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This research aimed is to study the role of archaeology on secondary education 

in THAILAND. 
 
Study Result can be concluded as follow:  
1.The contents that related the role of archaeology is enough to study. Especially 

historical times, history learning methods, a creation of ancient city in THAILAND, a 
foundation of the capital, social developments that all are main base of knowledge 
which important to the students who want to learn in history; archaeology part. The gap 
is time to study which not match with the large contents in the subject.  

2.The students have good attitude with History and Archaeology. Because they 
are realized about The Unity of Nation. The role of archaeology is very important, it is 
interested by the way of self-learning center.  
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บทที่ 1 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาสถานการณ์การเรียนการสอนประวัตศิาสตร์ 

สืบเน่ืองจากพระราชเสาวนีย์ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม 2551 ใจความว่า 

"ท่ีประเทศไทยบรรพบรุุษของเราสละชีวิตเพ่ือปกป้องผืนแผน่ดนิมาด้วยเลือดเนือ้ ด้วยชีวิต แตเ่สียดาย

ตอนนีท้า่นนายกฯ เขาไม่ให้เรียนประวตัิศาสตร์แล้วนะ ฉนัก็ไมเ่ข้าใจ เพราะตอนท่ีฉนัอยู ่ เรียนอยูท่ี่

สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไมมี่ประวตัิศาสตร์อะไรเทา่ไร แตเ่ราก็ต้องเรียนประวตัศิาสตร์ของสวิส 

แตเ่มืองไทยน่ี โอ้โห บรรพบรุุษเลือดทาแผน่ดนิ กว่าจะมาถึงท่ีให้พวกเราอยู่ นัง่อยูก่นัสบาย มีประเทศชาตเิน่ีย 

เรากลบัไมใ่ห้เรียนประวตัศิาสตร์ ไมรู้่ว่าใครมาจากไหน เอ๊ะ เป็นความคิดท่ีแปลกประหลาดอยา่งท่ีอเมริกา 

ถามไปเขาก็สอนประวตัิศาสตร์ สอนประวตัิศาสตร์บ้านเมืองเขา ท่ีไหนประเทศไหนเขาก็สอนกนั แตป่ระเทศ

ไทยไมมี่ ไมท่ราบวา่แผน่ดินนีม้นัรอดมาอยูจ่นบดันีเ้พราะใคร หรือวา่ยงัไงกนั โอ้โห อนันีน้่าตกใจ แตช่าว

ตา่งประเทศยงัไมค่อ่ยทราบวา่ นกัเรียนไทยน่ีไมมี่การสอนประวตัศิาสตร์ชาตเิลย" 

 พระราชเสาวนีย์ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหวัข้อนี ้ จงึเป็นการปลกุกระแส

ความส าคญัของวิชาประวตัิศาสตร์ เพราะได้มีการสนองตอบจากกระทรวงศกึษาธิการ โดยจดัให้ส านกังาน

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เข้ามารับผิดชอบในการเพิ่มวิชาประวตัศิาสตร์ในการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐาน

ของนกัเรียนตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   

ณ ขณะนัน้ ได้มีกระแสขา่วเพิ่มเตมิจากรัฐบาลนายสมคัร สนุทรเวช โดยมอบหมายให้ นายสมชาย 

วงศ์สวสัดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ น้อมรับพระราชเสาวนีย์มาด าเนินการ มี

การเชิญส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ท่ีดแูลการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยตรงมาหารือ 

เพ่ือเร่งด าเนินการตามพระราชเสาวนีย์ ซึง่ สพฐ. ก็ได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ทัง้หมดเพ่ือมา

ก าหนดทิศทางในการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม ทกุฝ่ายในสงัคมการศกึษาถือเป็นเร่ืองท่ีนา่ยินดีมากท่ีสมเดจ็พระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยเร่ืองการศกึษา  
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        สพฐ. ได้ลงไปส ารวจโรงเรียนตา่งๆ วา่มีการจดัการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตร์มากน้อยเพียงใด โดย

ได้น าเข้าหารือในการประชมุของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยูเ่ป็นระยะ ได้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการ

เรียนประวตัิศาสตร์ (ณ ขณะนัน้) วา่ถกูบรรจอุยูใ่นวิชาสงัคมศกึษา ซึง่แบง่เนือ้หาการเรียนการสอนเป็น 3 สว่น 

ได้แก่  

1. ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย  

2. ประวตัิศาสตร์สากล  

3. วิธีการประวตัิศาสตร์  

นอกจากนีย้งัมีกระแสข่าวท่ีจะสง่เสริมกิจกรรมด้านประวตัศิาสตร์แก่ผู้ เรียน เชน่ การเน้นจดัทศันศกึษา

สถานท่ีตามประวตัิศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้สึกซมึซบัในประวตัศิาสตร์มากย่ิงขึน้ ตามมาเป็นระยะ 

 ด้วยข้อมลูท่ีน ามากลา่วอ้างถึงข้างต้นนี ้ ผู้ศกึษาจงึเกิดความสนใจในการท่ีจะเช่ือมโยงการเรียนการ

สอนประวตัิศาสตร์ของนกัเรียนไทยในปัจจบุนัเข้ากบัความส าคญั และบทบาทของงานโบราณคดี เพราะงาน

ด้านโบราณคดีถือเป็นศาสตร์อีกแขนงท่ีช่วยสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้วิชาประวตัศิาสตร์ เป็นหลกัฐานท่ีอ้างอิง 

สร้างภาพวิถีชีวิตของคนในอดีตขึน้มา เพ่ือเตมิความรู้ความเข้าใจในวิชาประวตัศิาสตร์ให้เกิดความชดัเจน  

การท่ีรัฐบาลให้ความส าคญักบัเร่ืองการศกึษาวิชาประวตัศิาสตร์นี ้ อาจท าให้เกิดความสนใจในงานด้าน

โบราณคดีของนกัเรียนเพิ่มมากขึน้ เพราะอย่างน้อยท่ีสดุ เม่ือวิชาประวตัิศาสตร์ถกูเพิ่มเตมิลงไปในหลกัสตูร

การเรียนการสอนขัน้พืน้ฐาน นกัเรียนในระดบัชัน้ตา่งๆคงต้องใช้หลกัฐานทางโบราณคดี ไมว่า่จะเป็น

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ จารึก พงศาวดาร จดหมายเหต ุ ในการอ้างอิง

เพ่ือจดัท าเป็นโครงงาน หรือ เป็นแหลง่การเรียนรู้เพิ่มเตมิ ตามท่ีหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานแกนกลาง

ก าหนดไว้ นบัเป็นโอกาสดีท่ีจะท าให้ผู้ เรียนสนใจงานด้านโบราณคดีเพิ่มมากขึน้  

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3 
 

หากจะมองภาพให้ชดัเจนลงไปในกลุม่สาระท่ีสมัพนัธ์กบัการเรียนการสอนด้านประวตัศิาสตร์โดยตรง 

คงต้องมองไปท่ีกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นหลกั และจากข้อมลูจากหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้แบง่แยกย่อยสาระการเรียนรู้ในกลุม่วิชาสงัคมศกึษาออกเป็น 5 เนือ้หาหลกั คือ 

1. ศาสนา 

2. หน้าท่ีพลเมือง 

3. เศรษฐศาสตร์ 

4. ประวตัิศาสตร์ 

5. ภมูิศาสตร์ 

จากประกาศของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธิการ ให้มีการ

ปรับโครงสร้างของหลกัสตูรประวตัิศาสตร์ใหม่ ซึง่วิชาประวตัศิาสตร์จะเป็นสว่น 1 ใน 5 สาระของวิชาสงัคม

ศกึษา โดยเพิ่มชัว่โมงเรียนวิชาประวตัศิาสตร์สปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง ในทกุระดบัชัน้ ซึง่ การแก้ไขหลกัสตูร

แกนกลาง 2551 ทางกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) ประกาศเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ทัง้นีเ้พราะ

กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้นกัเรียนได้เรียนวิชาประวตัศิาสตร์ สปัดาห์ละ 1 ชัว่โมงในทกุระดบัชัน้ 

จงึจ าเป็นจะต้องแยกประวตัิศาสตร์ออกมา แตย่งัอยูภ่ายใต้กลุม่วิชาสงัคมศกึษา  

เนือ้หาการเรียนรู้ในสว่นท่ีเป็นสาระวิชาประวตัิศาสตร์ มกัจะมีการสอดแทรกของเนือ้หางานด้าน

โบราณคดีอยู่ด้วยเสมอ จงึมีความนา่สนใจท่ีจะศกึษาเพิ่มเตมิวา่ ได้มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ระหวา่งเนือ้หาท่ี

หลกัสตูรการศกึษาพืน้ฐานก าหนดไว้ในลกัษณะใดบ้าง โดยอาจแบง่ข้อมลูเนือ้หาบทเรียนออกเป็น 2 ประเภท 

คือ เนือ้หาบทเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์ (พระราชพงศาวดาร จดหมายเหต ุต านาน) กบั เนือ้หาบทเรียน

ท่ีเก่ียวข้องกบังานโบราณคดี (โบราณสถาน โบราวตัถ ุโครงกระดกูมนษุย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในอดีต)  

เม่ือจดัการเรียนการสอนเนือ้หาในสาระวิชานี ้ ก่อให้เกิดความสนใจลึกลงไปในงานด้านโบราณคดีและ

ประวตัิศาสตร์ชาตอิยา่งไร ซึ่งในท่ีนีอ้าจต้องศกึษาเจตคติ ทศันคต ิท่ีเก่ียวข้องกบังานโบราณคดี วา่มีผลกระทบ

ตอ่ชมุชนนัน้ๆมากน้องเพียงใด หากคนในชมุชนมีทศันคติท่ีดีตอ่งานโบราณคดี ก็อาจเป็นปัจจยัเสริมให้ผู้คนใน

วงกว้างสนใจศกึษา ค้นคว้าข้อมลูงานโบราณคดีเพิ่มมากขึน้ 
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เราควรจะต้องทราบว่าบทบาทของงานโบราณคดีได้เข้าไปชว่ยสง่เสริมการสร้างองค์ความรู้ของผู้ เรียน

มากเพียงใด เพราะหากทราบถึงรายละเอียดข้อมลูนี ้ คงก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ในด้านของการศกึษาของผู้ เรียน

ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาประวตัศิาสตร์ชาติ ท่ีมีบทบาทของงานโบราณคดีในการเป็นสว่นชว่ยสง่เสริม

การเรียนรู้ให้เกิดความนา่สนใจไปพร้อมๆกบัความนา่เช่ือถือของหลกัฐานท่ีเป็นความจริงอนัพิสจูน์ได้ ซึง่ในข้อ

นีส้อดคล้องกบัวิสยัทศัน์ในการเรียนรู้ของผู้ เรียนในปัจจบุนัท่ีมกัต้องการเนือ้หาข้อมลูท่ีมีความชดัเจน 

ตรวจสอบได้โดยตลอด มากกวา่หลกัฐานท่ีเกิดจากการบนัทกึของผู้พบเห็นเหตกุารณ์ท่ีอาจมีอคตปิะปน ท าให้

ความนา่เช่ือถือลดลง 

ผู้ เรียนในระดบัการเรียนการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย มีความใกล้ชิดกบัการศกึษาตอ่เน่ืองใน

ระดบัอดุมศกึษา (มหาวิทยาลยั) ความรู้ ความเข้าใจ ทศันคตขิองผู้ เรียนในระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอน

ปลายนี ้ มีผลกบัความคิดตอ่ยอดในการศกึษาตอ่ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาประวตัศิาสตร์ และ วิชาโบราณคดี ซึง่การ

จดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ได้จดัการเรียนการสอนออกเป็นชว่งชัน้ ไมไ่ด้

ก าหนดให้เรียนทกุชัน้ปี แตใ่ห้เรียนจบภายใน 2 ปี กลุม่สาระเดมิก าหนด 6 หนว่ยกิต เพิ่มเป็น 8 หนว่ยกิต โดย 

2 หนว่ยกิตเป็นประวตัิศาสตร์ ทัง้นี ้ เป็นไปตามแนวนโยบายของ ศธ.ท่ีต้องการให้เดก็ได้เรียนรายวิชา

ประวตัิศาสตร์ เนือ้หาประวตัศิาสตร์ จะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีให้เรียนเดมิ ไม่ต้องท าขึน้ใหม ่ เพียงแตด่งึสาระ

ออกมาเป็นรายวิชาเอกเทศ พอเราแยกเป็นรายวิชา จะมีความชดัเจนดงันัน้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน

จะเข้มข้นมากกวา่เดมิ ซึง่จะเน้นให้เดก็มีสว่นร่วม มีการค้นคว้า ประวตัิศาสตร์ชาติไทย มีจิตส านกึความเป็น

ชาตไิทย การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบการลงทะเบียนหน่วยกิต ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ืองเป็นปี

การศกึษา ชว่งระยะเวลาท่ียาวประมาณ 1-2 ปีในการเรียนรู้ท่ีต้องหาข้อมลูเพิ่มเตมิ  

การศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ การจัดท าโครงงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาประวัติศาสตร์ เป็นส่วนช่วย

ผลกัดนัให้บทบาทงานโบราณคดีเข้ามามีส่วนในการเรียนรู้ของผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพิ่มมากขึน้ 

เม่ือมาบวกกบัการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเร่ืองการเพิ่มการเรียน

การสอนวิชาประวตัศิาสตร์ ย่ิงท าให้เกิดความน่าสนใจท่ีจะศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของบทบาทงานโบราณคดีท่ี

มีตอ่การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของประเทศไทย  
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งานโบราณคดีในประเทศไทย 

ในสว่นของงานด้านโบราณคดีในประเทศไทยนัน้ ได้เร่ิมต้นขึน้ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน 

สืบเน่ืองขึน้ไปได้ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น แตเ่ร่ืองของการศกึษาโบราณคดีในประเทศไทยนัน้เพิ่งเร่ิมตื่นตวั

และเห็นคณุคา่ในการศกึษาเพียงไมน่าน และในปัจจบุนัยงัมีผู้ ท่ีเข้าใจและสนใจศกึษาเป็นจ านวนน้อย เพราะ

คนในสงัคมมกัจะมองงานด้านโบราณคดี ในลกัษณะของงานท่ีไกลตวั หรือเป็นเพียงงานอดเิรกในการ ดงันัน้

โบราณสถานและโบราณวตัถอุนัเป็นหลกัฐานท่ีแสดงความรุ่งเรืองของชนชาตไิทยในอดีตจ านวนไมน้่อยจงึถกู

ท าลาย โดยผู้ รู้เทา่ไมถ่ึงการณ์   

“มีคนเป็นจ านวนไมน้่อยท่ีนึกถึงบทบาทของงานด้านโบราณคดี ในลกัษณะของการเป็นวิชาท่ีดขูองเก่า 

ขดุหาของเก่าเก่ง และต้องรู้วา่มีอายก่ีุสิบก่ีร้อยปีมาแล้ว ราคาเท่าไหร่ ซึง่ความเข้าใจเชน่นีเ้ป็นความเข้าใจท่ีไม่

ถกูต้อง”1 

จากข้อความนีข้องรองศาสตราจารย์ปรีชา กาญจนาคม ยิ่งท าให้มองเห็นภาพของความเข้าใจของคน

ในสงัคมตอ่งานด้านโบราณคดีได้ชดัเจน ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการท่ีโบราณคดีไมไ่ด้เป็นวิชาท่ีมีความสมบรูณ์ใน

ตวัเองเหมือนในสาขาวิชาอ่ืน แตจ่ าเป็นต้องใช้ความเก่ียวข้องของวิชาทางสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ เคมี 

กายวิภาค สตัวศาสตร์ และอ่ืนๆ เข้ามาชว่ยเพ่ือชว่ยอธิบายและท าให้ผลของงานด้านโบราณคดีนัน้มีความ

สมบรูณ์เพิ่มมากย่ิงขึน้ นอกจากนีง้านด้านโบราณคดียงัต้องมีการขดุค้นในพืน้ท่ีเพ่ือหาหลกัฐานท่ีคนในอดีตทิง้

ไว้และต้องน ามาพิสจูน์ความเป็นจริงเพ่ือเตมิเตม็องค์ความรู้ บคุคลท่ีสนใจและสามารถเข้าใจได้ถึงบทบาทของ

งานด้านโบราณคดีอยา่งเตม็ท่ี จงึถกูข ากดัวงแคบๆเฉพาะอยูใ่นกลุม่ผู้ เรียนทางโบราณคดี หรือ ครูอาจารย์ผู้ มี

ความสนใจเป็นพิเศษในด้านโบราณคดีและประวตัศิาสตร์ เทา่นัน้ ทัง้ๆท่ีความเป็นจริง วิชาโบราณคดีเป็น

พืน้ฐานส าคญัในการสร้างภาพจ าลองของประวตัิศาสตร์ชาตไิด้อยา่งถกูต้อง ตรงความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในอดีต 

เพราะหลกัฐานทางโบราณคดีนัน้ไม่สามารถบิดเบือนได้ ไมว่า่จะเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถ ุสภาพแวดล้อม 

ดงันัน้จงึเป็นความนา่สนใจประการแรกท่ีควรต้องมีการศกึษาบทบาทของงานโบราณคดีอยา่งจริงจงั 

                                                           
1
 ปรีชา กาญจนาคม. แนวทางศกึษาโบราณคดี / ปรีชา กาญจนาคม. นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร, [๒๕๓๔] 
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โครงสร้างหลกัสตูรการศกึษาพืน้ฐานท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้มีเวลาในการศกึษาวิชาประวตัิศาสตร์เพิ่มมาก

ขึน้ในปัจจบุนั หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 25512 เพิ่มเตมิความสนใจในวิชาประวตัศิาสตร์ ส่งผลให้มีจ านวน

ชั่วโมงเรียนเพิ่มขึน้ มีการค้นคว้าเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับสาระส าคญัของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นอีก

ช่องทางหนึ่งท่ีงานโบราณคดีจะเข้ามามีบทบาทในแง่ของการเป็นแหล่งการเรียนรู้ การใช้หลักฐานทาง

โบราณคดีในรูปแบบของเอกสาร รายงานการขดุค้น เพ่ืออ้างอิงในการเรียนรู้ การท ารายงาน และการน าความรู้

จากงานด้านโบราณคดีมาบรรจลุงในการสอบ เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

แตป่ระเดน็ปัญหาท่ีควรให้ความส าคญัคือ เร่ืองราวของประวตัิศาสตร์ชาตไิทยเป็นเร่ืองใกล้ตวั ท่ีเดก็ 

เยาวชน และคนไทยจ านวนไมน้่อย มีความเข้าใจและรู้น้อย        

       จากการเปิดเผยของ ดร.สเุมธ แย้มนุน่ เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา (กกอ.) จ านวนนกัศกึษา

ในระดบัปริญญาตรี โท และ เอก ท่ีเรียนสาขาประวตัศิาสตร์โดยตรงของไทยนัน้ มีอยูเ่พียง 2,400 คน ซึง่เม่ือ

เทียบกบัจ านวนนกัศกึษาทกุระดบัท่ีมีอยูท่ัง้หมดนบัล้านคน ถือวา่นักศกึษาสาขาประวตัศิาสตร์มีเพียงหยิบมือ

เทา่นัน้  ท่ีส าคญัพบว่า นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี มีพฤตกิรรมความสนใจท่ีจะเรียนรู้ หรือศกึษา

ประวตัิศาสตร์น้อยมาก3  

ข้อมลูข้างต้นอาจสะท้อนให้เห็นได้ถึงกระบวนการเรียนรู้ด้านประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย ท่ียงัใช้

ข้อมลูงานด้านโบราณคดีเพียงจ ากดั ในการสนบัสนนุการศกึษาประวตัิศาสตร์ชาติ และอยา่งน้อยก็สง่ผลให้

การเรียนรู้ด้านประวตัศิาสตร์ ถกูจ ากดัอยูแ่คใ่นบทเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ความสนใจตอ่งานด้าน

โบราณคดี ความสนใจตอ่ประวตัิศาสตร์ชาตใินมมุมองท่ีถกูต้องยงัมีอยูน้่อยมาก เพราะทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน

อาจมีความรู้ความเข้าใจท่ีไม่ชดัเจนนกั รวมถึงการเผยแพร่งานด้านโบราณคดีเข้าไปในระดบัการเรียนการสอน

ก่อนระดบัอดุมศกึษายงัไมส่ามารถเข้าถึงเนือ้หาการเรียนอยา่งเตม็ท่ี ซึง่ถ้าหากได้ท าการศกึษาถึงบทบาทของ

งานโบราณคดีตอ่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จะท าให้ได้ข้อมลูทัง้ในจดุเดน่และจดุด้อย มมุมอง 

ทศันคตท่ีิผู้ เรียนผู้สอนมีตอ่งานโบราณคดี เพ่ือท่ีอยา่งน้อยจะน าไปปรับปรุงและค้นหาวิธีการท่ีจะท าให้งาน

โบราณคดีมีบทบาทท่ีกว้างขวางเพิ่มมากขึน้ตอ่การศกึษาของเยาวชนไทย  

                                                           
2
 กระทรวงศกึษาธิการ. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 / กระทรวงศกึษาธิการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2551. 

3
 สารสนเทศ world wide web. http://schoolworkexpress.com/ 
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“โบราณวตัถ ุ ศลิปวตัถแุละโบราณสถานทัง้หลายนัน้ ล้วนเป็นของมีคณุคา่และจ าเป็นแก่การศกึษา

ค้นคว้าในทางประวตัศิาสตร์ ศลิปะและโบราณคดี เป็นเคร่ืองแสดงความเจริญรุ่งเรืองของชาตไิทยท่ีมีมาแต่

อดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบตัสิว่นรวมของชาตไิว้ตลอดการ โดยเฉพาะโบราณวตัถุ

และศลิปวตัถคุวรจะได้มีพิพิธภณัฑสถานเก็บรักษาและตัง้แสดงให้นกัศกึษาและประชาชนได้ชมและศกึษาหา

ความรู้ให้มากและทัว่ถึงกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนี”้ (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2550:19) 

ความรู้ ความเข้าใจ และความสนใจในประวตัศิาสตร์นัน้ จ าต้องปลกูฝังกนัตัง้แตต่อนยงัเยาว์วยั ดงันัน้ 

การศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน (ป.1-ม.6) จงึเป็นช่วงเวลาส าคญัท่ีเด็กจะเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความชอบ ความสนใจ

เร่ืองราวประวตัิศาสตร์ ผ่านงานด้านโบราณคดี  

ด้วยเหตนีุ ้ ผู้ท าการศกึษาจงึต้องการมองภาพรวมบทบาทของงานโบราณคดีท่ีสง่อิทธิพลตอ่การศกึษา

ของไทย โดยเลือกศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพราะเป็นชว่งชัน้ท่ีผู้ เรียนได้สัง่สมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั

ประวตัิศาสตร์ไทยมาพอสมควร ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษาตอนต้น และเป็นชว่งท่ีผู้ เรียนมี

ความสามารถในการสืบค้นข้อมลู ในการคดิวิเคราะห์ข้อมลู การสงัเคราะห์ข้อมลูใหม่ๆ  ซึง่โดยพืน้ฐานงาน

โบราณคดีเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ในประวตัศิาสตร์ เป็นสิ่งท่ีเป็นหลกัฐาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นสิ่งท่ีเป็น

พืน้ฐานส าหรับให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าตอ่ยอด ซึ่งนัน่น่าจะเป็นบทบาทของงานโบราณคดีท่ีสง่อิทธิพลตอ่การ

เรียนการสอนประวตัิศาสตร์ของไทย 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศกึษาบทบาทของงานโบราณคดีตอ่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศไทย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

ท าให้ทราบถึงบทบาทของงานโบราณคดีท่ีมีตอ่ผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศกึษาบทบาทของงานโบราณคดีในด้านความส าคญั ความเข้าใจงานโบราณคดี การใช้งานโบราณคดี

เป็นแหลง่การเรียนรู้และแหล่งค้นคว้า มมุมอง ทศันคติตอ่งานโบราณคดีของผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

ขัน้ตอนการศึกษา 

 1.ศกึษาและรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นของงานโบราณคดี จากหนงัสือ บทความ ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

2.ศกึษาข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ในประเทศไทย จากกระทรวงศกึษาธิการ แหลง่การเรียนรู้ ห้องสมดุ ส่ือสารสนเทศ 

3.ออกแบบสอบถามตอ่ผู้ เรียนท่ีศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เก่ียวข้องกบัทศันคติ และ

มมุมองตอ่งานโบราณคดี 

4.น าหลักฐานประเภทต่างๆมาวิเคราะห์และหาประเด็นส าคัญของบทบาทงานโบราณคดีท่ีมีต่อ

การศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย โดยน าเสนออกมาในรูปแบบของบทสัมภาษณ์ 

ตาราง กราฟ เพ่ือให้เห็นภาพท่ีชดัเจนของบทบาทงานด้านโบราณคดี 

5.ประมวลผล สรุปผลการศกึษาและน าเสนอ 

6.จดัท ารูปเลม่ 
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แหล่งข้อมูล 

 1. หอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากรและห้องสมดุส านกัโบราณคดี 

 2. กระทรวงศกึษาธิการ 

 3. แหลง่ข้อมลูสารสนเทศ World Wide Web 

 

งบประมาณการใช้จ่ายทัง้หมดในการศึกษา(โดยประมาณ):  30,000 บาท 

คา่ถ่ายเอกสารและหนงัสือตา่งๆ      8,000   บาท  

 คา่เดินทาง        2,000   บาท  

 อปุกรณ์อ่ืนๆ        5,000   บาท  

 คา่จดัท ารายงาน      15,000   บาท 

 รวมคา่ใช้จา่ยตลอดการวิจยั      30,000  บาท  

 

นิยามค าศัพท์ 

งานโบราณคดี หมายถึง ผลงานจากการศกึษากิจกรรมของคนในอดีตท่ีมีการวิเคราะห์และปรากฏใน

รูปแบบของงานเอกสาร บทความ หนงัสือ ส่ือประสม โดยการศกึษาจากหลักฐานต่างๆทัง้ท่ีพบบนดินและใน

ดินแล้วน ามาวิเคราะห์แปลความหมายของสิ่งท่ีพบเพ่ือให้คนในปัจจบุันได้รู้ว่าคนในอดีตประดิษฐ์คิดค้นอะไร

ขึน้บ้างเพ่ือความมีชีวิตอยู่รอด มีวิวัฒนาการท่ีเจริญขึน้หรือเส่ือมลงอย่างไร และสิ่งท่ีคิดค้นขึน้มานัน้มี

ประโยชน์ตอ่คนในปัจจบุนัเชน่ไร ซึง่ข้อมลูของงานโบราณคดีนัน้มาจากหลายสาขาการศกึษา กลา่วคือ 

 1.โบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิาสตร์ การศกึษาเร่ืองราวหรือกิจกรรมของคนในอดีต ก่อนท่ีจะมี

ตวัอกัษรหรือตวัหนงัสือใช้ในท้องถ่ินนัน้ 
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 2.โบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร์ การศกึษาเร่ืองราวหรือกิจกิจกรรมของคนในอดีตท่ีมีตวัอกัษรหรือ

ตวัหนงัสือใช้แล้วในท้องถ่ินนัน้ 

 3.โบราณคดีปฏิบัต ิ หรือ โบราณคดีภาคสนาม การศกึษาถึงวิธีการส ารวจ การขดุค้น ทาง

โบราณคดี เป็นการศกึษาในภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมลูทางโบราณคดีส าหรับศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

 การศึกษา พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้ความหมายวา่ " การเลา่เรียน การฝึกอบรม " เป็น

ค าท่ีใช้ในความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ “Education”  

โดยสรุป “การศกึษา” คือ การด าเนินการด้วยกระบวนการทกุอย่าง ท่ีท าให้บคุคลพฒันาความสามารถ

ด้านตา่งๆ รวมทัง้ทศันคตแิละพฤตกิรรมอ่ืนๆ ตามคา่นิยมและคณุธรรมในสงัคม ศลิปะในการถ่ายทอดความรู้

ตา่งๆ ในอดีต ซึง่รวบรวมไว้อยา่งเป็นระบบส าหรับคนรุ่นใหม่ 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง ชว่งมธัยมศกึษาปีท่ี 4 ถึง มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

 ผู้สอน หมายถึง ครู ผู้ ท่ีมีความสามารถให้ค าแนะน า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน ส าหรับ

นกัเรียน มีหน้าท่ี หรือมีอาชีพในการสอนนกัเรียนเก่ียวกบัวิชาความรู้ หลกัการคดิการอ่าน รวมถึงการปฏิบตัิ

และแนวทางในการท างาน  

 ผู้เรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ท่ีศกึษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) 

ท่ีมีระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานแน่นนอน มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา  
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เอกสารอ้างอิง 

 ฆนทั ธาตทุอง. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง : การศึกขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552. พิมพ์ครัง้ท่ี 1 

นิยามค าศัพท์หลักสูตร : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. 

กรุงเทพฯ : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ, 2553 พิมพ์ครัง้ท่ี 1 

ปรีชา กาญจนาคม. แนวทางศึกษาโบราณคดี. นครปฐม : มหาวิทยาลยัศลิปากร, [2534] 

 ปรีชา กาญจนาคม. โบราณคดีเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540 

 วิวรรณ แสงจนัทร์. บทบาทนักศึกษาคณะโบราณคดีกับการท ากิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

สารนิพนธ์ (ศศ.บ. (โบราณคดี))--มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2534 

สว่าง เลิศฤทธ์ิ. โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การ

มหาชน), 2547. 

 สายันต์ ไพรชาญจิตร์. การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน . กรุงเทพฯ : 

โครงการหนงัสือโบราณคดีชมุชน, 2550. 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ งานด้านโบราณคดี และ การศึกษาของประเทศไทย 

 

1.ประวัตคิวามเป็นมางานโบราณคดี1 

วิชาโบราณคดี Archaeology มาจากศพัท์ภาษากรีก archaeos ท่ีมีความหมายว่าเก่าแก่ และ logos 

ซึง่แปลวา่ วิชาหรือความรู้ ฉะนัน้โดยรากศพัท์วิชาโบราณคดีเน้นท่ีความเก่าแก่หรือประวตัิความเป็นมาของสิ่ง

ต่างๆ โดยจุดเร่ิมต้นมาจากการศึกษาความเก่าแก่ของโลก และต่อมาเปล่ียนเป็นการศึกษาความเก่าแก่ของ

มนุษยชาติ วิชาโบราณคดีเร่ิมต้นจากการสะสมและขุดหาของเก่า ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15 คนกลุ่มนีเ้ป็น

เพียงอาสาสมคัร นกัสะสม หรือนกัโบราณคดีแฝง ตอ่มาในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ในช่วงยคุแสงสว่างทางปัญญา 

จึงมีการค้นคว้าหาความเก่าแก่ของโลก หรือความเป็นมาของโลกภายใต้กรอบท่ีเรียกว่า Anti-quarianism 

ความพยายามในการศกึษาความเก่าแก่ของโลก มีสว่นท าให้หลกัฐานเก่ียวกบัมนษุย์ เช่น เคร่ืองมือหิน ชิน้ส่วน

กระดูกมนุษย์ และ เศษภาชนะดินเผา ถูกค้นพบและเปิดเผยมากขึน้ จนน าไปสู่การก่ อสร้างตัวของวิชา

โบราณคดีในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

งานโบราณคดีในประเทศไทยนัน้ มีหลักฐานปรากฏเด่นชัดในช่วงรัชกาลท่ี 5 กรุงรัตนโกสินทร์ 

เน่ืองจากเวลานัน้เป็นระยะเวลาท่ีโลกตกอยู่ในยคุจกัรวรรดินิยม หรือ ยุคแห่งการแสวงหาอ านาจ การปกป้อง

บ้านเมืองเพ่ือความอยู่รอดจากชาติมหาอ านาจตะวนัตก จึงต้องใช้รูปแบบวิธีการเพ่ือการพฒันาประเทศ โดย

การศึกษาประวตัิความเป็นมาของชาติไทย เพ่ือน า “อดีต” มาสร้างเป็นความภาคภูมิใจและสร้างความเป็น

ปึกแผน่ให้แก่คนในชาต ิ 

 

 

 

                                                           
1
 นิคม มสูิกะคามะ. โบราณคดีเบือ้งต้น .กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 251 
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ภาพ “หอมิวเซียม”  หรือ “หอคองคอเดีย” 

ท่ีมาภาพ : http://www.google.com/หอมิวเซียม 

 

 ในปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้ตัง้ “โบราณคดีสโมสร”2 ขึน้ โดย

ทรงมีพระราชประสงค์ให้สืบค้นหาเร่ืองราวของประเทศสยามตัง้แต ่1,000 ปีลงมา และพระราชทานพระราช

ลญัจกรมงักรคาบแก้ว เป็นตราประจ าสโมสร นบัเป็นการให้ความส าคญักบังานโบราณคดีอย่างมาก 

 “โบราณคดีสโมสร” คือ การรวบรวมบุคคลต่างๆท่ีมีความสนใจใฝ่รู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ความ

เป็นมาของชาติไทย มาร่วมกันจัดท าประวัติศาสตร์ของชาติสยาม หรือ ประเทศไทย เพ่ือให้เป็นสากล

เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ และจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัอีกประการคือ การเขียนประวตัิศาสตร์เพ่ือการรวมชาติ

นั่นเอง จะเห็นได้ว่า “โบราณคดี” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะมีลักษณะเป็นการ

รวบรวมและเรียบเรียง ช าระและเขียนประวตัิศาสตร์และพงศาวดารของชาติไทย ซึ่งแตกตา่งจากความหมาย

ของโบราณคดีในปัจจบุนั แตก็่นบัวา่เป็นการสง่ทอดแนวความคิดในทางโบราณคดีในระยะตอ่มา  

 ในตอนปลายรัชกาลพระบาทสามเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กระแสแห่งความสนใจใน

ศิลปวฒันธรรมเพิ่มมากขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นีเ้น่ืองจากกระแสความนิยมของชาวตะวนัตกท่ี

เข้ามาขยายอาณานิคมในทางแถบอินโดจีน ชาวตะวนัตกท่ีเข้ามารับราชการหรือด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย

                                                           
2
 กณัฐิกา ศรีอดุม.  100 ปี "โบราณคดีสโมสร". ศิลปวฒันธรรม. ปีท่ี 29, ฉบบัท่ี 2 (ธ.ค.2550) : หน้า 44-48  
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เวลานัน้จึงได้รวมตัวกันก่อตัง้ “สยามสมาคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบแสวงหารวบรวมข้อเท็จจริงและ

ส่ง เส ริมศิลปศาสตร์ในประเทศไทยและประเทศใกล้ เ คียง  “สยามสมาคม” ได้พิมพ์วารสารเ ป็น

ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือการเผยแพร่ไปทัว่โลก คือ Journal of Siam Society ผลงานของสยามสมาคมมีส่วน

อยา่งมากในการสง่เสริมให้นกัวิชาการชาวตะวนัตกเข้ามาท าการศกึษาวิจยัทางด้านศิลปศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ 

และโบราณคดีในประเทศไทยมากขึน้  

  

นอกจากนี ้เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานภุาพ เป็นอีกพระองค์

ท่ีมีความสามารถ และประกอบคณุประโยชน์แก่ประเทศชาติในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านโบราณคดีจนทรง

ได้รับการขนานพระนามว่า “องค์บิดาแห่งประวตัิศาสตร์และโบราณคดีไทย”3 พระองค์ได้พบเห็นเมืองโบราณ 

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุท่ีถกูทิง้ร้างซึง่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก จงึทรงบนัทกึเร่ืองราวตา่งๆท่ีได้พบเห็นนัน้ไว้ และ

น ามาศึกษาสืบค้นหาประวตัิความเป็นมาของสถานท่ีนัน้ๆ ทรงค้นพบเมืองโบราณหลายแห่งโดยสอบทานกับ

เร่ืองราวในพงศาวดารและต านาน ทรงเห็นคุณค่าของการช่วยกันค้นคว้าเพ่ือหาข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์

ทางวิชาการ สมควรท่ีผู้ ท่ีรักจะศกึษาโบราณคดีและประวตัิศาสตร์จะด าเนินรอยตาม  

 

 

 

 

 

สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ 

ท่ีมาภาพ : http://www.google.com/ด ารงราชานภุาพ 

                                                           
3
 สจุริต ถาวรสขุ. พระประวัตแิละงานของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. พระนคร : องค์การค้าของครุุสภา, 

2508 
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สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ4 ทรงเป็นผู้ ให้ก าเนิดและวางรากฐานแก่การศึกษาในวิชาการ

ประวตัศิาสตร์และโบราณคดีอยา่งแท้จริง ทรงค้นคว้าและเรียบเรียงต าราเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการ

ดงักลา่วเป็นจ านวนมาก  นอกจากนีย้ังทรงวากรากฐานการบ ารุงรักษาโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร 

รวมถึงการตราพระราชบญัญัติว่าด้วยการส่งโบราณศิลปวตัถุออกนอกประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้โบราณวตัถุ

และศลิปวตัถท่ีุมีคณุคา่ออกนอกประเทศได้ง่าย  

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ได้มีการปรับเปล่ียนผู้ รับผิดชอบด้านงานโบราณคดีเร่ือยมา มี

การแบง่สว่นราชการแยกกองโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์ แบง่เป็น 2 หนว่ยงาน คือ 

1.กองโบราณคดี5 รับผิดชอบงานชา่งเทคนิคและงานขดุค้น เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมของมนษุย์ทัง้หมด 

2.กองพิพิธภณัฑ์6 รับผิดชอบงานด้านการจดัแสดงโบราณวตัถ ุและบริหารพิพิธภณัฑ์ทัว่ราชอาณาจกัร 

รวมทัง้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการน าโบราณวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัร 

ในระยะหลงัได้มีการก่อตัง้ คณะโบราณคดี (มหาวิทยาลยัศิลปากร) ขึน้ใน พ.ศ. 2489 เพ่ือท าหน้าท่ีใน

การผลิตบณัฑิตป้อนสู่กองโบราณคดีโดยตรง และท าหน้าท่ีศกึษาวิจยัไปพร้อมกนัด้วย คณะโบราณคดีมีส่วน

ช่วยเหลือกรมศิลปากรในการผลิตก าลังคนและร่วมปฏิบตัิงานในส่วนของการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานใน

ประเทศไทยได้อยา่งดี 

เห็นได้ว่าประวตัิของงานโบราณคดีในประเทศไทยได้มีมายาวนานต่อเน่ือง มีการพฒันารูปแบบจาก

เป็นเพียงแค่การสะสมของเก่า การสืบค้นประวตัิความเป็นมาของชาติ มาสู่การศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือน า

ความรู้ท่ีได้มาสานตอ่ในระดบักว้าง เป็นข้อมลูในคนรุ่นหลงัได้เรียนรู้และภมูิใจในประวตัิศาสตร์ โดยมีหลกัฐาน

การขดุค้นทางโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวตัถุ เอกสารวิชาการ เอกสารการขดุค้น และอ่ืนๆ เป็นสิ่งยืนยนั

ถึงความส าคญัของงานด้านโบราณคดี 

 
                                                           
4
 จิรัสสา คชาชีวะ. สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพกับงานโบราณคดี. ด ารงวชิาการ. ปีท่ี 2, ฉบบัท่ี 3 (2546) : หน้า 3-8  

5
 http://www.archae.go.th/ 

6
 ธวชัชยั อนพุงศ์อนนัต์. ท่วงท านองของพพิธิภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาของประเทศและเมือง. ผู้จดัการ. ปีท่ี 26, ฉบบัท่ี 301 (ต.ค. 
2551) : หน้า 188-195 ; ภาพประกอบสี. 
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วิชาโบราณคดีสมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืนอีกมากมาย ไมว่า่จะเป็น มานษุยวิทยา ประวตัิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์

ศิลปะ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ และอ่ืนๆ ดงันัน้จึงมีนกัโบราณคดีบางคนมองว่า

การศึกษาวิจัยทางโบราณคดีเป็นลักษณะสหวิทยาการ (interdisciplinary study) โบราณคดีในปัจจุบนั

หมายถึงการศกึษาอดีตของมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการค้นพบและการวิเคราะห์วฒันธรรมทางวตัถุอย่างเป็น

ระบบ ข้อมูลหลกัท่ีนกัโบราณคดีใช้นัน้ มกัเป็นสิ่งของท่ีเกิดขึน้ในอดีต อยู่ใต้ดินหรืออยู่ใต้น า้ นกัโบราณคดีจึง

ได้พฒันาวิธีการศกึษาของตนมาอย่างตอ่เน่ือง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเก็บข้อมลู กระบวนการวิเคราะห์ และ

กระบวนการตีความเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของมนษุย์ในอดีต ซึ่งสดุท้ายจะน าไปสู่ความเข้าใจสงัคมวฒันธรรม

ของมนษุย์ 

โบราณคดีในแนวทางปัจจบุนัมีเป้าหมายหลกั 4 ประการ 7คือ 

1.เพื่อเปิดเผยลักษณะต่างๆของอดีต นัน่ก็คือการพรรณนาและจดัจ าแนกหลกัฐานทางกายภาพ 

เชน่ แหลง่โบราณคดี โบราณวตัถท่ีุค้นพบ  แบง่ออกเป็นหมวดหมูโ่ดยพิจารณาในบริบทของสถานท่ีและเวลา 

เพ่ือจะสามารถพรรณนาประวตัวิฒันธรรมของมนษุย์ 

2.เพื่อค้นหาบทบาทหน้าที่ของหลักฐานต่างๆ เพ่ือท่ีจะสร้างภาพพฤตกิรรมของมนษุย์ในอดีต โดย

วิเคราะห์จากรูปร่าง หรือ รูปทรงสณัฐาน และความสมัพนัธ์ระหวา่งหลกัฐานท่ีพบ หรือกลา่วสัน้ๆได้ว่า เป็นการ

จ าลองภาพวิถีชีวิตของมนษุย์ในอดีตขึน้มาใหม ่ 

3.เพื่อค้นหากระบวนการทางวัฒนธรรมว่าเกิดขึน้ ด าเนินไ ป และเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา

อยา่งไร ด้วยสาเหตใุด 

4.เพื่อเข้าใจความหมายทางวัฒนธรรมภายใต้บริบทเชิงสัญลักษณ์ คุณค่า และโลกทัศน์ต่างๆ 

โบราณคดีเป็นศาสตร์ท่ีมีขอบเขตการศึกษากว้างมาก ครอบคลมุตัง้แต่บรรพบุรุษของมนุษย์เม่ือราว 

2.5 ล้านปีก่อน มาจนถึงสมยัประวตัิศาสตร์เม่ือร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา โบราณคดีท่ีศึกษากันในปัจจุบนัจึงแบ่ง

ออกเป็นหลายกลุม่ดงัเชน่ 

                                                           
7
 สวา่ง เลิศฤทธ์ิ, โบราณคดี: แนวคดิและทฤษฎี, (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริน้ติง้เฮาส์, 2547), หน้า3-4 
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โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์8 หมายถึงการศึกษาวฒันธรรมของมนษุย์ในอดีตก่อนจะมีการ

ประดิษฐ์และใช้ตวัอกัษร  เน้นการวิเคราะห์ซากบรรพชีวิน เน้นพฒันาการของการท าและใช้เคร่ืองมือหิน และ

การศกึษาโบราณโลหะวิทยา 

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ หมายถึงการศึกษาสงัคมท่ีมีการใช้ภาษาเขียน มีการบนัทึกเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เป็นการศึกษาวฒันธรรมทางวตัถุของแหล่งโบราณคดีในสมยัประวตัิศาสตร์ สงัคมวัฒนธรรม

ดงักลา่วเป็นสงัคมท่ีมีภาษาเขียน มีบนัทึก มีจารึก และเอกสารทางประวตัิศาสตร์แล้ว หลกัฐานทางโบราณคดี

มักสะท้อนเหตุการณ์ได้ตรงและเป็นหลักฐานท่ีไม่โกหก รวมถึงยังสะท้อนภาพในมิติ อ่ืนๆได้ เช่น วิถีชีวิต 

พฤตกิรรม ความเช่ือ อาหารการกิน สขุภาพอนามยั  

โบราณคดีการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็นโบราณคดีกลุ่มใหม่ท่ีเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษท่ี 

1970 ให้ความส าคญักับการระบุและประเมินแหล่งโบราณคดีเพ่ือการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง ไม่ให้ถูก

ท าลาย หรือการตรวจสอบและกู้แหลง่โบราณคดี ก่อนจะได้รับผลกระทบจากโครงการพฒันาตา่งๆ เช่น การตดั

ถนน การสร้างเข่ือน การเกษตรกรรม โดยมีกรอบแนวความคิดว่าหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นทรัพยากรทาง

วฒันธรรมท่ีมีคณุคา่และความหมายตอ่มนษุยชาต ิจงึสมควรได้รับการอนรัุกษ์รักษาไว้อยา่งยัง่ยืน 

งานโบราณคดีต้องอาศยัข้อมลูจากโบราณสถาน โบราณวตัถ ุท่ีหลงเหลืออยู่หรือมีร่องรอยท่ีปรากฏให้

เห็น เพ่ือท่ีจะด าเนินการศกึษาและขดุค้นทางโบราณคดี ซึง่จะเป็นการสืบสาวเร่ืองราวในอดีตของมนษุย์ได้ การ

ด าเนินงานทางโบราณคดีนัน้ มีขัน้ตอนในการด าเนินงานดงันี ้9 (ปรีชา กาญจนาคม 2522 หน้า 3)  

การส ารวจ (Survey) ได้แก่ การตรวจสอบหาต าแหน่งท่ีปรากฏในหลกัฐานโบราณคดี ทัง้ท่ีอยู่บนผิว

ดนิ และท่ีอยูใ่ต้น า้ เพ่ือประเมินคา่ของแหลง่โบราณคดีนัน้ๆในการวางแผนขดุค้นตอ่ไป 

การขุดค้น (Excavation) ได้แก่ การขดุหาหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได้ส ารวจพบ เพ่ือน าหลกัฐานนัน้

มาศกึษาหาความรู้ 

                                                           
8
 สวา่ง เลิศฤทธ์ิ, โบราณคดี: แนวคดิและทฤษฎี, (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริน้ติง้เฮาส์, 2547). 

9
 ปรีชา กาญจนาคม. โบราณคดีเบือ้งต้น.กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2522. 
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การวิเคราะห์ (Analysis) ได้แก่การน าหลักฐานท่ีได้จากการส ารวจและการขุดค้นนัน้ มาท าการ

วิเคราะห์ทัง้ทางวิทยาศาสตร์ และ อกัษรศาสตร์ ตลอดจนการศกึษาเปรียบเทียบ 

การแปลความหมาย (Interpretation) ได้แก่ การประมวลหลกัฐานจากการส ารวจ การขุดค้น และ

การวิเคราะห์ แล้วน ามาแปลความหมายเพ่ือเขียนรายงานพิมพ์ออกเผยแพร่เพ่ือให้คนทั่วไปได้รู้ได้เข้าใจ

เร่ืองราวของแหลง่โบราณคดีนัน้ 

การขดุค้นทางโบราณคดีนัน้ จ าเป็นต้องมีการขดุค้นไปเร่ือยๆ เพ่ือนท่ีจะหาหลกัฐานมาสนบัสนนุข้อมลู

เดมิให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ซึง่ผลสรุปจากการศกึษาทางโบราณคดีนัน้จะเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ด้วย เพราะ

สามารถท่ีจะให้ความรู้ในบางด้าน ซึง่หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ไมไ่ด้จดบนัทึกลงไว้ 

งานด้านโบราณคดี จ าเป็นต้องเก่ียวพนักบังานสาขาอ่ืนๆเพราะนกัโบราณคดีมิใชว่า่จะเป็นผู้รอบรู้ใน

ทกุๆด้าน ดงันัน้จงึต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ในสาขาวิชาตา่งๆมาชว่ยกนัในการท างานทางโบราณคดี ซึง่ผู้ช านาญ

สาขาตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบังานโบราณคดี10 คือ 

1. นกัธรณีวิทยา  

2. นกัพฤกษศาสตร์  

3. นกัสตัวศาสตร์ 

4. นกัภาษาศาสตร์  

5. นกัภมูิศาสตร์  

6. นกัประวตัศิาสตร์  

7. นกัวิทยาศาสตร์  

8. นกัมานษุยวิทยา  

9. นกัประวตัศิาสตร์ศลิป์  

10. สถาปนิก  

                                                           
10

 ปรีชา กาญจนาคม. โบราณคดีเบือ้งต้น.กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2522. 
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การท างานของนกัโบราณคดีนัน้ มีจดุมุง่หมายในการท างานด้านโบราณคดี คือการพยายามท าความ

เข้าใจเร่ืองราวของมนษุย์ในอดีตจากซากวตัถสุถาน ท่ีมนษุย์ได้ทิง้ร่องรอยไว้ในสมยัโบราณ ซึง่น ามาคล่ีคลาย

และเผยแพร่ให้อนชุนรุ่นหลงัได้ทราบตอ่ไป 

โครงสร้างงานโบราณคดี11 

 งานโบราณคดีมี 2 สว่นท่ีส าคญั คือ 

 1.งานด้านดูแลรักษา  ลกัษณะเป็นงานประจ า ได้แก่ การดแูลรักษาอทุยานประวตัศิาสตร์ 

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุซึ่งเก็บรักษาอยู่ตามพิพิธภณัฑ์ตา่งๆ  

 2.งานวิชาการ  มีลกัษณะเป็นงานวิจยั ได้แก่ การขุดค้นศึกษาแหล่งโบราณคดี รวมทัง้งาน

ขดุกู้แหลง่โบราณคดีซึง่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง หรือมีการค้นพบโดยบงัเอิญและจ าเป็นต้องเข้ไป

ขุดกู้ศึกษาอย่างเร่งด่วน กลุ่มงานวิชากรเป็นหน่วยท่ีเข้าถึงแหล่งโบราณคดีทนัทีเม่ือมีการค้นพบโดยบงัเอิญ 

หรือมีหน่วยงาน / องค์กร / ประชาชน ร้องขอให้เข้าไปส ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีท่ีมีความเส่ียงในการถูก

ท าลาย หรือมีโครงการก่อสร้าง ต้องเร่งส ารวจขดุค้น รวบรวมเก็บรักษาหลกัฐานทางโบราณคดีไว้เทา่ท่ีท าได้ 

 การจดัโครงสร้างเพื่อบริหารงานดแูลรักษาซึง่เป็นงานประจ า สามารถท่ีจะจดัตามรูปแบบราชการปกติ

ได้ โดยก าหนดต าแหนง่เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิ หวัหน้างาน หวัหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการ สว่น/กอง/ส านกั ตามล าดบั  

 

 

 

 

หลมุขดุค้นทางโบราณคดี 

ท่ีมาภาพ : http://www.muangthai.com 

                                                           
11

 นคร ส าเภาทิพย์. โครงสร้างงานโบราณคดี. เมืองโบราณ. ปีท่ี 28, ฉบบัท่ี 3 (ก.ค. - ก.ย. 2545) : หน้า 135-136. 
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กระบวนทัศน์ทางโบราณคดี12  

มี 2 กระบวนทศัน์หลกัท่ีส าคญั 

1.กระบวนทัศน์เก่ียวกับความคิด ให้ความสนใจกบัความคิด ระบบสญัลกัษณ์ และโครงสร้างทาง

จิตใจของมนษุย์ ในฐานะท่ีเป็นแรงผลกัส าคญัท่ีอยูเ่บือ้งหลงัพฤตกิรรมของมนษุย์  

2.กระบวนทัศน์เก่ียวกับการปรับตัว บางคนเรียกกระบวนทศัน์นีว้่า “materialist”13  นกัวิชาการท่ี

เช่ือในกระบวนทศัน์นีม้องวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นกลไกการปรับตวัของมนุษย์  โดยเฉพาะการปรับตวัให้เข้า

กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วฒันธรรมจงึท าหน้าท่ีรักษาความสมดลุกบัระบบนิเวศ  

กระบวนทศัน์ทัง้สองแบบแสดงให้เห็นถึงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างจิตใจของมนษุย์กบัวตัถุ  

การศึกษาวิจัยทางโบราณคดี14 

 แนวทางการศกึษาค้นคว้าทางโบราณคดีนัน้ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1.ขัน้ตอนการวางแผนและเตรียมการ 

 เป็นขัน้ตอนเร่ิมต้นของกระบวนวิจยัทางโบราณคดี เร่ิมต้นด้วยการก าหนดปัญหาท่ีเกิดจากความสนใจ 

หรือ ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ วิจัย เป็นประเด็นใหม่ๆ ท่ีสามารถด าเนินงานได้ภายใต้เง่ือนไขของ

งบประมาณ บคุลากร และ เวลา 

 2.ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมเอกสาร การส ารวจ การรวบรวมข้อมลูในภาคสนาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในขัน้ตอนตอ่ไป 

 3.ขัน้ตอนการจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์จากหลกัฐานตา่งๆ การวิเคราะห์หาอาย ุ

                                                           
12

 สวา่ง เลิศฤทธ์ิ, โบราณคดี: แนวคดิและทฤษฎี, (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริน้ติง้เฮาส์, 2547). 
13

 ยศ สนัตสมบติั, มนุษย์กับวัฒนธรรม, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), หน้า 9  
14

 สวา่ง เลิศฤทธ์ิ. (เร่ืองเดียวกนั) 
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 4.ขัน้ตอนการตีความและการเผยแพร่ผลงาน 

 การตีความทางโบราณคดี ต้องวิจยัตีความบนพืน้ฐานของหลกัฐานโดยไม่มีอคติ การน าเสนอแนวคิด

ควรเป็นเหตเุป็นผลมากกวา่เป็นความรู้สกึ  

 

ปัจจบุนัวิชาโบราณคดีรุดหน้าทัง้แนวคิดและวิธีการศกึษาไปมาก งานโบราณคดีถกูท้าทายจากสงัคม

สมยัใหมม่ากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในค าถามท่ีว่า ใครได้ประโยชน์จากกการศกึษาทางโบราณคดีสาธารณชน

ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากงานโบราณคดี  นกัโบราณคดีผูกขาดการศึกษาโบราณวตัถหุรือไม่  ประชาชนจะมี

ส่วนร่วมในการท างานโบราณคดีอย่างไร  ค าถามเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดการปรับตวัด้านแนวคิดทางโบราณคดี

อย่างมาก น าไปสู่การก่อตวัในแนวคิดเร่ืองการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม , โบราณคดีสาธารณะ และ 

จรรยาบรรณทางโบราณคดี เป็นต้น 

 

ประโยชน์ของงานโบราณคดี15 

งานโบราณคดีนัน้ คนส่วนใหญ่มกัมองข้ามความส าคญัและโยชน์ของงานด้านนี ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ยงัไมเ่ข้าใจงานด้านนีดี้พอ แตถ้่าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว จะเห็นว่างานโบราณคดีมีประโยชน์ไม่น้อยทีเดียว 

คือ 

1.ท าให้ทราบถงึมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ กลา่วคือ ในอดีตบรรพบรุุษได้กระท าสิ่งตา่งๆไว้ เม่ือ

เราใช้ความรู้ทางโบราณคดีเข้าชว่ยโดยการส ารวจ ขดุค้น วิเคราะห์ และตีความออกมา ก็สามารถท าให้เรา

ทราบถึงความเป็นมาและวิวฒันาการของชาตไิด้ ขณะเดียวกนัก็ท าให้เราเกิดความภาคภมูิใจในชาตท่ีิมีมรดก

ทางวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความก้าวหน้าของบรรพบรุุษท่ีได้สร้างสิ่งตา่งๆไว้ 

และคนรุ่นหลงัก็ช่วยกนัรักษาสืบทอดตอ่ไป นอกจากนีย้งัก่อให้เกิดความสามคัคีและหวงแหนชาต ิ ซึง่เป็นสิ่งท่ี

บรรพบรุุษได้ชว่ยกนัสร้างขึน้มา 

                                                           
15

 ปรีชา กาญจนาคม. โบราณคดีเบือ้งต้น.กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2522. 
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2.งานด้านโบราณคดีช่วยแก้ไขประวัติศาสตร์ให้ถูกต้อง คือ ประวัติศาสตร์ในปัจจุบนัยังขาด

หลกัฐานสนบัสนนุอีกมาก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมอีกเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องและ

แนน่อน จงึจ าเป็นต้องอาศยัหลกัฐานการค้นคว้าทางโบราณคดีซึ่งเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัในการแก้ไขเหตกุารณ์

ทางประวตัศิาสตร์อยา่งถกูต้อง เชน่ เร่ืองเมืองอูท่องในประวตัิศาสตร์ไทย เดิมเราเช่ือว่าเมืองอู่ทอง (ซึ่งปัจจบุนั

อยู่ใน อ.อู่ทอง จ.สพุรรณบรีุ) เป็นเมืองเดิมท่ีพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ทรงครองอยู่ก่อนจะ

อพยพมาสร้างกรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ. 1893 แต่ตามหลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบใหม่ จากซากเจดีย์ 

เหรียญตรา ธรรมจกัรศิลา หลกัฐานเหล่านีไ้ด้ถกูค้นพบท่ีเมืองอู่ทอง ซึ่งมีอายเุก่าถึงราว พ.ศ. 1700 จึงสรุปได้

ว่าเมืองอู่ทองคงจะสร้างหรืออาจถูกทอดทิง้อย่างกะทันหันเพราะภัยธรรมชาติ หรือ เพราะเหตอ่ืุนราว พ.ศ.

1700-พ.ศ.1800 ซึ่งเป็นเวลาก่อนท่ีพระเจ้าอู่ทองประสตูิไม่น้อยกว่า 100-200 ปี ดงันัน้ข้อมลูทางโบราณคดีท่ี

ค้นพบจงึเป็นหลกัฐานใหมท่ี่ตรงข้ามกบัท่ีเคยเช่ือกนัว่าพระเจ้าอู่ทองได้ทรงอพยพผู้คนหนีโรคระบาดจากเมือง

อู่ทองแล้วไปสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (ปรีชา กาญจนาคม 2522 หน้า 6) ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานด้าน

โบราณคดีชว่ยแก้ไขเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์ให้ถกูต้องได้ 

3.งานด้านโบราณคดีช่วยให้ทราบเร่ืองราวในอดีตเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน  เช่น การ

ขุดพบเมล็ดพืช ฟักเขียว ในบริเวณถ า้เม่น ซึ่งสามารถบอกภูมิอากาศได้ว่า ฟักเขียวนัน้ชอบขึน้ในแถบ

ภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิปานกลางในแถบโซนร้อน คือ เขตอากาศแบบชืน้มรสมุ (สรศกัดิ์ จนัทร์วฒันกุล 2521) 

เม่ือได้ทราบว่าฟักเขียวเป็นพืชท่ีชอบอากาศแบบใด ก็สามารถท่ีจะอธิบายเร่ืองการเพาะปลกู หรือ พืชพนัธุ์ ท่ี

เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของคนในอดีตได้ 

4.แหล่งโบราณคดีมีส่วนช่วยในการหารายได้เข้าประเทศ (ปรีชา กาญจนาคม 2522 หน้า 7) 

แหล่งโบราณคดีสามารถดึงดดูนกัท่องเท่ียวได้จ านวนมาก เช่น วดั เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น และจาก

การท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในประเทศ ท าให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึน้ นอกจากนีแ้หล่งโบราณคดียังเป็นท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับประชาชนอีกด้วย 

5.ช่วยแบ่งเขตและยกฐานะทางเชือ้ชาติ (ปรีชา กาญจนาคม 2522 หน้า 8) มกัมีปัญหาระหว่าง

ประเทศท่ีอยู่ใกล้เคียง ประเทศใดประเทศหนึ่งพยายามอ้างหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ เชือ้ชาติ หรือ ศาสนา 

ซึ่งท าให้เกิดเป็นปัญหาขึน้ เช่น ปัญหาเขตแดน ฉะนัน้โบราณคดีก็มีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กระจ่างได้โดยอาศยั
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หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีขดุพบเป็นข้อวินิจฉนั เชน่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อ้างสิทธิการครองครอง

หมู่เกาะ Spratley และหมู่เกาะ Parasele ในทะเลจีนตอนใต้ ระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซีย 

หมู่เกาะดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีมีน า้มนัมากมาย ทางฝ่ายรัฐบาลจีนได้ให้นกัโบราณคดีไปท าการขดุค้น พบซาก

โครงกระดกูคน และได้พิสูจน์ว่าเป็นบรรพบรุุษของคนจีน ดงันัน้หมู่เกาะทัง้ 2 จึงต้องเป็นของจีน จะเห็นได้ว่า

เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีงานด้านโบราณคดีสามารถเข้าไปช่วยตดัสินปัญหาเหล่านีไ้ด้ ซึ่งนบัว่าเป็น

ประโยชน์อีกทางหนึง่  

ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ทางโบราณคดี เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองราวทาง

โบราณคดี และนกัโบราณคดี ไปสู่ประชาชนชน ในการคว้าทางโบราณคดีนัน้เป็นวิชาการท่ีช่วยประชาชนใน

ปัจจุบันได้ทราบความเป็นมาทางพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต แต่ด้วยเหตุท่ีสภาพของสังคมปัจจุบันนัก

โบราณคดีจะยืนอยู่ในโลกเพียงผู้ เดียวหรือกลุ่มเดียวไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องเผยแพร่ผลงานเป็นการบริการแก่

ประชาชนและวิชาชีพสาขาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องได้รับการสนบัสนนุอย่างดีจากประชาชนด้วย งาน

โบราณคดีเป็นงานท่ีสร้างความรู้แก่ประชาชน ด้วยเหตนีุก้ารประชาสมัพนัธ์งานโบราณคดีจงึมีความจ าเป็น 

 ปัจจบุนัหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการรักษามรดกทางวฒันธรรมในสว่นขององค์กรของรัฐบาลนัน้มีอยู่

หลายหนว่ยงาน ซึง่สามารถจ าแนกตามสงักดัได้ดงันี ้

กรมศิลปากร16  

เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชาติโดยตรง  

โดยจัดท าในลักษณะของการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการเคล่ือนท่ีตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ รวมทัง้การ

จดัท าเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ การจดัทศันศกึษาแก่บคุคลภายนอกและการจดัท ารายการวิทยแุละโทรทศัน์

เก่ียวกบัความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ในสว่นของการอนรัุกษ์นัน้ก็ได้ด าเนินการจดัตัง้หน่วยศิลปากรขึน้ ท าหน้าท่ี

รับผิดชอบดแูลโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุและแหลง่โบราณคดี ประจ าอยูใ่นทกุภมูิภาคของประเทศไทย  

 

                                                           
16

 กรมศิลปากร.95 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร ; ผู้ เรียบเรียงต้นฉบบั : ชวลิต สนุทรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล 
: ธนิก เลิศชาญฤทธ์.กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2549. 
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บทบาทของงานด้านโบราณคดีที่ผ่านมา 

มีการท าวิจยัในหวัข้อเร่ือง การรับรู้และความคิดเห็นของชาวบ้านท่ีมีตอ่วิชาโบราณคดี17 โดยมี

วตัถปุระสงค์ในการศกึษาเพ่ือนเรียนรู่วา่สาธารณชนมีความเข้าใจ ความสนใจ ความคิดเห็น และเจตคติ

อยา่งไรเก่ียวกบัวิชาโบราณคดี ทัง้ในแง่ความหมาย การปฏิบตังิานโบราณคดี และคณุคา่ของวิชาโบราณคดี 

ผลการศกึษาท่ีนา่สนใจ 3 ประเดน็ คือ  

เม่ือพูดถงึโบราณคดี ชาวบ้านนึกถงึ 
 1.โครงกระดกู      41.18  % 
 2.โบราณวตัถ ุ      23.53  % 
 3.ของเก่า      22.35  % 
 4.ประวตัิศาสตร์      17.65  % 
 5.เคร่ืองประดบั      14.12  % 
 6.บ้านเชียง      9.41  % 
 

ชาวบ้านคิดว่างานของนักโบราณคดีคือ 
 1.การส ารวจและการขดุค้น    44.71  % 
 2.การศกึษาวิจยัค้นคว้าข้อมลู    37.65  % 
 3.การอนรัุกษ์ดแูลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ  20  % 
 4.การบรรยาย เผยแพร่ความรู้    9.41  % 
 

แหล่งข้อมูลหรือท่ีมาของความรู้เก่ียวกับโบราณคดี 
 1.โทรทศัน์      37.65  % 
 2.วารสาร ห้องสมดุ โรงเรียน    30.59  % 
 3.สถานท่ีทางโบราณคดี     17.65  % 
 4.พิพิธภณัฑ์      15.29  % 
 5.หนงัสือพิมพ์      8.24  % 

                                                           
17

 ธนิก เลิศชาญฤทธ์. การรับรู้และความคดิเหน็ของชาวบ้านที่มีต่อวชิาโบราณคดี/ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ และสนัถวี นิยมทรัพย์.  เมือง
โบราณ. ปีท่ี 34, ฉบบัท่ี 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) : หน้า 95-108 ; ภาพประกอบ. 
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จากการศึกษาข้อมลูท่ีได้จากงานวิจยันี ้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จกังานโบราณคดีในหลกัการใหญ่ๆ 

เช่น ศึกษาเร่ืองโครงกระดกูมนษุย์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ซึ่งเป็นข้อมูลกว้างๆท่ีท าให้เกิดภาพภาระหน้าท่ี

ของงานโบราณคดีในสายตาชาวบ้าน ในแง่ของกระบวนการ วิธีการ ขัน้ตอนในการท างานด้านโบราณคดี ภาพ

โดยส่วนใหญ่ท่ีชาวบ้านเข้าใจคือท าการขุดค้นตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ และการรวบรวมข้อมลู แต่อาจยงัมี

ความเข้าใจไปไม่ถึงภาระและบทบาทของงานโบราณคดีในด้านของ การดแูลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

หรือ การเผยแพร่ความรู้ของงานโบราณคดีท่ีมีการค้นพบใหม่อยูเ่สมอ 

 ยงัมีประเดน็ท่ีไมค่วรมองข้าม นัน่คือ ความสนใจ  ความส าคญั คณุคา่ของงานโบราณคดี   และ     

เจตคตติอ่งานโบราณคดี ในมมุมองของชาวบ้าน 

ความสนใจต่องานโบราณคดี18  

 ชาวบ้านให้ความสนใจโบราณคดีในระดบัปานกลาง รองลงมามีความสนใจในโบราณคดีระดบัมากถึง

มากท่ีสดุ ชาวบ้านท่ีมีความสนใจในงานโบราณคดีให้เหตผุลว่าเป็นความชอบ ได้รู้ประวตัิศาสตร์ อยากรู้เร่ือง

บรรพบุรุษหรือวัฒนธรรม ได้เห็นของสมัยก่อน ส่วนผู้ ท่ีมีความสนใจน้อยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลาศึกษา ไม่

น่าสนใจ ชาวบ้านต้องการเรียนรู้เร่ืองโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีหรือสถานท่ีจริงมากท่ีสุด รองลงมาคือ

หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ พิพิธภณัฑ์ โทรทศัน์ สถานศกึษา และนกัโบราณคดี 

 ความส าคัญและคุณค่าของโบราณคดี19 

 ชาวบ้านให้ความเห็นว่าโบราณคดีมีความส าคัญต่อสังคมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ให้เหตุผลว่า

โบราณคดีเป็นสิ่งท่ีควรรู้ ควรอนรัุกษ์ทรัพยากรโบราณคดีให้เยาวชนได้ศกึษา โบราณคดีท าให้รู้ประวตัิศาสตร์

และความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต ซึ่งมีความส าคัญด้านการเรียนรู้ความเป็นมาของมนุษย์ รองลงมาคือ

ความส าคญัต่อการสร้างความภูมิใจในชาติ การพัฒนาประเทศหรือชุมชน และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ

 ชาวบ้านให้ความเห็นว่างานโบราณคดีมีคณุค่าด้านการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความงาม

หรือศลิปะ วิทยาศาสตร์ ช่ือเสียง จิตวิญญาณ มรดกสว่นบคุคล ค้าขาย การเมือง 

                                                           
18

 ธนิก เลิศชาญฤทธ์. การรับรู้และความคดิเหน็ของชาวบ้านที่มีต่อวชิาโบราณคดี/ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ และสนัถวี นิยมทรัพย์.  เมือง
โบราณ. ปีท่ี 34, ฉบบัท่ี 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) : หน้า 95-108 ; ภาพประกอบ. 
19

 ธนิก เลิศชาญฤทธ์. (เร่ืองเดียวกนั) 
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เจตคตต่ิอโบราณคดี 

 ชาวบ้านมีเจตคติตอ่โบราณคดีในด้านบวก ในประเดน็ความรู้สกึวา่โบราณคดีมีคณุคา่ ควรบรูณะ ควร

สนบัสนนุ ควรรู้ มีประโยชน์ ควรอนรัุกษ์ นา่เช่ือถือ ยกย่อง สวยงาม นา่สนใจ ส าคญั เจริญ และเป็น

วิทยาศาสตร์ แตช่าวบ้านมองวา่โบราณคดีเป็นเร่ืองท่ีสนกุสนานระดบัปานกลางเทา่นัน้ 

 ผู้ท าวิจยั (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ และคณะ,2551) ให้ข้อสงัเกตท่ีนา่สนใจไว้วา่ ชาวบ้านแทบไมมี่ความ

คดิเห็นเก่ียวกบัการรับรู้จากโรงเรียน หนงัสือเรียน หรือแหลง่โบราณคดี แตใ่ห้ความเห็นวา่นกัโบราณคดีควรมี

บทบาทในสถานศกึษา โดยการบรรยายหรือเป็นวิทยากร สอนให้ความรู้ และควรจดันิทรรศการในโรงเรียน

เก่ียวกบัแหลง่โบราณคดี จดัท าหลกัสตูร จดัทศันศกึษาแหลง่โบราณคดีตา่งๆในพืน้ท่ีใกล้เคียง จดัพานกัเรียน

ไปชมสถานท่ีจริง สร้างจิตส านกึให้นกัเรียนและเขียนหนงัสือ ซึง่แสดงให้เห็นความต้องการของชาวบ้าน และนกั

โบราณคดีควรเพิ่มบทบาทดงักลา่ว 

 จากข้อมลูท่ีศกึษาพบว่าชาวบ้านให้ความส าคญัตอ่งานโบราณคดีอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแง่

ความส าคญัตอ่สงัคมและเร่ืองความภมูิใจในชาต ิ และเห็นวา่มีคณุคา่ตอ่ด้านการศกึษา ความงาม ศลิปะ 

สอดคล้องกบัผลเจตคตท่ีิชาวบ้านมีแง่บวกตอ่โบราณคดี ข้อมลูแสดงวา่ชาวบ้านให้ความส าคญัตอ่โบราณคดี

แตย่งัไมไ่ด้รับความสนใจมากเทา่ท่ีควร ด้วยเหตผุลท่ีชาวบ้านสว่นใหญ่กล่าววา่ ไมมี่เวลา ไมมี่ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวนั 

บคุลากรท่ีมีความเก่ียวข้องกบังานโบราณคดีควรสร้างบทบาทท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมให้ชาวบ้านได้เห็น

ประโยชน์ของงานด้านโบราณคดีในชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากขึน้ ควรมีแนวทางสอดแทรกพืน้ฐานความรู้ด้านงาน

โบราณคดีในหลักสูตรสถานศึกษาระดับต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่ง

โบราณคดีในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้และให้ความรู้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องต่อชาวบ้านเก่ียวกับงานโบราณคดีและแหล่งโบราณคดีในชุมชน อนัจะส่งผลดีต่อการศึกษาและการ

จดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืน ตลอดจนเกิดประโยชน์ทัง้กบันกัโบราณคดีและชาวบ้านตอ่ไป  
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2.การศึกษาด้านประวัตศิาสตร์  

ประวัตกิารจัดการศึกษาของไทย20 

 คนไทยมีการศกึษาเลา่เรียนกนัมาแตโ่บราณ ทัง้ทางวิชาหนงัสือศิลปะวิทยาการตา่งๆ และทางศาสนา 

วิชาประวัติศาสตร์ได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในยุคสมัยการปกครองต่างๆ จึงกล่าวได้ใน

เบือ้งต้นว่า การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับประวตัิศาสตร์และโบราณคดีนัน้ เร่ิมตัง้แต่สมยัสุโขทยัเป็นราชธานี โดยแยก

กลา่วถึงได้ดงันี ้

การจัดการศึกษาแบบโบราณ หรือ การศึกษาแผนโบราณ 

 คือ การจดัการศกึษาในสมยักรุงสโุขทยัจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึง่ประวตัิศาสตร์แบง่การ

ปกครองของไทยเป็น 3 ยคุสมยั ได้แก่ 

 การศกึษาสมยักรุงสโุขทยั 

 การศกึษาสมยักรุงศรีอยธุยา 

 การศกึษาสมยักรุงธนบรีุ และกรุงรัตนโกสินทร์ (จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5) 

 

การศึกษาสมัยสุโขทัย 

 ใช้วดัเป็นสถานศกึษา และให้ความส าคญัแก่ผู้ เรียนท่ีเป็นเพศชาย ซึง่จะได้รับความรู้ตา่งๆ  เพ่ือให้อ่าน

ออกเขียนได้ นอกจากการใช้วดัเป็นสถานศกึษาแล้ว ก็มีสถานท่ีเรียนแหง่อ่ืนบ้าง ได้แก่ วงั หรือ ส านกัราช

บณัฑิต ผู้ เรียนก็มกัเป็นเจ้านายและบุตรหลานของข้าราชการ 

 วิชาท่ีเรียน แตเ่ดมิเรียนหนงัสือขอม หรือ อกัษรขอม หรือ อกัษรมอญมาก่อน เม่ือพอ่ขนุรามค าแหง

ทรงประดิษฐ์ตวัอกัษรไทยขึน้เม่ือ พ.ศ. 1826 ชาวไทยจงึได้มีหนงัสือไทย หรืออกัษรไทย เพ่ือใช้ศกึษาเล่าเรียน   

วิชาท่ีเรียนอีกอยา่งหนึง่ คือ วิชาพระพทุธศาสนา พอ่ขนุรามค าแหงมหาราชได้ทรงประกาศให้พทุธศาสนาเป็น

                                                           
20 พชัราภรณ์ พสวุตั ผศ. หลักสูตรมัธยมศึกษา. ฝ่ายต าราและอปุกรณ์การศกึษามหาวิทยาลยัรามค าแหง. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ 2532. หน้า 
139-167 
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ศาสนาประจ าชาตไิทย จงึท าให้มีการจดัการศกึษาทางด้านวิชาพทุธศาสนาส าหรับพระภิกษุ สามเณร ซึง่

เรียกวา่การศกึษาฝ่ายพทุธจกัร และได้อาศยัวดัเป็นสถานท่ีเรียน ท าให้บ้านและวดัมีความใกล้ชิดกนั 

 

การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา21  (พ.ศ.1893-2310)   

 วิเคราะห์จากงานวรรณกรรมในสมยัอยุธยา เช่น ขุนช้างขุนแผน เห็นได้ชดัว่าวดัเป็นแหล่งส าคญัใน

การศึกษา ดงันัน้การสร้างวดัทัง้ของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย ข้าราชการ และชาวบ้าน จึงเป็นการสนับสนุน

การศกึษาของประเทศโดยทางตรงและทางอ้อม 

 นอกจากการศึกษาเล่าเรียนด้านพุทธศาสนา วิชาหนังสือและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆทาง

ราชการแล้ว  ยงัมีการเรียนวิชาเคร่ืองกล การใช้เคร่ืองมือเดินเรือ ตลอดจนการฝึกฝนการใช้อาวธุส าหรับเพศ

ชาย ส่วนสตรีได้รับการอบรมกิริยามารยาท งานด้านคหกรรม เช่น การปรุงอาหารคาวหวาน เย็บปักถักร้อย 

ม้วนบหุร่ี การประดษิฐ์ดอกไม้ และการจีบหมากพล ูเป็นต้น 

 ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช มิชชัน่นารีชาวฝร่ังเศสท่ีเข้ามาเป็นหมอสอนศาสนา ได้น าความรู้

ทางด้านวิทยาการอ่ืนๆ เช่น สถาปนิก การก่อสร้าง การต่อเรือ การค้าขาย เข้ามาเผยแพร่ และได้ตัง้โรงเรียน

สอนคริสต์ศาสนาและภาษาตา่งประเทศให้แก่เด็กไทย พระองค์ทรงห่วงเร่ืองคนไทยจะหนัไปเข้ารีต จึงโปรด

เกล้าให้พระโหราธิบดีคดิเรียบเรียงแบบเรียนภาษาไทยขึน้ ช่ือว่า หนงัสือจินดามณี นบัเป็นแบบเรียนภาษาไทย

ท่ีส าเร็จรูปเล่มแรกของไทย ทัง้นีเ้พ่ือประสงค์ให้คนไทยอ่านหนังสือออก รู้ภาษาไทยได้ดี มีความช่ืนชมต่อ

วฒันธรรมของชาติ ตลอดจนได้ใช้เป็นแนวทางในการอ่านและศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนาได้กว้างขวาง

ลกึซึง้ยิ่งขึน้ เพราะหนงัสือจินดามณี เป็นหนงัสือท่ีมีความสมบรูณ์ในด้านตา่งๆ เช่น พยญัชนะ สระ การประสม

อกัษร ไวยากรณ์ ฉันทลกัษณ์ ศพัท์ และภาษาท่ีเก่ียวข้องกบัภาษาไทย เช่น ภาษาชวา ภาษาเขมร ภาษาบาลี

และสนัสกฤต ปกรากฎอยูด้่วย  

 

                                                           
21

 วฒิุชยั มลูศิลป์.การปฏรูิปการศึกษาในรัชกาลที่ 5.กรุงเทพฯ : สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516 
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การศึกษาสมัยกรุงธนบุรี และ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงต้นรัชกาลที่ 522  

 ในสมยักรุงธนบุรี เป็นยคุสมยัท่ีเกิดขึน้สัน้ๆ ใช้ระยะเวลาเพียง 15 ปี (พ.ศ.2310-2325) จึงพบว่าการ

เรียนการสอนยงัคงเป็นไปในรูปแบบเดียวกบัสมยัอยุธยา และในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากหลกัฐานทาง

เอกสารพบวา่ในชว่งเวลานัน้ เป็นการศกึษาท่ีไมมี่ระบบโรงเรียน ไม่มีครูอาชีพ  แตมี่การเรียนการสอนในชมุชน 

เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมของสงัคมไทยในสมยัโบราณอีกลกัษณะหนึ่ง สถานศึกษาอาจหมายถึงบ้านนาย

ชา่ง บ้านผู้ รู้ ผู้ถ่ายทอดความรู้นัน้มกัเป็นนายชา่ง ผู้ รู้ หวัหน้าชมุชน หรือ ผู้อาวโุสในชมุชนนัน้ และวิชาท่ีเรียนก็

แบ่งแยกชดัเจน กล่าวคือ บุรุษนิยมเรียนวิชาช่าง เช่น ช่างเขียน ช่างสกั ช่างสลัก ช่างกลึง ช่างปูน ช่างหล่อ 

ในขณะท่ีสตรีนิยมเรียนวิชาเย็บปักถกัร้อย งานฝีมือ  

 รัตนโกสินทร์ยคุปฏิรูป (สมยัรัชกาลท่ี 4-รัชกาลท่ี 6) ในด้านการศกึษา ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงก่อตัง้ "กระทรวงธรรมการ" ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลศาสนา การศึกษา การพยาบาล 

และพิพิธภณัฑ์ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ซึ่งกระทรวงธรรมการมีการเปล่ียนช่ือไปมาหลายครัง้ระหว่าง

ช่ือ "กระทรวงธรรมการ" และ "กระทรวงศึกษาธิการ" อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2484 ก็ได้ใช้ช่ือว่า 

"กระทรวงศกึษาธิการ" ตัง้แตน่ัน้มา โดยมีท่ีท าการอยูท่ี่ "วงัจนัทรเกษม" จนถึงปัจจบุนั23 

 การปฏิรูปการศกึษาในสมยัรัชกาลท่ีในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการปฏิรูปการศกึษาเพ่ือให้ทนัสมยัตามแบบ

ตะวนัตกซึง่มีความเจริญก้าวหน้าไปมากโดยทรงด าเนินงานตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. การจดัตัง้โรงเรียนหลวงและโรงเรียนสอนภาษาองักฤษใน พ.ศ. 2414 

2. การสถาปนาโรงเรียนทหารมหาดเล็กใน พ.ศ. 2424 

3. การสถาปนาโรงเรียนส าหรับราษฎรเป็นครัง้แรกท่ีวดั มหรรณพารามใน พ.ศ. 2427 

4. การจดัตัง้โรงเรียนในมณฑลตา่งๆใน พ.ศ.2428 

5. การจดัตัง้กรมศกึษาธิการขึน้ใน พ.ศ. 2430  เพ่ือรับผิดชอบและควบคมุดแูลทางการศกึษา 
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6. การจดัตัง้กระทรวงธรรมการใน พ.ศ. 2435 โดยยกฐานะกรมศึกษาธิการขึน้เป็นกระทรวงธรรมการได้

จดัประเภทของโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือโรงเรียนมลูศกึษา หรือ “โรงเรียนหลวง” และ “โรงเรียน

เชลยศกัดิพ์ิเศษ” ท่ีคณะมิชชนันารีตัง้ขึน้ 

7. การประกาศใช้โครงการศึกษาของชาติใน พ.ศ. 2441  โดยแยกเป็นการศึกษาสามัญศึกษาและ

การศกึษาพิเศษ 

8. การประกาศใช้แผนการศกึษาชาต ิพ.ศ. 2445  ได้แบง่การศกึษาออกเป็นสายสามญัและสายวิสามญั 

9. การปรับปรุงการจดัการศกึษาใน พ.ศ. 2450 มีการแก้ไขหลกัสตูรทัง้ในสายสามญัและสายพิเศษ 

10. การแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกระทรวงธรรมการและกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ.2452 นัน่

คือ การจดัการศกึษาให้ทวยราษฎร์ทัว่ราชอาณาจกัร  โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วน

การศกึษาชัน้สงูมอบให้กระทรวงธรรมการเป็นผู้จดัการ 

11. การจดัการศกึษาของสตรีไทย โดยภริยาของหมอสอนศาสนาได้จดัตัง้ “โรงเรียนกลุสตรีวงัหลงั” และ

ทรงตัง้  “โรงเรียนเสาวภา” และ “ โรงเรียนราชินี” หลงัจากนัน้ได้มีโรงเรียนส าหรับสตรีเพิ่มมากขึน้ 

 

ภาพท่ีได้จากมุมมองการศึกษาในอดีตตัง้แต่สมัยสุโขทัย สมยัอยุธยา เร่ือยมาจนถึงสมยักรุงธนบุรี และ 

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ สามารถประมวลได้ว่า การเรียนรู้เป็นวิธีการถ่ายทอดแบบโบราณ คือการสอนโดย

ผู้ รู้ ผู้ มีความช านาญ หวัหน้าชมุชน และถ่ายทอดความรู้ในลกัษณะของการสอนทีละขัน้ตอน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิด

ความช านาญ เกิดทกัษะการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง แตโ่อกาสในการเรียนรู้ศาสตร์ขัน้สูง เช่น 

การค านวณ การวางแผนการสู้รบ งานชา่งฝีมือ ยงัถกูจ ากดัในเร่ืองของเพศ บรุุษมกัจะถกูส่งเข้ารับการเรียนใน

ระดบัท่ีสงูกว่าสตรี สตรีถูกจ ากดัให้เรียนเพียงงานฝีมือ งานเย็บปักถกัร้อย ทัง้นีก็้เป็นการแสดงถึงคา่นิยมของ

คนในยคุสมยันัน้ๆ แตเ่ม่ือมีการปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 โอกาสทางการศกึษา เนือ้หาในวิทยาการด้าน

ตา่ง เปิดกว้างให้แก่คนในทกุชนชัน้ ทกุเพศ ท าให้เกิดความเคล่ือนไหวทางการศกึษาไปในทิศทางท่ีช่วยสร้างผู้ รู้ 

ผู้ มีทกัษะความช านาญเฉพาะทางเพิ่มมากขึน้ เช่น สายวิชาทางการแพทย์ สายวิชาทางการทหาร รวมทั ง้สาย

วิชาอกัษรศาสตร์ ท่ีมีการสอดแทรกการเรียนรู้ทัง้ด้านประวตัิศาสตร์ และ โบราณคดีควบคูไ่ปด้วย 
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ในยคุปัจจบุนั (รัตนโกสินทร์ยคุปฏิรูปเป็นต้นมา)  การศกึษาได้ถกูปรับปรุงให้เป็นระบบแบบแผน มีการวาง

นโยบายการศกึษาของชาต ิโดยวางเป้าหมายวา่ต้องการให้คนในชาตไิด้มีความรู้ในลกัษณะใด เช่น เก่ง ดี มีสขุ 

เร่ิมมีการใช้หลกัสูตรการศกึษาเพ่ือวางแนวทางในการพฒันาผู้ เรียนในทิศทางเดียวกันทัง้ประเทศ ดงัท่ีจะขอ

ยกตวัอยา่งมากลา่วถึง ณ ท่ีนี ้

 

แนวคิดเร่ืองการจัดการศึกษาแผนใหม่ 

 ได้เกิดแนวคิดนีห้ลกัจากการเปิดประเทศ ไทยมีแผนการศกึษาแหง่ชาติท่ีตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 โดย

สว่นใหญ่เน้นวิธีการศกึษาตามรูปแบบโบราณ และ คอ่ยๆเพิ่มการเรียนรู้โดยมีการก าหนดเนือ้หาย่อย เป็น

หมวดหมูใ่นภายหลงั เชน่ 

1. โครงการศึกษา พ.ศ.244124 

ลกัษณะวิธีการถ่ายทอดความรู้ เน้นในด้านของการสอบอ่าน การเขียน การเขียนตามค า

บอกการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษา ขัน้ตอน วิธีการเขียนเรียงความ เลขวิธี การค านวณ การเรียนรู้

เก่ียวกับด้านประวตัิศาสตร์โดยศกึษาพงศาวดาร การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาหนึ่ง

ภาษาใด เป็นภาษาเพิ่มเตมินอกเหนือจากภาษาไทย เชน่ มลาย ูบาลี สนัสกฤต 

2. แผนการศึกษาชาต ิพ.ศ.250325 

เน้นการเรียนวิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั งคมศึกษา คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เพ่ือพฒันาผู้ เรียนในระดบัความรู้ท่ีสูงขึน้ สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีขณะนัน้

ประเทศไทย ได้เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตย การศึกษาตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความเทา่เทียมของทกุคนในสงัคม 
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พฒันาการของการศกึษาของไทย ได้มีความชดัเจนมากขึน้ภายหลงัเหตกุารณ์เดือนตลุาคม พ.ศ.2516 

รายวิชาสงัคมศกึษา มีความส าคญัเพิ่มขึน้มาในการเป็นเนือ้หารายวิชาหลกั ร่วมกบั คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย และ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ/ภาษาฝร่ังเศส) เนือ้หาบทเรียนในกลุ่มวิชาสงัคมศึกษา ได้

บรรจเุนือ้หาทัง้ในสว่นของประวตัศิาสตร์ และ สว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานโบราณคดี สอดแทรกด้วยความรู้ท่ีเกิดขึน้

ในขณะนัน้ นบัเป็นส่วนหนึ่งท่ีบทบาทของงานโบราณคดีเร่ิมเข้ามาสู่แวดวงการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ดงั

ตวัอย่างท่ีจะยกมากล่าวให้เห็นถัดไป คือ หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521 และ มธัยมศึกษา

ตอนปลาย พทุธศกัราช 2524 

3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)26 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาท่ีชัดเจนดังนี ้ 

3.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 

พฒันาการทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ

หลกัธรรมของศาสนา 

3.2 เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเก่ียวข้อง

กับชีวิตประจ าวัน สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องและปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมได้ 

3.3 เพ่ือให้ตระหนกัในคุณค่าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมไทย     

ยึดมัน่ในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลักธรรมและคุณธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รักและ

ผูกพันกับท้องถ่ินและประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

3.4 เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมขุ มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์และเสริมสร้างศลิปวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมในชมุชน 
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 ดงัจะเห็นได้ว่า เนือ้หาบทเรียนใหม่ๆท่ีเก่ียวข้องกับประวตัิศาสตร์และโบราณคดี เร่ิมถูกบรรจุอยู่ใน

เนือ้หาบังคับท่ีต้องถ่ายทอดให้แก่ผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม  หรือ มรดกทาง

วฒันธรรม เนือ้หาบทเรียนต่างๆเหล่านี ้มีการสอดแทรกทัง้เนือ้หาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ นัน่คือการเรียนรู้จาก

เอกสาร พงศาวดาร จดหมายเหต ุและเนือ้หาท่ีเป็นบทบาทของงานโบราณคดี เช่น ความรู้ท่ีได้จากการขดุค้น

แหลง่โบราณคดี วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตผา่นวตัถ ุอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โครงกระดกูมนษุย์ เป็นต้น 

 ภายในหลกัสตูรจะประกอบไปด้วย โครงสร้างรายวิชา ท่ีบอกวา่วิชาใดเป็นวิชาบงัคบัแกน ซึง่หมายถึง

ทกุคนต้องได้รับความรู้เร่ืองนี ้และบางรายวิชาถกูจดัเป็นวิชาบงัคบัเลือก ซึง่หมายถึงผู้ เรียนสามารถลงทะเบียน

เรียนได้ตามความสนใจ แตใ่นความเป็นจริงวิชาบงัคบัแกนและวิชาบงัคบัเลือกสถานศกึษาจะเป็นผู้ จดัสรรให้

ผู้ เรียน เป็นส่วนใหญ่ ยกตวัอยา่งโครงสร้างรายวิชาท่ีเก่ียวกบัประวตัิศาตร์ และ โบราณคดี มาดงันี ้  

 

โครงสร้างรายวิชา วิชาบังคับแกน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

วิชา ส 102  ประเทศของเรา 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

1. ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของชาตไิทย ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัโดยสงัเขป 

2. ศกึษาประวตัิศาสตร์สมยัสโุขทยั ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

โดยเน้นการสร้างและการพฒันาชาต ิ

3. ศกึษาบทบาท หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและชมุชนในสงัคมประชาธิปไตย 

4. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฒันาการของชาติไทย  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นปึกแผ่น

ของชนชาติไทย และปฏิบตัิตนตามบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนใน

สงัคมประชาธิปไตย 
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สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ คือการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จากเอกสาร 

พงศาวดาร จดหมายเหต ุเป็นต้น 

 วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในส่วนของหลักฐานโบราณวัตถุท่ีเก่ียวข้องกับการ

สถาปนาสโุขทยั เชน่ ศลิาจารึกพอ่ขนุรามค าแหง ศลิาจารึกวดัศรีชมุ ร่องรอยคนู า้คนัดนิเมืองสโุขทัย เป็นต้น 

 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ส 204  ประเทศของเรา 3    2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

1. ศกึษาประวตัศิาสตร์สมยักรุงศรีอยธุยาด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม 

โดยเน้นการสร้างและพฒันาชาต ิ

2. ศึกษาสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

3. ศกึษาหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ โดยเน้นการปฏิบตัติามหลกัธรรมในการ

อยูร่่วมกนั 

4. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษในการทะนบุ ารุงและพฒันาชาต ิ

เห็นความจ าเป็นท่ีจ าต้องร่วมมือกนัรักษาชาตแิละมรดกของชาต ิปฏิบตัิตนตามบทบาทหน้าท่ี

ของพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย และยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา 

สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ คือการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จากเอกสาร 

พงศาวดาร จดหมายเหต ุเป็นต้น 

วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในส่วนของหลกัฐานโบราณสถาน โบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้อง

กบัการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เช่น ซากเมืองโบราณอยุธยา แหล่งโบราณคดีหมู่บ้านชาวต่างชาติ เคร่ืองทอง

สมยัอยธุยา ศลิปกรรมภายในวดั พทุธศลิป์ เป็นต้น 
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ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส 306  ประเทศของเรา 4    2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

1. ศกึษาประวตัศิาสตร์สมยักรุงธนบรีุและกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรม โดยเน้นการสร้างและพฒันาชาติ 

2. ศกึษาโครงสร้างการปกครอง สถาบนัพระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย การเลือกตัง้ และกฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 

3. ศกึษาหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ โดยเน้นการปฏิบตัติามหลกัธรรมในการ

อยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ 

4. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวิวฒันาการของชาตใินด้านตา่งๆ เห็นความส าคญัท่ีจะต้องร่วมมือ

กนัสง่เสริมและพฒันาชาตไิปสูค่วามเจริญรุ่งเรือง ปฏิบตัิตนตามกฎหมาย เป็นพลเมืองดีใน

สงัคมประชาธิปไตย และยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา 

สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ คือการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จากเอกสาร 

พงศาวดาร จดหมายเหต ุเป็นต้น 

วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในส่วนของหลกัฐานโบราณสถาน โบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้อง

กบัการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เช่น การก่อสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวงั ก าแพงเมือง 

การขดุคลอง เงินตรา จิตรกรรมภายในวดั เป็นต้น 
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วิชาบังคับเลือก 

ส 071  ท้องถิ่นของเรา 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศกึษาสภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์ ประวตัิความเป็นมาของท้องถ่ิน และอาณาจกัรโบราณท่ีเก่ียวข้อง 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะพืน้บ้าน บคุคลส าคญัของท้องถ่ินและการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาตแิละสงัคมวฒันธรรมท่ีมีตอ่การด ารงชีวิตของคนในท้องถ่ิน  มีความ

ภาคภมูิใจ รักและผกูพนักบัท้องถ่ินของตน ร่วมมือกนัอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมท้องถ่ิน 

สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในสว่นของหลกัฐานโบราณสถาน โบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้อง

กบัอาณาจกัรโบราณในดนิแดนไทย เชน่  

 อาณาจักรทวารวดี การขดุค้นพืน้ท่ีตา่งๆในเขตนครปฐมโบราณ อูท่อง ศรีเทพ, เหรียญโบราณ

ทวารวดี, จารึกเยธมัมา เป็นต้น 

 อาณาจักรศรีวิชัย หลกัฐานทางโบราณสถานในการเป็นบ้านเมืองเดมิท่ีเมืองไชยา การค้นพบ

ลกูปัดโบราณจากเมืองชายฝ่ังทะเลอนัดามนัแสดงถึงการค้า เศรษฐกิจ ความเจริญของอาณาจกัร 

 

วิชาเลือกเสรี 

ส 023  ประวัตศิาสตร์ไทย 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

1. ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของชาตไิทย ตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใน

ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ 

2. ศกึษาตวัอย่างเหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงถึงความสามารถ ความกล้าหาญ ความ

เสียสละ ความอดทนและการสร้างสรรค์ชาตขิองบรรพบรุุษด้วยวิธีการทางประวตัิศาสตร์ 
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3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความเป็นมาของชาติไทยก่อนได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก  

เกิดความภมูิใจในความเป็นไทย เห็นคณุคา่ในความสามารถ ความเสียสละของบรรพบรุุษ 

สรุป วิชานีเ้น้นการสอดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ คือการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จาก

เอกสาร พงศาวดาร จดหมายเหต ุบนัทกึชาวตา่งชาต ิเป็นต้น 

 

ส 024 ประวัตศิาสตร์ไทย 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

1. ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของชาตไิทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตัง้แตต้่นจนถึงปัจจบุนั  โดยเน้น

การปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและ

ความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ  

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ไทยสมยัรัตนโกสินทร์ ช่ืนชมในความสามารถและ

ความเสียสละของบรรพบรุุษท่ีน าประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทดัเทียมอารยประเทศ และ

รักษาประเทศชาตไิว้เป็นมรดกตกทอดจนถึงปัจจบุนั 

สรุป วิชานีเ้น้นการสอดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ คือการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จาก

เอกสาร พงศาวดาร จดหมายเหต ุบนัทกึชาวตา่งชาต ิเป็นต้น 

 

ส 025  ประวัตศิาสตร์ไทย 3   2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาอาณาจักรโบราณเก่ียวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอาณาจกัรโบราณ และเห็นความจ า เป็นท่ีจะต้องร่วมมือกัน

อนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมท่ีตกทอดมาจนทกุวนันี ้
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สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในส่วนของหลกัฐานโบราณสถาน โบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้อง

กบัอาณาจกัรโบราณในดนิแดนไทย 

 

ตารางแสดงจ านวนคาบเรียนรายวิชาสังคมศึกษา27 

กลุ่มวิชา จ านวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ 
ม.1 ม.2 ม.3 

บังคับ เลือก บังคับ เลือก บังคับ เลือก 
สังคมศึกษา 5 2 5 2 5 4 
 

 กลา่วโดยสรุปจากโครงสร้างรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตรืและโบราณคดีทัง้หมด ท่ีถกูบรรจอุยู่

หลกัสตูรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521 (ปรับปรุง พทุธศกัราช 2533) พบวา่ เนือ้หาท่ี

เก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์และงานโบราณคดีมีความสมัพนัธ์ควบคูก่นัโดยตลอด เพราะแตล่ะเนือ้หาวิชา

จ าเป็นต้องใช้หลกัฐานทางโบราณคดีจากการขดุค้นเป็นเบือ้งต้น เพ่ือมองภาพรวมของคนในอดีตในยคุสมยันัน้ 

และใช้เอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เชน่ พงศาวดาร จดหมายเหต ุ บนัทึก จากผู้ ท่ีอยูร่่วมในเหตกุารณ์นัน้ 

หรือผู้ ท่ีมีความรู้ในเหตกุารณ์นัน้ (เอกสารชัน้รอง) มาเป็นองค์ประกอบเสริม เพ่ือให้เนือ้หาวิชาเรียนมีความ

รายละเอียดเพิ่มเตมิขึน้  

 เนือ้หาท่ีถกูบรรจไุว้เหมาะกบัผู้ เรียนท่ีอยูใ่นช่วงอายุไมเ่กิน 15 ปี เพราะจากประสบการณ์ในการสอน

หนงัสือเป็นเวลากว่า 10 ปีของผู้ท าการศกึษา มีความเห็นวา่เด็กในวยันี ้เป็นวยัแหง่การเร่ิมต้นเรียนรู้ เป็นวยัท่ีมี

ความสนใจใฝ่รู้สงู เนือ้หาท่ีเป็นเร่ืองราวซึง่สามารถมองภาพเหตกุารณ์ได้ จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจเพิ่มขึน้ 

และในท้ายท่ีสดุก็จะเป็นแรงเสริมให้มีการค้นคว้าหาข้อมลู และเรียนรู้เชิงลกึในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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 4.  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533)28 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษาได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาท่ีชัดเจนดังนี ้

จุดประสงค์ 

4.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อการด ารงชีวิต 

โครงสร้างและรูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคม กระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ระบบ

เศรษฐกิจและการปกครอง และศาสนากบัการด ารงชีวิต 

4.2เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของสงัคม สามารถแก้ปัญหาและมี

ส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมตามบทบาทหน้าท่ีของตน โดยใช้เหตผุล กระบวนการกลุ่มและ

วิธีการท่ีหลากหลาย 

4.3เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาการ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลกัธรรมและคณุธรรม มี มีความภูมิใจในความเป็น

ไทยและเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

4.4 เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  มุ่งมัน่ในการท าประโยชน์ให้สงัคม มีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์และ

เสริมสร้างศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 หากมองเปรียบเทียบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จดุประสงค์การ

เรียนรู้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนัน้ เน้นไปท่ีการคิดวิเคราะห์โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีว่าผู้ เรียนมีความรู้

ความเข้าใจเนือ้หาหลกัๆของวิชาสงัคมศึกษามาแล้วในระดบัมธัยมต้น ดงันัน้การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจึง

เป็นไปในลักษณะเชิงลึก เน้นให้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง บทบาทของงานโบราณคดีต่อ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจึงเพิ่มความส าคญัยิ่งขึน้ เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้างและ

สามารถเรียนรู้ได้จากสภาพจริง มองเห็นได้ถึงความจริงท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีตผา่นสิ่งตา่งๆท่ีหลงเหลืออยู่ 
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โครงสร้างรายวิชา วิชาเลือกเสรี 

ส 021  หลักฐานประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย  2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศกึษาหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัในประเทศไทย กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงทาง

ประวตัิศาสตร์ ฝึกการวิเคราะห์ และตีความหลกัฐานท่ีเลือกใช้เป็นกรณีตวัอยา่งเพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริง

ทางประวตัศิาสตร์ โดยใช้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์

ตีความ เห็นคณุคา่และให้ความร่วมมือในการอนรัุกษ์หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ของประเทศไทย 

สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในส่วนของการตีความหลกัฐานว่าเป็นหลกัฐานประเภท

ใด มีความเก่ียวข้องกับในเหตุการณ์มากหรือน้อย มีความน่าเช่ือถือมากเพียงใด นอกจากนีก้ระบวนการ

สืบสวนหาข้อเท็จจริง ยงัเป็นหลกัการพืน้ฐานของการศกึษางานด้านโบราณคดี ผู้ เรียนจะได้รับความรู้ในส่วน

ของเนือ้งานโบราณคดีว่ามีขัน้ตอนอย่างไร มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากมายแทรกอยู่ รวมถึงการท่ีจะ

ตระหนักในคุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ รวมทัง้รู้จักแนวทางการ

อนรัุกษ์ท่ีถกูต้อง  

ส 0210 ประวัตสัิงคมและวัฒนธรรมไทย  2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

1. ศกึษาสงัคมไทยในเร่ือง โครงสร้าง ลกัษณะทัว่ไป พฒันาการโดยสงัเขป ประวตัิความเป็นมา

ของการศกึษา โดยเน้นการปฏิรูปการศกึษาในสมยัรัชกาลท่ี 5 และการขยายตวัทางการศกึษา

ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 จนถึงปัจจบุนั  

2. ศกึษาศลิปวฒันธรรมไทยในเร่ือง รากฐาน เอกลกัษณ์ พฒันาการ และแนวโน้ม 

3. ศกึษาอิทธิพลของพทุธศาสนาท่ีมีตอ่สงัคมและวฒันธรรมไทย 

4. เพ่ือให้มีความเข้าใจสงัคมวฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม ภูมิใจในเอกลักษณ์

ของชาต ิและมีสว่นร่วมอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย 
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สรุป วิชานีเ้น้นการสอดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ คือการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จาก

เอกสาร พงศาวดาร จดหมายเหต ุบนัทกึชาวตา่งชาต ิเป็นต้น 

 

ส 0211 ประวัตศิาสตร์ไทย 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

1. ศกึษาพฒันาการของชาตไิทยในเร่ืองอาณาจกัรโบราณตา่งๆ โดยเน้นความสมัพนัธ์ด้านการ

ปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม โดยวิธีการศกึษาประวตัศิาสตร์ 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจพฒันาการของชาต ิเห็นคณุคา่ในมรดกทางวฒันธรรมและมีสว่นร่วมใน

การอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมของชาติ และเห็นแนวทางในการน าวิธีการศกึษา

ประวตัิศาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในส่วนของหลกัฐานโบราณสถาน โบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้อง

กบัอาณาจกัรโบราณในดนิแดนไทย 

 

ส 0212 ประวัตศิาสตร์ไทย 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ในเร่ือง การเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สงัคม ศิลปวฒันธรรม เหตกุารณ์ส าคญั ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน และการขยายอิทธิพล

ของชนชาติตะวนัตกโดยวิธีการศึกษาประวตัิศาสตร์ เพ่ือให้มีความเข้าใจพฒันาการของชาติ ภูมิใจในความ

เป็นปึกแผน่ของชนชาตไิทย และเห็นแนวทางในการน าวิธีการศกึษาประวตัศิาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประวตัิศาสตร์ คือการอ้างอิงถึงเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้จากเอกสาร 

พงศาวดาร จดหมายเหต ุท่ีบนัทกึเร่ืองราวความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42 
 

ส 0213 ประวัตศิาสตร์ไทย 3    2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ในเร่ือง การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

สงัคม ศลิปวฒันธรรม เหตกุารณ์ส าคญั และความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ โดยวิธีการศกึษาทางประวตัิศาสตร์ 

เพ่ือให้มีความเข้าใจพฒันาการของชาต ิ ภมูิใจในความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทย และเห็นแนวทางในการน า

วิธีการศกึษาประวตัศิาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ คือการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จากเอกสาร 

พงศาวดาร จดหมายเหต ุเป็นต้น 

วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในส่วนของวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ท่ีต้องมี

ขัน้ตอนในการสืบค้น เก็บข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าไปประกอบเป็นภาพรวมของ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสมยัธนบรีุเร่ือยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 

 

ส 042 พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน 

ค าอธิบายรายวิชา 

1. ศกึษาพระพทุธรูปในเร่ืองประวตัคิวามเป็นมา แนวคิดในการสร้างพระพทุธรูปปางตา่งๆตาม

พทุธประวตั ิพทุธศลิป์ และสกลุชา่งสมยัตา่งๆ 

2. ศกึษาประวตัพิระพทุธรูปท่ีส าคญัของไทย 

3. เพ่ือให้มีความเข้าใจเก่ียวกบัพระพทุธรูปและพทุธศลิป์ เห็นคณุคา่และมีสว่นร่วมในการ

อนรัุกษ์ 

สรุป วิชานีส้อดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นงานโบราณคดี  ในส่วนของลักษณะพุทธศิลป์ในยุคสมัยต่างๆ โดย

หลกัฐานท่ีมีสว่นชว่ยในการเรียนรู้คือพระพทุธรูปปางตา่งๆท่ีตัง้อยู่ในดินแดนไทยตา่งยคุตา่งสมยั และสามารถ

เป็นสว่นชว่ยในการขยายความเร่ืองพฒันาการของสกลุช่างท่ีสร้างสรรค์งานโบราณวตัถ ุ(พระพทุธรูป) 
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การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได้อธิบายถงึผู้เรียนด้วยว่า  

ผู้ เรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) เป็นระดบัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ

เพิ่มพนูความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียนแตล่ะคน 

ทัง้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทกัษะ มีทกัษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดขัน้สูง 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและ

ประเทศตามบทบาท  

 ดังนัน้หากจะสรุปคุณภาพของผู้เรียน ท่ีจะได้รับเม่ือเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 แล้วนัน้ สามารถแยกเป็นหัวข้อดังนี ้

1.ได้เรียนรู้และศกึษาความเป็นไปของโลกอยา่งกว้างขวางและลกึซึง้ยิ่งขึน้ 
2.ได้รับการส่งเสริมสนบัสนุนให้พฒันาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบตัิตาม

หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทัง้มีคา่นิยมอนัพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนและอยู่ในสงัคมได้
อยา่งมีความสขุ รวมทัง้มีศกัยภาพเพ่ือการศกึษาตอ่ในชัน้สงูตามความประสงค์ได้ 

3.ได้เรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวตัิศาสตร์ของชาติไทยยึดมัน่ในวิถี
ชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

4.ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสยัท่ีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสมมีจิตส านึก 
และมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ ประเพณีวฒันธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถ่ินและประเทศชาติ มุ่ง
ท าประโยชน์ และสร้างสิ่งท่ีดีงามให้กบัสงัคม 

5.เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  ชีน้ าตนเองได้ และสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหลง่การเรียนรู้ตา่งๆในสงัคมได้ตลอดชีวิต 

 
 บทบาทของงานโบราณคดีในการสอดแทรกอยู่ในเนือ้หาบทเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ถือว่า

เป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้อยา่งลกึซึง้ในประวตัศิาสตร์ชาติ ตระหนกัและรู้คณุคา่ความส าคญั

ของแหล่งโบราณสถาน ในมุมมองของการเป็นแหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ิน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และ

น าไปคิดต่อยอดได้ในอนาคตว่าสิ่งท่ีมีการตีความแล้วนัน้ถูกต้องมากหรือน้อยเพียงใด เพ่ือท่ีจะจุดประกาย

แนวคดิตอ่ไปในอนาคต 
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 เม่ือทราบวา่โครงสร้างหลกัสตูรตัง้แตช่ว่งปีพทุธศกัราช 2521 จนถึง ปีพทุธศกัราช 2551 ระยะเวลา

กวา่ 30 ปี แนวทางการศกึษาของชาตไิด้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเตมิเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัวิชา

สงัคมศกึษา ในช่ือสาระวิชาประวตัิศาสตร์เพิ่มมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากตวัชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงัตอ่ไปนี ้

 

ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระท่ี 4 ประวัตศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ 
ทางประวตัศิาสตร์มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 

ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4-ม.6 1.ตระหนกัถึงความส าคญัของเวลา
และยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ท่ีแสดง
ถึงการเปล่ียนแปลงของมนษุยชาติ 

เวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ท่ี 
ปรากฏในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ไทย 
และประวตัิศาสตร์สากล 
ตวัอยา่งเวลาและยคุสมยัทาง 
ประวตัิศาสตร์ของสงัคมมนษุย์ท่ีมีปรากฏ 
ในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
 ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทาง 
ประวตัิศาสตร์ 

2. สร้างองค์ความรู้ใหมท่าง

ประวตัิศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง

ประวตัิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

ขัน้ตอนของวิธีการทางประวตัศิาสตร์ โดย 
น าเสนอตวัอยา่งทีละขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 
คณุคา่และประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ ท่ีมีตอ่การศกึษาประวตัิศาสตร์ 
ผลการศกึษาหรือโครงงานทางประวตัิศาสตร์ 
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สาระท่ี ๔ ประวัตศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

 

ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-ม.6 1.วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของ 

ประวตัิศาสตร์ไทย 
ประเดน็ส าคญัของประวตัศิาสตร์ไทย เชน่ 
แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชาตไิทย 
อาณาจกัรโบราณในดนิแดนไทย และอิทธิพลท่ี
มีตอ่สงัคมไทยปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสถาปนา
อาณาจกัรไทยในชว่งเวลาตา่งๆ สาเหตแุละ 
ผลของการปฏิรูป ฯลฯ 

2.วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนั 
พระมหากษัตริย์ตอ่ชาตไิทย 
3.วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่เสริมความ
สร้างสรรค์ภมูิปัญญาไทย และ
วฒันธรรมไทย ซึง่มีผลตอ่สงัคมไทย 
ในยคุปัจจบุนั 
4.วิเคราะห์ผลงานของบคุคลส าคญัทัง้ 
ชาวไทยและตา่งประเทศ ท่ีมีสว่น 
สร้างสรรค์วฒันธรรมไทย และ 
ประวตัิศาสตร์ไทย 
 
 
 
 

บทบาทของสถาบนัพระมหากษัตริย์ใน 
การพฒันาชาตไิทยในด้านตา่งๆ เชน่ 
การป้องกนัและรักษาเอกราชของชาติ 
การสร้างสรรค์วฒันธรรมไทย 
อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตก และ 
ตะวนัออกท่ีมีตอ่สงัคมไทย 
ผลงานของบคุคลส าคญัทัง้ชาวไทยและ 
ตา่งประเทศ ท่ีมีสว่นสร้างสรรค์ 
วฒันธรรมไทย และประวตัิศาสตร์ไทย 
ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสร้างสรรค์ภมูิ 
ปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย ซึง่มีผล 
ตอ่สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5.วางแผนก าหนดแนวทางและการมี 

สว่นร่วมการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาไทย
และวฒันธรรมไทย 

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์ 
ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
วิถีชีวิตของคนไทยในสมยัตา่งๆ 
การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ 
วฒันธรรมไทย 
แนวทางการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาและ 
วฒันธรรมไทยและการมีสว่นร่วมใน 
การอนรัุกษ์ 
วิธีการมีสว่นร่วมอนรัุกษ์ภมูิปัญญาและ 
วฒันธรรมไทย 

 

อภธิานศัพท์ ท่ีปรากฏในหลักสูตรแกนกลางพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 ตัวชีวั้ด   

แนวทางท่ีใช้วดัเม่ือผู้ เรียน เรียนส าเร็จตามสาระการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานท่ีก าหนดไว้ 

 สาระการเรียนรู้  

 เนือ้หาบทเรียนท่ีเป็นพืน้ฐาน ผู้ เรียนทกุคนต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

ต านาน  

เป็นเร่ืองเลา่ตอ่กนัมาและถกูบนัทกึขึน้ภายหลงั 

พงศาวดาร  

การบนัทกึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตามล าดบัเวลา จะเป็นเร่ืองราวท่ีกบัพระมหากษัตริย์ และราชส านกั 
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อดีต  

เวลาท่ีล่วงมาแล้ว ความส าคญัของอดีต คือ อดีตจะครอบง าความคิดและความรู้ของเราอย่าง

กว้างขวางลึกซึง้ อดีตท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มคน/ความส าคญัท่ีมีต่อเหตกุารณ์และกลุ่มคนจะถูกน ามา

เช่ือมโยงเข้าด้วยกนั 

นักประวัตศิาสตร์  

เป็นผู้บนัทึกเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ผู้สร้างประวตัิศาสตร์ขึน้จากหลกัฐานประเภทตา่ง ๆตามจดุมุง่หมาย

และวิธีการคิด ซึง่งานเขียนอาจน าไปสูก่ารเป็นวิชาประวตัศิาสตร์ได้ในท่ีสดุ 

ความมุ่งหมายในการเขียนประวัตศิาสตร์ 

- นกัประวตัิศาสตร์รุ่นเก่า มุง่สูก่ารรวมชาติ/รับใช้การเมือง 

- นกัประวตัิศาสตร์รุ่นใหม่ มุง่ท่ีจะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ (bias) 

หลักฐานประเภท ต่าง ๆ  

จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ ซึง่จะน าไปสูค่วามจริงในท่ีสดุโดยมีวิธีการแบง่ประเภทของหลกัฐาน

หลายแบบ เชน่ หลกัฐานสมยัก่อนประวตัศิาสตร์และหลกัฐานสมยัประวตัิศาสตร์แบบหนึง่ หลกัฐาน

ประเภทลายลกัษณ์อกัษรและหลกัฐานท่ีไมใ่ชล่ายลกัษณ์แบบหนึง่ หรือหลกัฐานชัน้ต้นและหลกัฐาน

ชัน้รอง (หรือหลกัฐานชัน้ท่ีหนึง่ ชัน้ท่ีสอง ชัน้ท่ีสาม)อีกแบบหนึง่ หลกัฐานท่ีจะถกูประเมินวา่นา่เช่ือถือ

ท่ีสดุ คือ หลกัฐานท่ีเกิดร่วมสมยัหรือเกิดโดยผู้ ท่ีรู้เห็นเหตกุารณ์นัน้ ๆ แตก่ระนัน้นกัประวตัศิาสตร์ก็

จะต้องวิเคราะห์ทัง้ภายในและภายนอกก่อนด้วยเช่นกนั เน่ืองจากผู้ ท่ีอยู่ร่วมสมยัก็ยอ่มมีจดุมุง่หมาย

สว่นตวัในการบนัทึก ซึง่อาจท าให้เลือกบนัทึกเฉพาะเร่ืองบางเร่ืองเทา่นัน้ 

อคต ิ 

ความล าเอียง ไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของมนษุย์ทกุคน ซึ่งผู้ ท่ีเป็นนกัประวตัิศาสตร์

จะต้องตระหนกัและควบคมุให้ได้ 
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 ความเป็นกลาง  

การมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติจะเกิดขึน้ได้หากเข้าใจธรรมชาติของหลักฐานแต่ละประเภท  

เข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวตัศิาสตร์ เข้าใจจดุมุง่หมายของผู้ เรียน ผู้บนัทกึประวตัศิาสตร์  

ความจริงแท้ (real truth)  

ความจริงท่ีคงอยูแ่นน่อนนิรันดร์ เป็นจดุหมายสงูสดุท่ีนกัประวตัิศาสตร์มุง่แสวงหาซึง่จะต้องอาศยั

ความเข้าใจและความจริงท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการเกิดพฤตกิรรมและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ (ท่ีมนษุย์เป็นผู้สร้าง) 

ซึง่การแสวงหาความจริงแท้ ต้องอาศยัความสมบรูณ์ของหลกัฐานและกระบวนการทางประวตัิศาสตร์

ท่ีละเอียด ถ่ีถ้วน กินเวลายาวนาน แตนี่คื้อ ภาระหน้าท่ีของนกัประวตัิศาสตร์ 

ผู้สอนวิชาประวัตศิาสตร์  

ผู้น าความรู้ทางประวตัิศาสตร์มาพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ เจตคติและทกัษะในการใช้กระบวนการ

วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงและความจริงแท้จะต้องศกึษาผลงานของนกัประวตัิศาสตร์และ

เลือกเนือ้หาประวตัิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับวยัของผู้ เรียนโดยต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลกัสูตร

และสอดคล้องธรรมชาติของประวตัศิาสตร์ 

เวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์  

เป็นการศกึษาเร่ืองการนบัเวลา และการแบง่ช่วงเวลาตามระบบตา่ง ๆทัง้แบบไทย สากล ศกัราชท่ี

ส าคญั ๆ ในภูมิภาคตา่ง ๆ ของโลก และการแบง่ยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะ

พืน้ฐานส าหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถเข้าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ี

สมัพนัธ์กบัอดีต ปัจจบุนั และอนาคต ตระหนกัถึงความส าคญัในความตอ่เน่ืองของเวลา อิทธิพลและ

ความส าคญัของเวลาท่ีมีตอ่วิถีการด าเนินชีวิตของมนษุย์ 
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วิธีการทางประวัตศิาสตร์  

กระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวตัิศาสตร์ ซึง่เกิดจากวิธีวิจยัเอกสารและหลกัฐาน

ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่องค์ความรู้ใหมท่างประวตัศิาสตร์บนพืน้ฐานของความเป็นเหตเุป็นผล 

และการวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ ประกอบด้วยขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดเป้าหมายหรือประเดน็ค าถามท่ีต้องการศกึษา แสวงหาค าตอบด้วยเหต ุ และผล 

(ศกึษาอะไร ชว่งเวลาไหน สมยัใด และเพราะเหตใุด) 

2. การค้นหาและรวบรวมหลกัฐานประเภทตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไมเ่ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้แก่ วตัถโุบราณ ร่องรอยถ่ินท่ีอยู่อาศยัหรือการด าเนินชีวิต 

3. การวิเคราะห์หลกัฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนา่เช่ือถือ การประเมินคณุคา่ของ

หลกัฐาน) การตีความหลกัฐานอย่างเป็นเหตเุป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 

4. การสรุปข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถาม ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลกัฐานอยา่งเคร่งครัด

โดยไมใ่ช้คา่นิยมของตนเองไปตดัสินพฤตกิรรมของคนในอดีต โดยพยายามเข้าใจความคดิ

ของคนในยคุนัน้หรือน าตวัเข้าไปอยูใ่นยคุสมยัท่ีตนศกึษา 

5. การน าเสนอเร่ืองท่ีศกึษาและอธิบายได้อยา่งสมเหตสุมผล โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีความ

ตอ่เน่ือง นา่สนใจ ตลอดจนมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้งานทางประวตัิศาสตร์ท่ีมีคณุคา่

และมีความหมาย 

เนือ้หาความรู้ทางประวัติศาสตร์ท่ีควบคู่ไปกับบทบาทงานโบราณคดี 

บทบาทงานโบราณคดี ได้ถกูจดัให้อยูใ่นเนือ้หาของวิชาสงัคมศกึษาเสมอมา ในบางครัง้อาจมีการ

ปะปนกนับ้างของเนือ้หาบทเรียนในแนวทางประวตัิศาสตร์ แตบ่ทบาทของงานโบราณคดีก็เดน่ชดัในหลาย

หวัข้อ และถกูน ามาประยกุต์ให้กลายเป็นส่วนหนึง่ของวิชาตา่งๆ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ดงัจะเห็นได้จากโครงสร้าง

รายวิชาท่ียกมากลา่วถึง ท่ีมีหลากหลายวิชาท่ีเน้นข้อมลูจากงานโบราณคดี เชน่ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การศกึษาบางยคุสมยั ร่องรอยของการตัง้ถ่ินฐาน จดัได้ว่าการศกึษาวิชาประวตัศิาสตร์ของ

ไทย ต้องพึง่พาอาศยังานด้านโบราณคดีเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเนือ้หาในระดบัมธัยมศกึษา  
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บทท่ี 3 

เนือ้หาบทเรียนสาระประวัตศิาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานโบราณคดี 

 

ระหว่างปีพุทธศักราช 2521 ถงึ ปีพุทธศักราช 2543  

 การศกึษาในบทท่ี 1 และ 2 ท่ีผ่านมา ได้กล่าวถึงงานโบราณคดีท่ีแทรกอยู่ในเนือ้หาบทเรียนของวิชา

สังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ ดงันัน้เพ่ือความเข้าใจท่ีเด่นชัดเพิ่มมากขึน้ จึงได้น าบทเรียนดังกล่าวมา

วิเคราะห์ แยกแยะให้เห็นถึงเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับโบราณคดีมากล่าวไว้เป็นตัวอย่าง เพ่ือแสดงให้เห็นว่า 

บทบาทงานโบราณคดีได้เข้ามาเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาเป็นอย่างมากและเป็นส่วน

หนึ่งในการกล่าวถึงหลกัฐานตา่งๆ เพ่ือใช้ให้เกิดภาพความเป็นไปของมนษุย์ในอดีต ช่วยท าให้ผู้ เรียนมีความรู้

ความเข้าใจในเนือ้หาสาระวิชาประวตัศิาสตร์ได้มากขึน้ ดงัตวัอยา่งท่ียกมาในท่ีนี ้คือ 

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช 2533) 
ส 029  ประวตัิศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทย1 
กลา่วถึงสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัโบราณคดีสโุขทยั ดงันีคื้อ 
สุโขทัย – ล้านนา  

1. หนงัสือแบบเรียนกลา่วถึงการวางผงัเมืองนพบรีุศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ เนือ้หาในแบบเรียนอาจ
มีความละเอียดไมม่ากนกั ครูผู้สอนสามารถเพิ่มเตมิเนือ้หาบทเรียนได้ดงัตวัอยา่งนี ้ 

พญามงัรายทรงพบบริเวณท่ีราบลุ่ม แม่น า้ปิง ตอนเหนือของเวียงกมุกาม บริเวณเชิง
ภูเขาสเุทพ จึงได้เชิญพระสหายของพระองค์มาช่วยคิดการสร้างเมือง คือ พญาร่วง (พ่อขุน
รามค าแหง) แห่งเมืองสุโขทัย พญาง าเมืองแห่งเมืองพะเยา ดงัปรากฏข้อความเร่ืองนีใ้น
ต านานราชวงศ์พืน้เมืองเชียงใหม ่ความวา่  

" ..สหายค าพญาง าเมือง พญาร่วงทัง้สองนัน้ กูจกัเรียกร้องแสงปองโฟ่จา (ปรึกษา) 
จกัตัง้บา้นใหญ่เมืองหลวงแลว้จึงควรตัง้ชะแล” 2 

                                                           
1
 เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ.  ส 029  ประวัตศิาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย. ส านกัพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์ (อจท.) 
พิมพ์ครัง้ท่ี 1. หน้า 6-8 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



51 
 

2. พญากือนานิมนต์พระสมุนเถระ ประดษิฐานพทุธศาสนาเถรวาทท่ีล้านนา 
ในหนงัสือแบบเรียนมีเนือ้หาบทเรียนท่ีกล่าวถึงพญากือนานิมนต์พระสุมนเถระ แต่

หากครูผู้สอนต้องการเพิ่มเตมิเนือ้หา สามารถกลา่วอ้างอิงเพิ่มเตมิได้ดงัท่ียกมา 
ปรากฏใน ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ และ พงศาวดารโยนก มีโดยย่อดังนี ้คือ 

พระญากือนา (ราชโอรสของพญาผาย)ู ทรงเป็นกษัตริย์แห่งล้านนาองค์ท่ี 6 ในราชวงศ์มงัราย 
ทรงเดชานภุาพทัง้ในด้านยทุธศาสตร์ ศิลปศาสตร์ทัง้มวล อีกทัง้ทรงมีความเล่ือมใสเป็นอย่าง
ยิ่งตอ่พระพทุธศาสนา ทรงครองราชย์ตัง้แต ่พ.ศ. 1898 - 1928 

พระองค์ทรงทราบว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนามว่า พระสุมนเถร ได้เข้ามาเผยแผ่พุทธ
ศาสนาลทัธิลงักาวงศ์ในกรุงสโุขทยั เม่ือพญาทรงเกิดความสนพระทยัและเล่ือมใสเป็นอนัมาก 
จึงโปรดเกล้าฯ ให้หม่ืนเงินกองไปอาราธนาพระสุในเถระมาเผยแผ่ศาสนา ณ นครพิงค์
เชียงใหม่ พร้อมกับทรงพระราชทานอทุยานดอกไม้ส่วนพระองค์ท่ีตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของ
นครเชียงใหม่ให้สร้างเป็นวัดขึน้มาเม่ือราวปี พ.ศ. 18143 และทรงพระราชทานนามว่า        
“วดับุปผาราม” ซึ่งแปลได้ว่าวดัสวนดอกไม้ และในครัง้นัน้พญากือนาได้สถาปนาพระสมุน
เถระให้เป็นพระสงัฆราช มีพระนามในต าแหนง่วา่ “พระสมุนสวุณัณรัตนมหาสวามี”   

 
สุโขทัย – มอญ  

ความสมัพนัธ์ทางการค้า หวัเมืองมอญเป็นเมืองทา่จากอาหรับ อินเดีย ลงักา 
 
สุโขทัย – ลังกา 
  มีการอ้างอิงถึงชินกาลมาลีปกรณ์ กษัตริย์ไทยทลูขอพระพทุธสิหิงค์จากลงักา 
 
ประวัตกิารก่อตัง้อาณาจักรสุโขทัย 
  ในหนงัสือแบบเรียนมีการเอ่ยนาม พอ่ขนุผาเมือง ร่วมกบัพระสหาย คือ พอ่ขนุบางกลางหาว 
ร่วมท าการรบขบัไล ่ ขอม สบาดโขลญล าพง ออกจากเมืองสโุขทยั โดยก าลงัทหารของพอ่ขนุผาเมืองสามารถ
ยดึเมืองได้ แต ่พอ่ขนุผาเมือง ได้มอบการปกครองให้แก่ พอ่ขนุบางกลางหาว พร้อมทัง้เฉลิมพระนามศรีอินทรา
ทิตย์ หลงัจากนัน้ไมป่รากฏพระนามของพอ่ขนุผาเมืองในเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัอีก 

                                                                                                                                                                                           
2
 สงวน โชติสขุรัตน์ ผู้แปล.   ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่. พระนคร : คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, 

2514 
3
 พระรัตนปัญญา. ชนิกาลมาลีปกรณ์ . กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552. 
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 จากเนือ้หาประวตักิารก่อตัง้อาณาจกัรสโุขทยั ผู้สอนอาจเพิ่มเนือ้หาบทเรียนออกไปได้ โดยอาศยั 
หลกัฐานทางโบราณคดีอ้างอิงให้เกิดความสนใจของผู้ เรียน และชว่ยเสริมความน่าเช่ือถือของเร่ืองราว เชน่  
 

1. ศลิาจารึกเขากบด้านท่ี 1 
1.1 เนือ้หาโดยสงัเขป เป็นเร่ืองสร้างรามเจดีย์และรามวิหาร ท่ีรามอาวาสบนยอดเขาสมุน

กฏู คือเขากบนัน้เอง ผู้สร้างพระเจดีย์และวิหาร ขออทุิศสว่นกศุลให้พระยาพระราม ผู้
เป็นน้อง ช่ือผู้สร้างไมป่รากฏในค าจารึก หรือบางทีอาจปรากฏอยูใ่นท่อนท่ีหกัหายไป
ก็ได้ แตส่นันิษฐานได้โดยง่าย เพราะในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวง
ประเสริฐ มีความปรากฏวา่ “ศกัราช 781 กนุศกมีขา่วมาวา่ พระมหาธรรมราชาธิราช
เจ้า นฤพาน และเมืองเหนือทัง้ปวงเป็นจลาจล แล้วจงึเสดจ็ขึน้ไปเถิงเมืองพระบาง 
ครัง้นัน้พระยาบาลเมือง และพระยามรามออกถวายบงัคม” ดงันี ้สนันิษฐานว่า พ่ีของ
พระยาพระรามเห็นจะเป็นพระยาบาลเมืองนัน่เอง พระรามเจดีย์ พระรามวิหาร และ
ศลิาจารึกหลกันีจ้ะได้สร้างและจารึกทีหลงั จ.ศ. 781 หรือ พ.ศ. 1962 

 
 
กลา่วถึงสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัโบราณคดีอยธุยา ดงันีคื้อ 
อยุธยา – ล้านนา ความสมัพนัธ์ทางการเมือง การค้า 
อยุธยา – สุโขทัย ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ 
อยุธยา – พม่า  ความสมัพนัธ์ทางการเมือง การสู้รบ 
อยุธยา – มอญ  ความสมัพนัธ์ทางการค้า การเป็นหวัเมืองทา่ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
อยุธยา – เขมร  ความสมัพนัธ์ทางการเมือง การเป็นหวัเมืองประเทศราช 
อยุธยา – ล้านช้าง ความสมัพนัธ์ทางการเมือง ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ 
อยุธยา – จีน ความสมัพนัธ์ทางการเมือง การสง่เคร่ืองราชบรรณาการไปจีน  

จีนรับรองฐานะกษัตริย์อยธุยา 
อยุธยา – ญ่ีปุ่น  ความสมัพนัธ์ทางการเมือง ความสมัพนัธ์ทางการค้า การตัง้ถ่ินฐานของชาวญ่ีปุ่ น 
อยุธยา – ชาตติะวันตก ความสมัพนัธ์ทางการเมือง ความสมัพนัธ์ทางการค้า การเผยแพร่วฒันธรรม ศาสนา 
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กลา่วถึงสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัโบราณคดีรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดงันีคื้อ 
รัชกาลที่ 3  สนธิสญัญาเบอร์นี พ.ศ. 2369 (Burney Treaty) 
  ปรับปรุงการเก็บภาษีอากร ประมลูผกูขาดการเก็บภาษี “ระบบเจ้าภาษีนายอากร” 
 
   ภายในหนงัสือแบบเรียนกล่าวถึงตวัสนธิสญัญาว่าเป็นหลกัฐานชัน้ต้นท่ีอยู่

 ร่ วม ใน เหตุกา ร ณ์ บทบาทงาน โบร าณค ดีจึ ง มี ความส าคัญควบคู่ ไ ปกับ
 รายละเอียด เนือ้หาท่ีเป็นลกัษณะของประวตัศิาสตร์ 

 
 1.สนธิสญัญาเบอร์นี พ.ศ. 2369 (Burney Treaty)4 คือ สนธิสญัญาทางพระราชไมตรี

และการพาณิชย์ฉบบัแรก ท่ีไทยได้ท ากบัประเทศตะวนัตกในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยท่ี      เฮนรี เบอร์นี ได้เป็นทตูองักฤษเดนิทางเข้ามายงัประเทศไทย พ.ศ. 2368 
เพ่ือเจรจาปัญหาทางการเมืองและการค้ากบัไทยในด้านการค้า รัฐบาลองักฤษ มี
ความประสงค์ท่ีจะขอเปิดสมัพนัธไมตรีทางการค้ากบัไทย และขอความสะดวกในการ
ในการค้าได้โดยเสรี การเจรจาได้เป็นผลส าเร็จเมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ. 2369 และ
มีการลงนามในสนธิสญัญา สนธิสญัญาเบอร์นี ประกอบไปด้วยสนธิสญัญาทางพระ
ราชไมตรีรวม 14 ข้อ และมีสนธิสญัญาทางการพาณิชย์แยกออกมาอีกฉบบัหนึง่รวม 
6 ข้อ ท่ีเก่ียวกบัการค้า  
 
2. ระบบเจ้าภาษีนายอากร5  หมายถึง  การท่ีรัฐเปิดประมลูการเก็บภาษี  ผู้ชนะการ
ประมลู คือ ผู้ ท่ีเสนอผลประโยชน์สงูสดุให้แก่รัฐบาล  มีอ านาจไปด าเนินการเก็บภาษี
แทนรัฐบาลอีกตอ่หนึง่  ผู้ ท่ีประมลูภาษี เรียกวา่ "เจ้าภาษีนายอากร"  สว่นมากเป็น
ชาวจีนผู้ มีฐานะดีทางเศรษฐกิจจากการลงทนุค้าขาย  ผลดีของระบบเจ้าภาษีนาย
อากร คือ รายได้จากการเก็บภาษีอากรได้ผลเตม็เม็ดเต็มหนว่ยมากขึน้  แตมี่ข้อเสีย 
คือ เป็นระบบผกูขาดท่ีให้แก่ชาวจีนเป็นสว่นใหญ่ และอาจจะมีการขดูรีดภาษีจาก
ราษฎรได้ 

 

                                                           
4
 ชยั เรืองศิลป์ (2541). ประวติัศาสตร์ไทยสมยั พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ. ไทยวฒันาพานิช. หน้า 155 

5
 ดร.วิทยา สจุริตธนารักษ์ และคณะ. หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา4 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3. กรุงเทพ : ไทยวฒันาพานิช , 
หน้า 13-15 
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กลา่วถึงสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัโบราณคดีรัตนโกสินทร์ยคุปฏิรูป ดงันีคื้อ 
1.การท าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง พ.ศ. 2398 
 หนงัสือสนธิสญัญาจดัเป็นหลกัฐานชัน้ต้น 
 หนงัสือสญัญาทางพระราชไมตรีประเทศองักฤษแลประเทศสยาม (องักฤษ: Treaty of Friendship 
and Commerce between the British Empire and the Kingdom of Siam)6 หรือบนปกสมดุไทย ใช้ช่ือว่า 
หนงัสือสญัญาเซอยอนโบวริง หรือท่ีมกัเรียกกนัทัว่ไปวา่ สนธิสญัญาเบาว์ริง (องักฤษ: Bowring Treaty) เป็น
สนธิสญัญาท่ีราชอาณาจกัรสยามท ากบัสหราชอาณาจกัร ลงนามเม่ือ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดยเซอร์จอห์น 
เบาว์ริง ราชทตูท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากสมเดจ็พระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย เข้ามาท าสนธิสญัญา ซึง่มี
สาระส าคญัในการเปิดการค้าเสรีกบัตา่งประเทศในสยาม มีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบการค้าระหวา่งประเทศ
โดยการสร้างระบบการน าเข้าและสง่ออกใหม ่ เพิ่มเตมิจากสนธิสญัญาเบอร์นี สนธิสญัญาฉบบัก่อนหน้าซึง่
ได้รับการลงนามระหวา่งสยาม และ สหราชอาณาจกัรใน พ.ศ. 2369 

สนธิสญัญาดงักลา่วอนญุาตให้ชาวตา่งชาตเิข้ามาท าการค้าเสรีในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในอดีต
การค้าของชาวตะวนัตกได้รับการจดัเก็บภาษีอยา่งหนกั สนธิสญัญาดงักลา่วยงัอนญุาตให้จดัตัง้กงสลุองักฤษ
ในกรุงเทพมหานครและรับประกนัสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ตลอดจนอนญุาตให้ชาวองักฤษสามารถถือครอง
ท่ีดนิในสยามได้7 
 
2.การเสียดนิแดนของไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 เนือ้หาสว่นนีเ้น้นหนกัในไปทางประวตัิศาสตร์  
 การเสียดินแดนในสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ในช่วง พ.ศ.2394-2453 การล่าอาณานิคมของ
ประเทศต่างๆ ในยุโรป ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในทวีปเอเชีย ประเทศตา่งๆ ในเอเชียจึงต้องตกเป็นอาณานิคมแก่
ประเทศในยุโรปหลายประเทศด้วยกันประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีถูกอิทธิพลจากการล่าอาณานิคม
ครอบคลมุ  มาถึงจนกระทัง่ท าให้ต้องเสียดนิแดนบางสว่นไป8 
 
 
 

                                                           
6
 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กณัฐิกา ศรีอดุม; บรรณาธิการ. พระเจ้ากรุงสยามกบัเซอร์จอห์น เบาว์ริง = The King of Siam : sir Jonh Bowring. 

กรุงเทพฯ : มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2548. 
7
 พระจอมเกล้า "King Mongkut" พระเจ้ากรุงสยาม; 2547 : 160. 

8
 วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง. การเสยีดนิแดนไทยให้แก่ฝร่ังเศส / ปาฐกถาของหลวงวจิติรวาทการ.  พระนคร : โรงพิมพ์พระจนัทร์, 

2484 
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3.เหตุการณ์ รศ. 112 
 (เพิ่มเตมิ) 
 วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (เอกสารภาษาองักฤษเรียกว่า Franco-Siamese War หรือ "สงครามฝร่ังเศส-
สยาม") เป็นเหตกุารณ์ความขดัแย้งระหว่างราชอาณาจกัรสยามกบัฝร่ังเศสในสมยัสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ี 3 ซึ่ง
เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2436 จากการอ้างอ านาจอธิปไตยเหนือพืน้ท่ีฝ่ังซ้ายของแม่น า้โขง พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ
ลาวในปัจจบุนั 

ผลของวิกฤตการณ์ครัง้นีท้ าให้ฝ่ายไทยจ าต้องยอมยกดินแดนลาวฝ่ังซ้ายของแม่น า้โขงให้แก่ฝร่ังเศส 
นบัเป็นการขยายอิทธิพลครัง้ส าคญัครัง้หนึ่งของฝร่ังเศสในภูมิภาคอินโดจีน และจะน าไปสู่การสญูเสียดินแดน
ประเทศราชของไทยในเขมรและลาวท่ีเหลืออยูใ่นเวลาตอ่มา9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 สถานีทีวีไทย. สมุทรปราการ มหากาพย์แห่งการรุกราน วกิฤตการณ์ผลาญแผ่นดนิ  [videorecording] / ทีวีไทย เสนอ. กรุงเทพฯ : 

Sanfah Television, 2552. 
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การเก็บข้อมูลเนือ้หาบทเรียนสาระประวัตศิาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานโบราณคดี 

ระหว่างปีพุทธศักราช 2544 ถงึ ปีพุทธศักราช 2550 

 
หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
 
หนงัสือสงัคมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 110 
สาระการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
 
แบง่เนือ้หาการเรียนรู้ภายในเลม่ออกเป็นบทตา่งๆ 
บทที่ 1 เวลากับประวัตศิาสตร์ 

1. การก าหนดศักราช  
เชน่ พทุธศกัราช เร่ิมใช้ในสมยัสโุขทยัเร่ือยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 
 

2. การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ 
2.1 ยุคก่อนประวัตศิาสตร์  หมายถึง ชว่งเวลาท่ีมนษุย์ยงัไมมี่ตวัอกัษรบนัทึกเร่ืองราว

ของสงัคม แตมี่หลกัฐานอ่ืนๆให้ศกึษาได้ หลกัฐานดงักลา่วเรียกวา่ หลกัฐานทาง
โบราณคดี เชน่ โครงกระดกูของมนษุย์และสตัว์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาวธุ 
เคร่ืองประดบั อาคารบ้านเรือน และศาสนสถาน เป็นต้น สามารถแบง่ยคุก่อน
ประวตัิศาสตร์ออกเป็น 2 ลกัษณะ 
2.1.1 การแบง่ยคุสมยัตามลกัษณะพฒันาการของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

สมยัหิน  สมยัหินเก่า 
  สมยัหินกลาง 
  สมยัหินใหม่ 
สมยัโลหะ สมยัทองแดง 
  สมยัส าริด 
  สมยัเหล็ก 
 

                                                           
10

 สาระการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์. ส านกัพิมพ์กระทรวงศกึษาธิการ / ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 
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2.1.2 การแบง่ยคุสมยัตามพฒันาการทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ยคุแหง่สงัคมลา่สตัว์ 
 ยคุแหง่สงัคมหมู่บ้านเกษตรกรรม 
 ยคุแหง่สงัคมเมือง 
 
 

2.2 ยุคสมัยประวัตศิาสตร์   
2.2.1  ก่อนสโุขทยั มีการกลา่วถึงเหรียญทวารวดี และ แผน่ทองแดงเมืองอูท่อง 
2.2.2 สโุขทยั 
2.2.3 อยธุยา 
2.2.4 ธนบรีุ 
2.2.5 รัตนโกสินทร์ 

 
3. วิธีการทางประวัตศิาสตร์ 

3.1 ก าหนดประเด็นปัญหา 
3.2 การค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู 
3.3 การจดัระเบียบข้อมลู 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
3.5 การเรียบเรียง การน าเสนอข้อมลู 

 
 
หนงัสือสงัคมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 411 
สาระการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
 
แบง่เนือ้หาการเรียนรู้ภายในเลม่ออกเป็นหนว่ยการเรียนรู้ตา่งๆ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแบง่ยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ไทยและวิธีการทางประวตัศิาสตร์ 

1. การแบง่ยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ไทย 
1.1 การนบัและการเทียบศกัราชในการศกึษาประวตัศิาสตร์ไทย 

                                                           
11

 สาระการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์. บริษัทอกัษรเจริญทศัน์. กรุงเทพ 2546. 
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1.2 หลกัเกณฑ์การแบง่ยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ไทย 
ใช้ภาพประกอบและเน้ือหา เก่ียวกับหลักฐานทางโบราณคดีท่ีถูกขุดค้น  
เช่น เคร่ืองมือหนิกรวดกะเทาะยุคหินเก่า เคร่ืองป้ันดนิเผาสามขาสีด ายุคหินใหม่  
ขวานหนิขัด เป็นต้น   

1.3 ความสมัพนัธ์และความตอ่เน่ืองของยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ไทย 
งานโบราณคดีท่ีเก่ียวข้อง จารึก พงศาวดาร  ศิลปะแต่ละยุคสมัย (ศิลปะพระพุทธรูป) 

1.4 ล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัศิาสตร์ไทย 
อ้างอิงถึงเอกสารโบราณ เช่น กฎหมายตราสามดวง สนธิสัญญาทางการค้า 
พระไตรปิฎก และ งานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น 
 

2. วิธีการทางประวตัิศาสตร์กบัการศกึษาประวตัศิาสตร์ไทย 
2.1 ความหมาย ความส าคญั และขัน้ตอนของวิธีการทางประวตัศิาสตร์ 

กล่าวถงึการศึกษาทางโบราณคดีว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลทางประวัตศิาสตร์ท่ีส าคัญ  
หลักฐานช้ันต้น (ปฐมภูมิ) หลักฐานร่วมสมัยกับเหตุการณ์ 
หลักฐานช้ันรอง (ทุตยิภูมิ) หลักฐานท่ีเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ ใช้ข้อมูลจากผู้รู้เห็น 
หรือ เก่ียวข้องกับเหตุการณ์น้ัน  

2.2 ลกัษณะ ประเภท และความส าคญัของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
2.2.1 หลักฐานท่ีเป็นลักษณ์อักษร เชน่ จารึก พระราชพงศาวดาร ต านาน หนงัสือ
ราชการ เอกสารสว่นบคุคล บนัทกึของชาวตา่งชาติ 
2.2.2 หลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เชน่ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุเคร่ืองมือ
โบราณ โครงกระดกูมนษุย์ 
 

2.3 ตวัอยา่งการวิเคราะห์และตีความหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ไทย 
มีการยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดี และ  การตีความท่ีเกิดขึ้นในอดีตโดยผู้รู้ 
เช่น พระนิพนธ์ค าอธิบายของสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพเก่ียวกับประวัติ
สุโขทัย, ปีท่ีพ่อขุนรามค าแหงครองราชย์ หรือ การวิเคราะห์หลักฐานจากพงศาวดาร 
เก่ียวกับพระเพทราชาว่าเป็นกบฏหรือผู้รักชาติ 

2.4 การสร้างองค์ความรู้ใหมข่องประวตัิศาสตร์ไทยด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 พฒันาการของชนชาตไิทยตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั 
1. ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ท่ีมีผลตอ่พฒันาการของชาตไิทย 

1.1 ปัจจยัภมูิศาสตร์ท่ีมีผลตอ่พฒันาการของผู้ เรียนบนผืนแผน่ดนิไทย 
1.2 สภาพภมูิศาสตร์กบัการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ 

ยกตัวอย่างเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เมืองโบราณลุ่มแม่น ้าป่าสัก แสดงถึงการมีอยู่
ของชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ 

1.3 ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ท่ีมีผลตอ่พฒันาการของชาตไิทย 
กล่าวถงึการตั้งถิน่ฐาน เช่น  

ต านานสิงหนวัติ เร่ืองการสร้างเมืองพันธุสิงหนตินคร  ใกล้แม่น ้ากกและ
แม่น ้าโขง ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นโยนกนคร และ เชียงแสน ตามล าดับ 

การตั้งอาณาจักรอยุธยา บริเวณริมน ้าป่าสัก ลพบุรี เจ้าพระยา เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า ท าการเกษตรได้ดี เป็นต้น 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชนชาตไิทย 
2.1 แนวคิดท่ีว่าถ่ินเดมิของไทยอยูบ่ริเวณเทือกเขาอลัไต 

งานด้านโบราณคดีท่ีเก่ียวข้อง พงศาวดารโยนก หลักฐานเอกสารจีน เป็นต้น 
2.2 แนวคิดท่ีว่าถ่ินเดมิของไทยอยูบ่ริเวณตอนใต้และตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน  
2.3 แนวคิดท่ีว่าถ่ินเดมิของไทยอยูบ่ริเวณประเทศไทยปัจจบุนั 

2.3.1  การค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ในยุคหนิใหม่ เช่น การค้นพบโครงกระดูกมนุษย์
โบราณในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเหมือนกับโครงกระดูกคนไทยในปัจจุบัน 
2.3.2  จารึกของพวกจาม ท่ีปราสาทโพนคร เมืองญาตรัง ประเทศเวียดนาม 
2.3.3 ภาคสลักขบวนทหารไทยท่ีระเบียงนครวัด พุทธศตวรรษท่ี 17 

2.4 แนวคิดท่ีว่าถ่ินเดมิของไทยอยูบ่ริเวณหมูเ่กาะแถบเส้นศนูย์สตูร  
3. แนวคิดเก่ียวกบัการตัง้อาณาจกัรในดนิแดนประเทศไทย 

3.1 ประเดน็ท่ีควรศกึษาและกาค าตอบ 
ให้ความส าคัญกับการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับอาณาจักรท่ีเจริญรุ่งเรืองใน
แผ่นดนิไทยมาก่อนท่ีคนไทยจะตั้งถิน่ฐานในบริเวณน้ี เช่น ทวารวดี ละโว้ 

3.2 วิธีการทางประวตัิศาสตร์ในการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการตัง้อาณาจกัรในดนิแดนประเทศไทย 
เนือ้หากล่าวถึงหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ประเภทตา่งๆ หลกัฐานทางโบราณคดี การขดุค้น 
ขดุแตง่เพ่ือศกึษา ตลอดจนบรูณะแหลง่ตา่งๆ หนงัสือโบราณคดี 4 ภาค, รายงานการส ารวจ
เมืองศรีเทพ เป็นต้น   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60 
 

 “หลกัฐานทางโบราณคดีจงึจดัวา่มีความส าคญัมาก โดยเฉพาะในชว่งเวลาท่ีมนษุย์
ยงัไมมี่การประดิษฐ์หลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร” 

 

การเก็บข้อมูลเนือ้หาบทเรียนสาระประวัตศิาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานโบราณคดี 

เนือ้หาวิชาประวัตศิาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา 

ผู้ท าการวิจัยได้เร่ิมเก็บข้อมูลในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นการจดัการเรียนการสอนแก่ผู้ เรียน และน ามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทของงานโบราณคดี  โดยการเร่ิมเก็บข้อมลูจาก 

หลักสูตรการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐาน ปี 2551   

เก็บข้อมลูในลกัษณะของการแบง่ขอบเขตวิชาเป็นเนือ้หาหลกั โดยเน้นท่ีเนือ้หาประวตัิศาสตร์ พบว่ามีการระบุ

ถึงสิ่งท่ีนกัเรียนต้องเรียนรู้ ดงันีคื้อ  

สาระท่ี 4 ประวัตศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวตัศิาสตร์มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

ตัวชีวั้ด ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ

มนษุยชาต ิ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.เวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ท่ีปรากฏในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ไทยและประวตัิศาสตร์สากล 
2.ตวัอยา่งเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ของสงัคมมนษุย์ท่ีมีปรากฏในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
3.ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ 
 
(เพิ่มเตมิ) มาตรฐานการเรียนรู้ หมายถึงข้อก าหนดท่ีระบถุึงแนวคดิท่ีผู้ เรียนจะต้องได้รับจาการเรียน
วิชาประวตัศิาสตร์ ต้องมีการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือให้ทราบวา่ผู้ เรียนมีความรู้ในระดบัใด  
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ตัวชีวั้ด สร้างองค์ความรู้ใหมท่างระวตัศิาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวตัศิาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.ขัน้ตอนของวิธีการทางประวตัศิาสตร์ โดยน าเสนอตวัอย่างทีละขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 
2.คณุคา่และประโยชน์ของวิธีการทางประวตัิศาสตร์ ท่ีมีตอ่การศกึษาประวตัศิาสตร์ 
3.ผลการศกึษาหรือโครงงานทางประวตัศิาสตร์ 

 

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสมัพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

ตัวชีวั้ด  วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวตัิศาสตร์ไทย 

วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ตอ่ชาตไิทย 

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ

สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ประเด็นส าคญัของประวตัิศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจกัร

โบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีต่อสงัคมไทยปัจจยัท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทยในช่วงเวลา

ตา่งๆ สาเหตแุละผลของการปฏิรูป ฯลฯ 

 

ตัวชีวั้ด วิเคราะห์ผลงานของบคุคลส าคญัทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ  ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วฒันธรรมไทย และ

ประวตัศิาสตร์ไทย 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บทบาทของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในการพฒันาชาตไิทยในด้านตา่งๆ เชน่ การป้องกนัและ

รักษาเอกราชของชาติการสร้างสรรค์วฒันธรรมไทย 
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2. อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตก และ ตะวนัออกท่ีมีตอ่สงัคมไทย 

3. ผลงานของบคุคลส าคญัทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ ท่ีมีสว่นสร้างสรรค์วฒันธรรมไทย และ

ประวตัิศาสตร์ไทย 

4. ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสร้างสรรค์ภมูิปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย ซึง่มีผลตอ่สงัคมไทยในยคุ

ปัจจบุนั 

 

ตัวชีวั้ด  วางแผนก าหนดแนวทางและการมีสว่นร่วมการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. สภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทย 

2. วิถีชีวิตของคนไทยในสมยัตา่งๆ 

3. การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมไทย 

4. แนวทางการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทยและการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ 

5. วิธีการมีสว่นร่วมอนรัุกษ์ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
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บทท่ี 4 

 

การเก็บข้อมูลและตีความ 

 สืบเน่ืองจากการศกึษาในบทท่ี 3 จึงได้มีการเก็บข้อมลูจากหลายแหล่งเพ่ือน ามาประมวลผลและสรุป

เป็นรายงานการวิจยัตอ่ไป ในบทนีจ้ึงจะขอกล่าวถึงการเก็บข้อมลู ซึ่งต้องมีการแปลคา่และตีความเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจท่ีเดน่ชดัเก่ียวกบัข้อมลูท่ีท าการส ารวจ 

 

เก็บข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 นอกจากในมุมมองของหลักสูตรการศึกษาท่ีมาจากกระทรวงศึกษาธิการ อีกแนวทางหนึ่งท่ีงาน

โบราณคดีสามารถแทรกเข้าไปมีบทบาทได้คือช่วงเวลาท่ีเป็นการเรียนการสอน การมอบหมายงานให้เรียนรู้

จากแหลง่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้จึงได้ยกตวัอย่างแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีจะช่วยเพิ่มความส าคญั

ของการสืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาประวตัิศาสตร์ผา่นทางงานด้านโบราณคดี 

ตวัอย่างการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ท่ียกมานี ้ท าให้

ทราบถึงขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีน าเนือ้หาสาระต่างๆจากท่ีก าหดไว้ให้หลักสูตรการศึกษา มาจดัท าเป็น

แผนการสอน มีการแบ่งเวลาเรียนออกเป็นรายชัว่โมง และ ระบุถึงการมอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

การแนะน าแหล่งการเรียนรู้ด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดีแก่ผู้ เรียน  และการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา

โดยใช้เกณฑ์การประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน และสัมพันธ์กับการวัดความรู้จากหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน      

ปี 2551 

ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้รับ แทรกอยู่ในภาคผนวก ก. 
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เก็บข้อมูลข้อสอบ O-NET 3 ปีการศึกษาต่อเน่ือง  (2550 – 2552)  

ในระดบัการศกึษาชัน้มธัยมปลายในประเทศไทย ทัง้ในชว่งระหวา่งการศกึษา และเม่ือได้ศกึษาจบแล้ว 

จะมีการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็น

องค์กรของรัฐท าหน้าท่ีจดัระบบการทดสอบ พฒันาแบบทดสอบเพ่ือวดัและประเมินมาตรฐานการศกึษาด้าน

ผู้ เรียนบริการสอบ วัดความรู้ความสามารถ พฒันาบุคลากรด้านการวดัและประเมินผล และเป็นศูนย์กลาง

ความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศกึษาในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 

ผู้ศึกษาต้องการเห็นภารมุมมองการให้ความส าคญัของวิชาประวตัิศาสตร์ของชาติ เพราะการสอบ   

O-Net ถือเป็นมาตรฐานท่ีวัดความรู้จากท่ีได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรพืน้ฐาน และเป็นข้อสอบท่ีใช้วัดเกณฑ์

มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เช่ือว่าการให้ความส าคัญในการออกข้อสอบท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับง าน

โบราณคดีจะเป็นอีกหนึง่แรงผลกัดนัให้ผู้ เรียนเพิ่มความสนใจเนือ้หาวิชาประวตัิศาสตร์เพิ่มมากขึน้ 

การจัดทดสอบ O-Net ในช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4 - ม.6)เป็นการประเมินสืบเน่ืองกับการศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัต้องการใช้ผลการทดสอบเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลางการรับนิสิตนกัศกึษา  

การสอบ O - NET (Ordinary National Educational Test) 

O - NET คือ แบบสอบทางการศกึษาแหง่ชาตขิัน้พืน้ฐาน เป็นการวดัผลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ส าหรับในช่วงชัน้ท่ี 4 จดัสอบ 5 กลุม่สาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคม

ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 

หมายเหตุ การสอบ O-Net เป็นบริการของรัฐให้แก่นกัเรียนทกุคนโดยไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยใด ๆ 

ระบบ Admissions  เป็นการรับนกัศกึษาในระดบัอดุมศึกษาท่ีใช้ในปัจจุบนั ดงันัน้ 

เนือ้หาสอบท่ีบรรจุอยู่ในการสอบของแต่ละโรงเรียน และ การสอบระดบัประเทศ O-
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Net จงึเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วย

เหตุนี จ้ึ งสามารถตรวจสอบย้อนไปถึ งความสนใจต่องานโบร าณคดี  และ 

ประวตัศิาสตร์ หากมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องแทรกอยูใ่นการสอบด้วย 

 โดยปกติเนือ้หาการเรียนรู้ในสาระประวตัิศาสตร์ จะมีสดัส่วนประมาณ 20% ของเนือ้หาวิชาเรียนใน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในตวัอย่างเนือ้หาสอบของแบบทดสอบ O-NET ในแต่ละปี

การศกึษา จึงมีแนวโน้มออกจ านวนข้อสอบท่ีสอดคล้องกนั กล่าวคือในข้อสอบ 100 % จะมีข้อสอบท่ีเก่ียวข้อง

กบัเนือ้หาวิชาประวตัศิาสตร์ 15% - 20 %  

 ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้รับ แทรกอยู่ในภาคผนวก ข. 

 

เก็บข้อมูลการจัดท าแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เรียนท่ีมีต่องานโบราณคดีในประเทศไทย 

แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือต้องการสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ความเข้าใจในงานโบราณคดี 

ทัศนคติต่องานโบราณคดี และ บทบาทของงานโบราณคดีต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนระดบัมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.4 – ม.6) การแปลผลคดิเป็นคา่ร้อยละ  โดยแบง่เป็น 5 ระดบัความคดิเห็น  คือ  

มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 

นอกจากนีย้งัมีค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคดิเห็นอย่างเตม็ท่ี และผู้วิจยัได้

น าข้อมลูท่ีได้รับ มาตีความหมายถึงบทบาทของงานโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายตอ่ไป 

ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้รับ แทรกอยู่ในภาคผนวก ค. 
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21% 

23% 

7% 

29% 

15% 
5% 

งานโบราณคดีเกี่ยวข้องกบัสิ่งใดบ้าง 

1 2 3 4 5 6

 

การแปรค่าและตีความผลการเก็บข้อมูลการจัดท าแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เรียนท่ีมีต่องาน

โบราณคดีในประเทศไทย 

ค าถาม ในทัศนคตขิองท่านค าว่า “โบราณคดี” เก่ียวข้องกับสิ่งใดบ้าง  

1. โบราณสถาน   21 %  

2. โบราณวตัถ ุ   23 %  

3. แหลง่ขดุค้น   7 % 

4.  วิถีชีวิตคนในอดีต  30 %  

5. สถาปัตยกรรม   15 % 

6. รูปเคารพ   5 % 
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21% 

23% 

7% 

29% 

15% 
5% 

โอกาสในการสัมผัสงานโบราณคดี 

 

ค าถาม ท่านมีโอกาสได้สัมผัสงานโบราณคดีในโอกาสใดบ้าง 

1. การเรียนในห้อง    15 % 

2. การท ารายงาน    23 % 

3. การค้นคว้าเพิ่มเตมิ   10 % 

4. การรับชมรายการ TV   18 % 

5. ข้อมลูทาง internet   24 % 

6. การเข้าชมพิพิธภณัฑ์   5 % 

7. การทอ่งเท่ียว    3 % 

8. หนงัสือสารคดี/ศลิปะ   2 % 
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42% 

51% 

7% 

สาขาโบราณคดีที่นักเรียนสนใจ 

1 2 3

 

ค าถาม งานโบราณคดีด้านใดที่ท่านให้ความสนใจ 

1. โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์        42 % 

2. โบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์   51 %  

3. โบราณคดีปฏิบตัิ    7 % 
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5% 
20% 

25% 
10% 

30% 

10% 

งานโบราณคดีประเภทต่างๆที่มีความส าคญั 
ต่อการศึกษาระดับ ม.ปลาย 

1 2 3 4 5 6

 

ค าถาม งานโบราณคดีที่มีความส าคัญต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1. รายงานการขดุค้น   5 % 

2. บทความทางวิชาการ   20 % 

3. เอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  25 % 

4. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   10 % 

5. หนงัสือด้านโบราณคดี   30 % 

6. เอกสารวิจยั     10 % 
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ระดับความคิดเหน็และทัศนคตต่ิองานโบราณคดี 

ข้อความ ระดับความคิดเหน็ (%) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.ทา่นมีความสนใจงานโบราณคดี 23 36 28 10 3 

2.ทา่นคิดวา่งานด้านโบราณคดีมีความส าคญัตอ่

การศกึษาของชาตไิทย 

70 20 8 2 0 

3.ทา่นมีเวลาศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิเก่ียวกบังาน

โบราณคดีท่ีสนใจ 

12 9 28 42 9 

4.ทา่นคิดวา่เอกสารทางประวตัศิาสตร์มีความ

นา่สนใจตอ่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

22 56 14 7 1 

5.ทา่นค้นคว้าโดยใช้รายงานจากเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกบังานโบราณคดี 

13 15 48 24 0 

6.เนือ้หาการเรียนของทา่นมีข้อมลูงานด้าน

โบราณคดีแทรกอยูเ่ป็นจ านวน 

19 22 55 2 2 

7.เนือ้หาในแบบเรียนมีการแทรกเนือ้หาทาง

ประวตัิศาสตร์ ท่ีกลา่วถึงการขดุค้น หลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตร์ 

79 10 5 4 2 

8.มีการเรียนการสอนโดยใช้ การระดมความ

คดิเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ โดยใช้งาน

โบราณคดีเป็นสว่นประกอบ 

15 18 37 25 5 
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ข้อความ ระดับความคิดเหน็ (%) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

9.ทา่นเคยได้แสดงความคดิท่ีเก่ียวข้องกบั

โบราณสถาน โบราณวตัถใุนชัน้เรียน 

28 19 42 7 4 

10.ทา่นเคยอภิปรายในชัน้เรียนเร่ืองแหลง่ขดุค้น

ทางโบราณคดีตา่งๆท่ีนา่สนใจ หรือ ค้นพบใหม่ 

8 7 10 51 24 

11.ทา่นมีความสนใจภาพ ส่ือประสม ท่ีเก่ียวข้อง

กบังานโบราณคดี 

13 15 57 12 3 

12.ทา่นมกัเดนิทางไปศกึษาความรู้ในอทุยาน

ประวตัิศาสตร์ หรือ พิพิธภณัฑ์  

33 26 29 10 2 

13.ทา่นมกัติดตามข้อมลูขา่วสาร หรือ บทความ

ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานโบราณคดี 

24 59 8 4 5 

14.เนือ้หาประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบังาน

โบราณคดีถกูก าหนดเป็นเนือ้หาสอบ ทัง้ในระดบั

โรงเรียนและระดบัประเทศ 

12 14 23 40 11 
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ความคิดเหน็จากค าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม 

1.ท่านมีทัศนคตต่ิอการศึกษางานด้านโบราณคดีอย่างไร 

1. มีทศันคตท่ีิดี เป็นอีกสาขาวิชาท่ีนา่สนใจศกึษา 

2. เป็นวิชาท่ียากตอ่การศกึษาค้นคว้า 

3. ต้องมีการท างานเป็นขัน้ตอนร่วมกบัผู้ อ่ืน 

4. เป็นงานท่ีเสียเวลาท าคอ่นข้างมาก 

 2.ท่านมีทัศนคตต่ิอการศึกษาวิชาประวัตศิาสตร์อย่างไร 

1. เป็นวิชาท่ีใช้เอกสารอ้างอิงจ านวนมาก 

2. มีทัง้ข้อมลูท่ีถกูต้อง และ ข้อมลูท่ียงัไมเ่ป็นท่ีพิสจูน์ ปะปนกนั 

3. ไมเ่ช่ือวา่เร่ืองทัง้หมดท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์เป็นเร่ืองจริง 

4. มีความภาคภมูิใจในประวตัิศาสตร์ชาตไิทย 

5. ข้อมลูมาก กระจดักระจาย ยากตอ่การรวบรวม ตีความ สรุป 

3.ท่านเหน็ความจ าเป็นของงานโบราณคดีในการช่วยส่งเสริมการศึกษาชาตอิย่างไร 

1. เรียนรู้ประวตัิศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

2. อ้างอิงหลกัฐานได้ชดัเจน ไร้ข้อโต้แย้ง 

3. สง่เสริมให้มองเห็นภาพวิถีชีวิตคนในอดีตผา่นโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

4. ลดข้อโต้แย้ง กรณีพิพาทระหวา่งประเทศ เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

4.ท่านต้องการให้งานโบราณคดีเข้ามาแทรกอยู่ในส่วนใดเพิ่มมากขึน้ ในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

1. การเรียนการสอนในชัน้เรียน 
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2. เนือ้หาบทเรียน 

3. การสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัตา่งๆ 

ประเดน็ที่ 2 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 

ปีการศึกษา จ านวนข้อสอบ 
ที่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับ
ประวัตศิาสตร์/โบราณคดี 

จ านวนข้อสอบทัง้หมด ร้อยละ 
(%) 

2550 19 80 23.75 
2551 10 100 10 
2552 10 100 10 

 

ข้อสังเกต 

1. เนือ้หาท่ีออกสอบเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์/โบราณคดี ทัง้ไทยและตา่งประเทศ 

2. ค าถามเน้นท่ีความรู้ความจ า และ การวิเคราะห์ เป็นส่วนใหญ่ 

3. เนือ้หาท่ีออกสอบไมล่กึซึง้มากนกั เป็นเพียงการคดิวิเคราะห์ภาพกว้างๆทางประวตัิศาสตร์ 

4. มีจ านวนข้อสอบท่ีเก่ียวข้อง อยูท่ี่ประมาณไมเ่กินร้อยละ 25 ของเนือ้หาสอบประมวลทัง้หมด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

บทบาทของงานโบราณคดีต่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย 

 งานโบราณคดีในประเทศไทยเร่ิมมีบทบาทสว่นใหญ่ในรูปของการขดุค้นแหลง่โบราณคดี การรวบรวม

ข้อมลูเอกสารจากหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ โครงกระดกู

มนษุย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบั อาคารบ้านเรือน โดยเร่ิมมีบทบาทในประเทศไทยตัง้แตใ่นยคุสมยั

รัตนโกสินทร์ยคุปฏิรูป โดยมีสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงเป็นผู้ ริเร่ิมและท าให้งานด้านโบราณคดีได้

เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จนเม่ือถึงยคุสมยัท่ีบ้านเมืองไทยได้เปล่ียนแปลงไป ประชาชนในประเทศมีโอกาสได้

ศกึษาเลา่เรียนศาสตร์แขนงตา่งๆเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ การเรียนรู้ในเร่ืองประวตัศิาสตร์ชาติ โดยมีงาน

ด้านโบราณคดีเป็นปัจจยัเสริมในการค้นคว้าหาข้อมลูจงึเร่ิมต้นขึน้อยา่งเป็นระบบ  

 ในชว่งแรกนัน้ บทบาทของงานโบราณคดีได้กระจกุตวัอยูใ่นแวดวงสงัคมชัน้สงูของไทย แตเ่ม่ือมีการ

เผยแพร่ข้อมลูตา่งๆท่ีได้จากการขดุค้นแหลง่โบราณคดี และข้อมลูตา่งๆนัน้ได้น ามาอธิบาย หรือ แก้ไขข้อ

ถกเถียง กรณีพิพาท และปัญหาความเป็นมาของประวตัศิาสตร์ชาต ิ งานโบราณคดีก็เร่ิมขยายไปในลกัษณะ

ของการผลิตนกัโบราณคดี เพ่ือมาตอ่ยอดองค์ความรู้ท่ีมีการค้นพบจากคนในรุ่นก่อน และมอบหมายภาระงาน

ให้นกัโบราณคดีรุ่นตอ่ๆมาได้ศกึษาค้นคว้า หาความรู้ใหม ่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใหม่ๆ ท่ีมีผลตอ่ความรู้ใน

ด้านประวตัิศาสตร์ หนว่ยงานท่ีท าให้บทบาทงานโบราณคดีเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง มีให้เห็นเดน่ชดั 2 แหง่ 

คือ  

 กรมศิลปากร1  

เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชาติโดยตรง  

โดยจัดท าในลักษณะของการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการเคล่ือนท่ีตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ รวมทัง้การ

                                                           
1
 กรมศิลปากร. 95 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร ; ผู้ เรียบเรียงต้นฉบบั : ชวลิต สนุทรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล : 
ธนิก เลิศชาญฤทธ์. กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2549. 
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จดัท าเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ การจดัทศันศกึษาแก่บคุคลภายนอกและการจดัท ารายการวิทยแุละโทรทศัน์

เก่ียวกบัความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ในสว่นของการอนรัุกษ์นัน้ก็ได้ด าเนินการจดัตัง้หน่วยศิลปากรขึน้ ท าหน้าท่ี

รับผิดชอบดแูลโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุและแหลง่โบราณคดี ประจ าอยู่ในทกุภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งแม้

กรมศิลปากรจะมีหน่วยงานท าหน้าท่ีในการรับผิดชอบดูแลมรดกทางวัฒนธรรมอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทยแล้วนัน้ แตใ่นการปฏิบตัยิงัคงเป็นไปได้ยากในการดแูลให้ทัว่ถึง เน่ืองจากความจ ากดัของบคุลากร

และงบประมาณ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 

ตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นคณะท่ี 3 ของมหาวิทยาลยั โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตนกัโบราณคดีไป

ปฏิบตัิงานดแูลรับผิดชอบ การอนรัุกษ์โบราณวตัถสุถานอนัเป็นมรดกวฒันธรรมอนัล า้คา่ของชาติ ซึ่งมีอยู่เป็น

จ านวนมาก ตลอดจนปฏิบตังิานสนามทางโบราณคดีให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ มีศาสตราจารย์หลวงบริบาล

บุรีภัณฑ์เป็นคณบดีท่านแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 คณะโบราณคดีได้ปรับปรุงการศึกษาระดับปริญญา

บณัฑิต โดยขยายขอบเขตการผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาอ่ืนๆ อีกนอกเหนือจากการผลิตนกัโบราณคดี เพ่ือให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัเพิ่มขึน้  

การกล่าวถึงหน่วยงานทัง้ 2 ไม่ว่าจะเป็น กรมศิลปากร หรือ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เป็นเพียงการชีใ้ห้เห็นถึงการเร่ิมวางรากฐานงานด้านโบราณคดีในประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 ปี และ

ถือวา่เป็นหนว่ยงานพืน้ฐานเร่ิมต้นท่ีแสดงบทบาทงานโบราณคดีออกสูส่ายตาประชาชนทัว่ไป 

บทบาทงานโบราณคดีต่อการศึกษาเม่ือแรกเร่ิมนัน้ เน้นไปท่ีระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก การผลิต

บุคลากรต่างๆออกมาเพ่ือเป็นนกัโบราณคดี นักวิชาการ และอาจารย์ผู้ทรงคณุวุฒิ ท าให้การศึกษาในระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายนัน้ เกิดความเคล่ือนไหวในระยะเวลาต่อมา ทัง้นีก็้เพราะงานด้านโบราณคดีท่ีเพิ่ม

บทบาทของตวัเองมากขึน้ ในการคล่ีคลายหรืออธิบายเหตกุารณ์ ตวัอยา่งเชน่ 

1. กรณีพิพาทระหวา่งไทย-กมัพชูา เร่ืองปราสาทเขาพระวิหาร 

2. กรณีการกลา่วถึงศนูย์กลางอาณาจกัรศรีวิชยั 

                                                           
2
 30 ปี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร.ศิลปวัฒนธรรม. ปีท่ี 6, ฉบบัท่ี 8 (มิ.ย. 2528) : หน้า 32-35 ; ภาพประกอบ. 
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3. กรณีการก่อตัง้อาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา 

4. กรณีพระราชประวตั ิสมเดจ็พระเจ้าอูท่อง ปฐมกษัตริย์กรุงศรีอยธุยา 

ซึ่งตวัอย่างดงักล่าวท่ียกมา ณ ท่ีนี ้ล้วนแต่ถูกน ามาใส่ลงในเนือ้หาบทเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระ

ประวตัศิาสตร์ ในหลกัสตูรการศกึษาของชาตนิบัตัง้แตช่ว่งปี พทุธศกัราช 2521 เป็นต้นมา  

 

หลักสูตรการศึกษาท่ีเนือ้หาเก่ียวกับโบราณมีเพียงพอหรือไม่ 

จากการศกึษาค้นคว้าข้อมลู คดิวา่เนือ้หาวิชาสงัคมศกึษา สาระประวตัิศาสตร์ได้พยายามใส่เนือ้หาลง

ไปจ านวนมาก ท่ีเน้นเก่ียวกับการแบง่ยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์ วิธีการทางประวตัิศาสตร์ การศึกษาค้นคว้า

เร่ืองผู้คนในอดีต ด้านวฒันธรรมความเป็นอยู่ การสร้างบ้านเมืองเป็นอาณาจกัรโบราณ การสถาปนาราชธา นี

ในยุคสมัยต่างๆ สิ่งเหล่านีเ้พียงพอในส่วนของเนือ้หาวิชาการ ท่ีจะวางรากฐานให้แก่ผู้ เรียนในเร่ืองของ

ประวตัศิาสตร์และโบราณคดี แตส่ิ่งท่ีเป็นข้อจ ากดัการเรียนรู้คือ เวลาเรียน เพราะในหลกัสตูรการศกึษาพืน้ฐาน 

วิชาสงัคมศกึษา สาระประวตัิศาสตร์ เป็น 1 ใน 5 ของสาระวิชาทัง้หมด วิชาสงัคมศกึษาถกูจดัให้เรียนเพียงไม่

เกิน 120 ชัว่โมงตอ่ปีการศกึษา ถือว่าน้อยเกินไปเพราะ ชัว่โมงท่ีจะถกูแบง่เป็นการเรียนสาระประวตัิศาสตร์จะ

ตกอยูท่ี่ร้อยละ 20 ตอ่ภาคการศกึษาเทา่นัน้  

 

ทัศนคตขิองผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จดัเป็นการเรียนส าหรับผู้ เรียนท่ีอยู่ในวยัรุ่น เป็นวยัท่ีก าลงั

เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ในสงัคม การปลกูฝังคา่นิยมในความรักชาติ ความภาคภูมิใจในประวตัิศาสตร์ชาติ จึงเป็นสิ่ง

ส าคญัท่ีสงัคมถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น บทบาทของงานโบราณคดีตอ่การศึกษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายนัน้ 

มองเห็นได้เดน่ชดัในด้านของการเป็น “แหลง่การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน” 
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แหล่งการเรียนรู้/พพิธิภัณฑ์ 

แหลง่ข้อมลูข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ท่ีสนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้ เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหา

ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ เ รียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ และเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ บทบาทของงานโบราณคดีในลกัษณะของแหล่งการเรียนรู้ซึ่ง

เป็นท่ีรู้จกั ไมว่า่จะเป็น 

1. แหลง่โบราณคดีบ้านเชียง 

2. แหลง่โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 

3. แหลง่โบราณคดีบ้านโนนวดั 

4. แหลง่โบราณคดีบ้านพรหมทินใต้  

พืน้ท่ีแหล่งโบราณคดีต่างๆเหล่านี ้เป็นแหล่งการเรียนรู้จริง ท่ีปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกันในวงกว้างว่า 

เม่ือมีผู้ เรียน หรือ ผู้สนใจศึกษา แหล่งการเรียนรู้จากสถานท่ีจริงเหล่านี ้จะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี 

เก่ียวกับเร่ืองราวของชุมชนมนุษย์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาหาร วิถีชีวิต ความ

เช่ือ พิธีกรรม เศรษฐกิจ  

และจากการศึกษาแบบสอบถามทัศนคติของผู้ เรียนท่ีมีเก่ียวกับบทบาทงานโบราณคดี ค าตอบโดย

ส่วนใหญ่จากการแปรคา่และตีความในบทท่ี 4 ท าให้พบว่า ผู้ เรียนมีความรู้ในเร่ืองพืน้ฐานของงานโบราณคดี

เป็นอย่างดี สามารถจ าแนกได้ว่าโบราณคดีมีสาขาวิชาท่ีโดดเดน่ในด้านใด ลกัษณะงานโบราณคดีมีการแบ่ง

ประเภทใดบ้าง ส่วนใหญ่ผู้ เรียนรู้จักงานโบราณคดี แต่อาจจ ากัดวงแคบๆอยู่ในหัวข้อ การขุดค้นแหล่ง

โบราณคดี การอนรัุกษ์โบราณสถาน โบราณวตัถ ุท่ีปรากฏอยู่ในแบบเรียน แต่ยงัมีจ านวนน้อยมากท่ีเดินทาง

ออกนอกสถานท่ีเพ่ือศกึษาแหล่งการเรียนรู้จริง อาจเป็นเพราะข้อจ ากดัในเร่ืองของวยั ท่ียงัไม่สามารถท าอะไร

ได้ด้วยตนเองมากนกั ในส่วนนีก้ารสนบัสนุนจากผู้ปกครอง หรือ ผู้น าในชุมชน อาจช่วยเหลือให้บทบาทของ

งานโบราณคดีเพิ่มน า้หนกัความส าคญัในความสนใจเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78 
 

ควรเพิ่มเตมิความรู้งานโบราณดีให้แก่ผู้เรียนอีกหรือไม่ 

บทบาทของงานด้านโบราณคดี ถูกน าไปใส่ในเนือ้หาการเรียนตัง้แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังจะเห็นได้จากเนือ้หาท่ีผู้ ท าการศึกษาได้รวบรวมไว้ก่อนหน้า บทบาทของงาน

โบราณคดีท่ีถกูบรรจอุยูใ่นเนือ้หาบทเรียน สว่นใหญ่คือ 

1. การแบง่ยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์ โดยการใช้หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร และ หลกัฐานท่ีไม่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร, หลกัฐานชัน้ต้น, หลกัฐานชัน้รอง เป็นต้น 

2. การศกึษาเร่ืองอาณาจกัรท่ีเคยรุ่งเรืองในดินแดนไทย ไม่ว่าจะเป็นอาณาจกัรทวารวดี อาณาจกัรขอม 

อาณาจกัรศรีวิชยั ในการกล่าวอ้างอิงถึงอาณาจกัรเหล่านี ้ล้วนแล้วแต่ยกเอกสารทางประวตัิศาสตร์ 

จารึก ต านาน พงศาวดาร บนัทึกชาวต่างชาติ เข้ามาสอดแทรกอยู่เสมอ อาจจะแตกต่างกันบ้างใน

รายละเอียดของแต่ละระดบัการเรียนรู้ แต่เนือ้หาส่วนใหญ่เป็นหมวดหมู่เดียวกัน ใช้หลักฐาน หรือ 

ยกตวัอยา่งกรณีศกึษาแบบเดียวกนั ท าให้งานโบราณคดีถกูปลกูฝังไปสู่ผู้ เรียนตัง้แตเ่ด็ก ท าให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล อ้างอิงได้ พิสูจน์ ได้ เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบตามระเบียบวิธีการทาง

ประวตัศิาสตร์ 

เม่ือมองภาพรวมของบทบาทงานโบราณคดีตอ่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปัจจบุนั สิ่งท่ี

พบคือ เนือ้หาการเรียนรู้ซ า้วนอยู่กบัเร่ืองเดิม ข้อมลูท่ีถกูน ามาบรรจใุนหนงัสือเรียนเป็นข้อมลูท่ีผู้ เรียนอาจ

เคยผ่านตามาตัง้แตเ่ด็ก ก่อให้เกิดความจ าเจในเนือ้หา ท าให้ไม่เป็นท่ีดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนมากนกั 

ยกเว้นในกรณีท่ีว่าผู้ เรียนนัน้สนใจศึกษาด้านประวตัิศาสตร์อย่างจริงจงั ในกรณีเช่นนี ้ผู้ท าการศกึษามอง

ว่าจะน่าจะมีการเพิ่มเติมหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับงานโบราณคดีให้มากยิ่งขึน้ เพราะการค้นคว้าข้อมูลทาง

โบราณคดี การขุดค้นตามแหล่งโบราณคดีต่างๆเกิดความรู้ขึน้ใหม่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่ายงัไม่ถูกน าไป

กล่าวถึงไว้ในสาระการเรียนรู้ของชาติ ยกตวัอย่างเช่น ความรู้เร่ืองสวุรรณภูมิ ของ ศ.ดร.ผาสขุ อินทราวุธ 

หากมีการน าความรู้ใหม่ๆเข้าไปเสริม ความน่าสนใจในงานโบราณคดีและความเคล่ือนไหวของงาน

โบราณคดีจะดงึดดูความนา่สนใจจากผู้ เรียนได้มากเพิ่มขึน้ 
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ผู้สอนมีความรู้เก่ียวกับงานโบราณคดีเพียงพอหรือไม่ 

คงไม่สามารถระบุลงไปได้อย่างชดัเจนว่าผู้สอนวิชาสงัคมศึกษา สาระประวตัิศาสตร์ทุกคนมีความรู้ 

ความเข้าใจในงานโบราณคดีเป็นอยา่งดี แตเ่น่ืองด้วยกระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายให้ครูผู้สอนต้องเข้ารับการ

อมรมเป็นประจ าทกุปี ไม่น้อยกว่า 20 ชัว่โมง สิ่งนีเ้ป็นช่องทางท่ีผู้สอนจะสามารถพฒันาตนเองได้  ผู้สอนท่ีมี

ประสบการณ์มีความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงงานโบราณคดีกับความสนใจของผู้ เรียน โดยอาจใช้วิธีการจัด   

ทศันศกึษา, การน านกัเรียนเข้าชมพิพิธภณัฑ์, การมอบหมายโครงงานให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเติม 

เป็นต้น 

 จากการเก็บข้อมลูในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (กรณีข้อสอบ O-Net ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย) 

พบว่าในช่วงปีการศึกษา 2550-2552 ถึงแม้จะมีการจดัให้มีการเรียนการสาระการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ใน

รายวิชาสงัคมศกึษา แตก็่เป็นเพียงหน่วยย่อย 1 ใน 5 ของสาระทัง้หมดในวิชาสงัคมศกึษา เหตนีุ ้ท าให้โอกาส

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีจะอัดแน่นเนื อ้หาไปสู่ผู้ เรียนท าได้โดยยาก เน่ืองจากเวลาเรียนเป็นตัวบีบ 

การศกึษาในหวัข้อตา่งๆจงึถกูจ ากดั หรือ บางครัง้ก็ถกูละเลยท่ีจะสอนย า้เพิ่มเตมิในมิตเิชิงลึก เพราะผู้สอนมอง

ว่าผู้ เรียนมีความรู้ในเร่ืองนีม้าก่อนหน้า (Prior Knowledge) แล้วข้ามเนือ้หาไปยงัเร่ืองอ่ืนแทน จากจ านวน

ข้อสอบของ O-Net ท่ีโดยสว่นใหญ่สาระประวตัิศาสตร์จะถกูเลือกน ามาเป็นเนือ้หาสอบไม่ถึง 20% ของจ านวน

เนือ้หาทัง้หมด นัน่เท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะพยายามสอดแทรกเนือ้หาด้านประวตัิศาสตร์ไทย 

เสริมด้วยงานด้านโบราณคดีเข้าไปในบทเรียน แตข้่อจ ากดัเร่ืองเนือ้หาท่ีมากเกินไป ก็จะถกูลดทอนลง ท าให้ไม่

ทราบในเชิงลึกได้ว่าผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ และเห็นคณุค่าของบทบาทงานโบราณคดีมาก

น้อยเพียงไหน เพราะเนือ้หาท่ีท าการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนนัน้ถูกจ ากัดด้วยจ านวนข้อ และ

ระบบการสอบท่ีเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  

 แตห่ากน าข้อมลูท่ีเก็บได้จากแบบสอบถามผู้ เรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 500 คน มา

ประกอบ บทบาทงานโบราณคดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความส าคัญต่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หากแต่ในหลายหัวข้อ ผู้ เรียนมองเห็นว่ายังเกิดความยากท่ีจะเข้าถึงข้อมูล หรือ การค้นคว้าหาข้ อมูลด้วย

ตนเอง เพราะด้วยวัยของผู้ เรียนความสามารถในการเรียนรู้อาจไม่เทียบเท่าผู้ ท่ีอยู่ในระดบัอุดมศึกษา แต่

นบัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี ท่ีอย่างน้อยจากการศึกษาก็ได้พบว่าผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมีความสนใจ 
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รู้จกับทบาทหน้าท่ีงานโบราณคดีในรูปแบบตา่งๆพอสมควร เช่น การขดุค้น การเผยแพร่ความรู้ การอนรัุกษ์ สิ่ง

ต่างๆเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของงานโบราณคดีต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

ประเทศไทย ได้มีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน ผู้ เรียนรู้จกังานโบราณคดีแขนงตา่งๆ ผู้ เรียนใช้งานด้านโบราณคดีในการ

ค้นคว้า การท ารายงาน และตอบสนองความสนใจส่วนบุคคลได้ดี สิ่งนีท้ าให้เกิดความตระหนกัในความเป็น

ชาต ิภาคภมูิใจตอ่ประวตัศิาสตร์ชาต ิและรู้สกึหวงแหนปกป้องสมบตัชิาต ิท่ีสืบทอดมาจากคนในรุ่นก่อน 

  

ข้อเสนอแนะ 

 บทบาทของงานโบราณคดียังก้าวไปได้ไกลกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยท่ีในอนาคต การเรี ยนรู้วิชา

ประวตัศิาสตร์ได้ถกูเปิดขึน้เพิ่มเติมจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงรับสัง่

ให้บรรจุชั่วโมงเพิ่มเติมลงไปในการจัดการเรียนการสอน โอกาสท่ีได้รับพระราชทานในครัง้นี ้อาจเป็น

แรงผลกัดนัให้ต้องมีการรือ้ปรับปรุงหลกัสูตรการศกึษาประวัติศาสตร์ เพิ่มเติมความรู้ท่ีถูกค้นพบใหม่จากนกั

โบราณคดีสาขาต่างๆ การเผยแพร่ในลักษณะการอบรม สัมมนา จัดว่าเป็นโอกาสท่ีเพิ่มขึน้ทางการศึกษา

ประวตัศิาสตร์ และสง่เสริมบทบาทงานโบราณคดีในแวดวงกว้างขวางสืบไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บรรณานกุรม 

 

30 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.ศิลปวัฒนธรรม. ปีท่ี 6, ฉบบัท่ี 8 (มิ.ย. 2528) : หน้า 

32-35 ; ภาพประกอบ. 

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2533). โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว พ.ศ. 2535. หน้า 61-72. 

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2533). โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว พ.ศ. 2535.  

กรมศิลปากร. 95 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร ; ผู้ เรียบเรียงต้นฉบบั : ชวลิต 

สนุทรานนท์ ... [และคนอ่ืน ๆ] ; ผู้แปล : ธนิก เลิศชาญฤทธ์. กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2549. 

กณัฐิกา ศรีอดุม.  100 ปี "โบราณคดีสโมสร". ศิลปวฒันธรรม. ปีท่ี 29, ฉบบัท่ี 2 (ธ.ค.2550) : หน้า 

44-48  

จิรัสสา คชาชีวะ ผศ. สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพกับงานโบราณคดี. ด ารงวิชาการ. ปี

ท่ี 2, ฉบบัท่ี 3 (2546) : หน้า 3-8 

ฆนทั ธาตทุอง. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง : การศึกขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552. พิมพ์ครัง้ท่ี 1 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กณัฐิกา ศรีอุดม. พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง = The King of 

Siam : sir Jonh Bowring.กรุงเทพฯ : มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2548. 

ชยั เรืองศลิป์ (2541). ประวัตศิาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ. ไทยวฒันาพานิช. 

หน้า 155 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ธนิก เลิศชาญฤทธ์. การรับรู้และความคิดเห็นของชาวบ้านท่ีมีต่อวิชาโบราณคดี.  เมืองโบราณ. 

ปีท่ี 34, ฉบบัท่ี 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) : หน้า 95-108 ; ภาพประกอบ. 

ธวชัชยั อนุพงศ์อนนัต์. ท่วงท านองของพิพิธภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาของประเทศและเมือง. 

ผู้จดัการ. ปีท่ี 26, ฉบบัท่ี 301 (ต.ค. 2551) : หน้า 188-195 ; ภาพประกอบสี. 

นคร ส าเภาทิพย์. โครงสร้างงานโบราณคดี. เมืองโบราณ. ปีท่ี 28, ฉบบัท่ี 3 (ก.ค. - ก.ย. 2545) : 

หน้า 135-136. 

นิคม มสูิกะคามะ. โบราณคดีเบือ้งต้น .กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 251 

นิยามค าศัพท์หลักสูตร : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กรุงเทพฯ 

: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ , 

2553 พิมพ์ครัง้ท่ี 1 

ปรีชา กาญจนาคม. แนวทางศึกษาโบราณคดี / ปรีชา กาญจนาคม.  นครปฐม : มหาวิทยาลัย

ศลิปากร, [๒๕๓๔] 

พระจอมเกล้า "King Mongkut" พระเจ้ากรุงสยาม; 2547 : 160. 

พระรัตนปัญญา. ชินกาลมาลีปกรณ์ . กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2552. 

พชัราภรณ์ พสุวัต ผศ. หลักสูตรมัธยมศึกษา. ฝ่ายต าราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัย

รามค าแหง. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ 2532. หน้า 139-167 

ยศ สันตสมบัติ , มนุษย์กับวัฒนธรรม , พิมพ์ครัง้ ท่ี 3 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), หน้า 9 

   วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง. การเสียดินแดนไทยให้แก่ฝร่ังเศส / ปาฐกถาของหลวงวิจิตรวาท

การ.  พระนคร : โรงพิมพ์พระจนัทร์, 2484 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์ และคณะ. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา4 ชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพ : ไทยวฒันาพานิช , หน้า 13-15 

   สงวน โชตสิขุรัตน์ ผู้แปล.   ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่. พระนคร : คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2514 

   สถานีที วีไทย.  สมุทรปราการ มหากาพย์แห่งการรุกราน วิกฤตการณ์ผลาญแผ่นดิน  

[videorecording] / ทีวีไทย เสนอ. กรุงเทพฯ : Sanfah Television, 2552. 

สวา่ง เลิศฤทธ์ิ. โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี / สว่าง เลิศฤทธ์ิ. กรุงเทพฯ : ศนูย์มานษุยวิทยาสิริน

ธร (องค์การมหาชน), 2547. 

สายนัต์ ไพรชาญจิตร์. การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน / สายนัต์ ไพร

ชาญจิตร์. กรุงเทพฯ : โครงการหนงัสือโบราณคดีชมุชน, 2550. 

   สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์. ส านักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ / ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 

สาระการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์. บริษัทอกัษรเจริญทศัน์. กรุงเทพ 2546. 

สารสนเทศ world wide web. http://schoolworkexpress.com/ 

 เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล และคณะ.  ส 029 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย. 

ส านกัพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์ (อจท.) พิมพ์ครัง้ท่ี 1. หน้า 6-8 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





 

คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้    

 

 
ประวัติศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4–6    
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 ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดช่วงช้ันเป็นเป้าหมาย 
 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกบัแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง 
หลากหลาย 

 ออกแบบการเรียนรู้เพือ่พฒันาสมรรถนะส าคัญของนักเรียนในการส่ือสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทกัษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

 แบ่งแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายช่ัวโมง สะดวกในการใช้ 
 มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 น าไปพฒันาเป็นผลงานทางวิชาการเพือ่เลื่อนวิทยฐานะได้ 
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ค าน า 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 น้ีเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยยึดหลกัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward  
Design  ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child-centered) ตามหลกัการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหน้กัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม บทบาทของครูมีหนา้ท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จ โดยสร้างสถานการณ์
การเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ท าใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
อ่ืน ๆ ไดใ้นเชิงบูรณาการดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุป
ความรู้ดว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี น าไปสู่การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข 
 การจดัท าคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์เล่มน้ีไดจ้ดัท าตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ ภายในเล่มไดน้ าเสนอแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายชัว่โมงตามหน่วย
การเรียนรู้ เพ่ือใหค้รูน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน นอกจากน้ีแต่ละหน่วยการเรียนรู้ยงัมี
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และ
ดา้นทกัษะ/กระบวนการ ท าใหท้ราบผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ของนกัเรียนไดท้นัที 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์เล่มน้ีน าเสนอเน้ือหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที่1 ค าช้ีแจงการจัดแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยแนวทางการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด  Backward Design  
เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้–การวดัและประเมินผล ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั
ช่วงชั้นกบัสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ และโครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่โมงในการจดัการเรียนรู้  
 ตอนที่ 2 แผนการจดัการเรียนรู้ ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ในส่ือ
การเรียนรู้ สมบูรณ์แบบ และหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน แบ่งเป็นแผนยอ่ยรายชัว่โมง ซ่ึงแผน              
การจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีองคป์ระกอบครบถว้นตามแนวทางการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 ตอนที่3 เอกสาร/ความรู้เสริมส าหรับครู ประกอบดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริมส าหรับ
ครู ซ่ึงบนัทึกลงในแผน่ซีดี (CD) เพ่ืออ านวยความสะดวกใหค้รูใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1 น้ีไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคและวิธีการสอนอยา่งหลากหลาย หวงัวา่จะเป็นประโยชนต่์อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของนกัเรียนต่อไป 
 
                                                                        คณะผู้จัดท า 
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ตอนที่ 1 
ค าช้ีแจงการจัดแผนการจดัการเรียนรู้ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แนวทางการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวตัศิาสตร์ ม. 4–6 เล่ม 1  จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางใหค้รูใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4‟6  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ส าหรับจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงใน
คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีแบ่งเน้ือหาเป็น 10 หน่วย สามารถใชค้วบคู่กบัส่ือการเรียนรู้ 
ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 และหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1  
ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยคุสมยั และวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดินแดนไทย  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลท่ี 5 
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บทบาทของสตรีไทยในประวติัศาสตร์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกต่อสงัคมไทย  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บุคคลส าคญั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดน้ าเสนอรายละเอียดไวค้รบถว้นตามแนวทางการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาองคค์วามรู้ 
สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วอ้ยา่งครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ครูควรศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้น้ีใหล้ะเอียดเพ่ือปรับใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ และสภาพของนกัเรียน  
 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งแผนการจดัการเรียนรู้ออกเป็นรายชัว่โมง ซ่ึงมีจ านวนมากนอ้ย 
ไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความยาวของเน้ือหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน แสดงขอบข่ายเน้ือหาการจดัการ
เรียนรู้ท่ีครอบคลุมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ทกัษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ช้ินงาน 
 2. กรอบแนวคิดการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design  (Backward Design 
Template)  เป็นกรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 
  ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
  ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง  
  ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ จะระบุวา่ในหน่วยการเรียนรู้น้ีแบ่งเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 
ก่ีแผน และแต่ละแผนใชเ้วลาในการจดักิจกรรมก่ีชัว่โมง 
 3. แผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ประกอบดว้ย 
  3.1 ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยล าดบัท่ีของแผน ช่ือแผน และเวลาเรียน เช่น 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ เวลา 2 ชัว่โมง 
  3.2 สาระส าคัญ เป็นความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีน ามาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ 
  3.3 ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจสอบนกัเรียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาท่ีน าเสนอในแต่
ละแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
  3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีบอกจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนภาย
หลงัจากเรียนจบในแต่ละแผน ทั้งในดา้นความรู้ (K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) และดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ (P) ซ่ึงสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัตวัช้ีวดัช่วงชั้นและเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ 
  3.5 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้วา่หลงัจากจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนมีพฒันาการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมายท่ี
คาดหวงัไวห้รือไม่ และมีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงส่งเสริมในดา้นใดบา้ง ดงันั้น ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้จึงไดอ้อกแบบวิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 
ของนกัเรียนไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การท าแบบทดสอบ การตอบค าถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การ
สงัเกตพฤติกรรมทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและกลุ่ม โดยเนน้การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั
และมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





  วิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่าน้ีครูสามารถน าไปใชป้ระเมิน
นกัเรียนได ้ทั้งในระหวา่งการจดัการเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
  3.6 สาระการเรียนรู้ เป็นหวัเร่ืองยอ่ยท่ีน ามาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  3.7 แนวทางบูรณาการ เป็นการเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้
ของแต่ละแผนใหเ้ช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพ่ือใหก้ารเรียนรู้
สอดคลอ้งและครอบคลุมสถานการณ์จริง  
  3.8 กระบวนการจดัการเรียนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาใน 
แต่ละเร่ือง โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหค้รูน าไปใช้
ประโยชนใ์นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
  ขั้นท่ี 1 น าเขา้สู่บทเรียน  
  ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 3 ฝึกฝนผูเ้รียน 
  ขั้นท่ี 4 น าไปใช ้
   ขั้นท่ี 5 สรุป 
  3.9 กจิกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมเสนอแนะส าหรับใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเพ่ิมเติมในดา้น 
ต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้มาแลว้ในชัว่โมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรม
ส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษและตอ้งการศึกษาคน้ควา้เน้ือหานั้น ๆ ใหลึ้กซ้ึงกวา้งขวางยิ่งข้ึน และ
กิจกรรมส าหรับการเรียนรู้ใหค้รบตามเป้าหมาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการซ่อมเสริม 
  3.10 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ เป็นรายช่ือส่ือการเรียนรู้ทุกประเภทท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมี 
ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี และส่ือบุคคล เช่น หนงัสือ เอกสารความรู้ รูปภาพ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วีดิทศัน ์ปราชญช์าวบา้น  
  3.11 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีใหค้รูบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้วา่ประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง ไดแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นอยา่งไร ส่ิงท่ี
ไม่ไดป้ฏิบติัตามแผนมีอะไรบา้ง และขอ้เสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
  นอกจากน้ียงัอ านวยความสะดวกใหค้รู โดยจดัท าแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริมส าหรับครู
บนัทึกลงในแผ่นซีดี (CD) ประกอบดว้ย 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลนกัเรียนก่อน
การจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 2. แบบทดสอบปลายภาค เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ปลายปี 3 ดา้น 
ไดแ้ก่  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





     2.1 ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและแบบอตันยั 
     2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางการประเมิน 
     2.3 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางการประเมิน 
 3. ใบงาน แบบบันทึก และแบบประเมนิต่าง ๆ 
 4. เอกสาร/ความรู้เสริมส าหรับครู เป็นการน าเสนอความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่ครู เช่น 
     4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ 
     4.2 โครงงาน (Project Work)  
     4.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
     4.4 ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design 
     4.5 รูปแบบของโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงท่ีออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Backward Design 
 ครูควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือเตรียมการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ จดักิจกรรมใหน้กัเรียน
ไดพ้ฒันาครบทุกสมรรถนะส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร กล่าวคือ สมรรถนะในการส่ือสาร การคิด 
การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต และการใชเ้ทคโนโลยี รวมถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
และกิจกรรมเสนอแนะเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติมใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงไดก้ าหนดไว้
ในแผนการจดัการเรียนรู้น้ีแลว้ 
 นอกจากน้ีครูสามารถปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพร้อมของ
นกัเรียน และสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้ซ่ึงจะใชเ้ป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะได ้แผนการ
จดัการเรียนรู้น้ีไดอ้  านวยความสะดวกใหค้รู โดยไดพิ้มพโ์ครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบ 
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ใหค้รูเพ่ิมเติมเฉพาะส่วนท่ีครูปรับปรุงเองไวด้ว้ยแลว้  
2. สัญลกัษณ์ลกัษณะกจิกรรมการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 สามารถใชคู้่กบัส่ือการเรียนรู้ 
ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ และแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ซ่ึงทุกเล่มไดก้ าหนด
สญัลกัษณ์ก ากบักิจกรรมการเรียนรู้ไวทุ้กกิจกรรมเพ่ือช่วยใหค้รูและนกัเรียนทราบลกัษณะของกิจกรรม
นั้น ๆ เพ่ือการจดักิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้มีดงัน้ี 

โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการคิด การวางแผน และการแกปั้ญหา 
 
  การพฒันากระบวนการคิด เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนท าเพ่ือพฒันากระบวนการคิดดา้นต่าง ๆ 

 การประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนน าความรู้และทกัษะไปประยกุตใ์ช ้  
 ในชีวิตประจ าวนัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
การท าประโยชน์ให้สังคม เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติัในการท าประโยชนเ์พ่ือสงัคม เพ่ือการ
อยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
  การปฏิบัตจิริง/ฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงหรือฝึกปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิด  
 ทกัษะ อนัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งสมบูรณ์และเกิดความเขา้ใจท่ีคงทน 

  การศึกษาค้นคว้า/สืบค้น เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่ง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





  การเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองจนเกิดเป็นนิสยั 
 

  การส ารวจ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนส ารวจ รวบรวมขอ้มลูเพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ  
  หาผล ฝึกความเป็นผูร้อบคอบ 
การสังเกต เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้จนสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งมี
ระบบและมีเหตุผล  
 
ทักษะการพูด เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการพดูประเภทต่าง ๆ 
 
ทักษะการเขียน เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการเขียนประเภทต่าง ๆ 
 
กจิกรรมส าหรับกลุ่มพเิศษ เป็นกิจกรรมส าหรับใหน้กัเรียนใชพ้ฒันาการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือ
การพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 
กจิกรรมส าหรับซ่อมเสริม เป็นกิจกรรมส าหรับใหน้กัเรียนใชเ้รียนซ่อมเสริมเพ่ือใหเ้กิดการ
เรียนรู้ตามตวัช้ีวดั 

3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design  
 การจดัการเรียนรู้หรือการสอนเป็นงานท่ีครูทุกคนตอ้งใชก้ลวิธีต่าง ๆ มากมายเพ่ือใหน้กัเรียนสนใจ
ท่ีจะเรียนรู้และเกิดผลตามท่ีครูคาดหวงั การจดัการเรียนรู้จดัเป็นศาสตร์ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ
ตลอดจนประสบการณ์อยา่งมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเร่ืองของการออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือการ
ออกแบบการสอน ซ่ึงเป็นงานท่ีครูจะตอ้งท าก่อนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ท าอยา่งไร ท าไมจึงตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ ครูทุกคนผา่นการศึกษาและไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
การออกแบบการจดัการเรียนรู้มาแลว้ ในอดีตการออกแบบการจดัการเรียนรู้จะเร่ิมตน้จากการก าหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การด าเนินการจดัการเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ปัจจุบนัการเรียนรู้ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึง
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั ดงันั้นการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้จึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีครูจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน 
 แกรนต ์วิกกินส์ (Grant Wiggins) และเจย ์แมกไท (Jay McTighe) นกัการศึกษาชาวอเมริกนัได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเรียกวา่ Backward Design อนัเป็นการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีครูจะตอ้งก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนก่อน โดยทั้งสองให้
ช่ือวา่ ความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) เม่ือก าหนดความเขา้ใจท่ีคงทนไดแ้ลว้ ครูจะตอ้ง
บอกใหไ้ดว้า่ความเขา้ใจท่ีคงทนของนกัเรียนน้ีเกิดจากอะไร นกัเรียนจะตอ้งมีหรือแสดงพฤติกรรม
อะไรบา้ง ครูมีหรือใชวิ้ธีการวดัอะไรบา้งท่ีจะบอกวา่นกัเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแลว้ จากนั้น
ครูจึงนึกถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 
  แนวคิด แนวคิด BBaacckkwwaarrdd  DDeessiiggnn  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





 Backward Design เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชผ้ลลพัธ์ปลายทางเป็นหลกั ซ่ึงผลลพัธ์
ปลายทางน้ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนกต่็อเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ ทั้งน้ีครูจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รอบความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล มีความสัมพนัธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
ขยายรายละเอียดเพ่ิมเติมใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 กรอบความคิดหลกัของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design มีขั้นตอน
หลกัท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 ก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียน 
มีผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ขั้นท่ี 3 วางแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ ขั้นที่ 11  ก าหนดผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันัก าหนดผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียนกเรียน  
 ก่อนท่ีจะก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนนั้น ครูควรตอบค าถามส าคญั
ต่อไปน้ี 
 1. นกัเรียนควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถท าส่ิงใดไดบ้า้ง  
 2. เน้ือหาสาระใดบา้งท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างความเขา้ใจของนกัเรียน และความเขา้ใจท่ีคงทน
(Enduring Understanding) ท่ีครูตอ้งการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนมีอะไรบา้ง 
 เม่ือจะตอบค าถามส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ใหค้รูนึกถึงเป้าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้
ดา้นเน้ือหาระดบัชาติท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือทอ้งถ่ิน การทบทวนความคาดหวงัของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากมาตรฐานแต่ละระดบัจะมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาสาระต่าง ๆ ซ่ึง
มีความแตกต่างลดหลัน่กนัไป ดว้ยเหตุน้ีขั้นท่ี 1 ของ Backward Design ครูจึงตอ้งจดัล าดบัความส าคญั
และเลือกผลลพัธ์ปลายทางของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 
  ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  
 ความเขา้ใจท่ีคงทนคืออะไร ความเขา้ใจท่ีคงทนเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึง ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอด 
ความสมัพนัธ์ และหลกัการของเน้ือหาและวิชาท่ีนกัเรียนเรียนรู้ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ เป็นความรู้ท่ีอิง
เน้ือหา ความรู้น้ีเกิดจากการสะสมขอ้มลูต่าง ๆ ของนกัเรียน และเป็นองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนดว้ย
ตนเอง 
 การเขียนความเข้าใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ถา้ความเขา้ใจท่ีคงทนหมายถึงสาระส าคญัของส่ิงท่ีจะเรียนรู้แลว้ ครูควรจะรู้วา่สาระส าคญัหมายถึง
อะไร ค าวา่ สาระส าคญั มาจากค าวา่ Concept ซ่ึงนกัการศึกษาของไทยแปลเป็นภาษาไทยวา่ สาระส าคญั 
ความคิดรวบยอด มโนทศัน ์มโนมติ และสงักปั ซ่ึงการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นิยมใชค้ าวา่ 
สาระส าคญั  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





 สาระส าคญัเป็นขอ้ความท่ีแสดงแก่นหรือเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปรวม
และขอ้แตกต่างเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยอาจครอบคลุมขอ้เทจ็จริง กฎ ทฤษฎี ประเดน็ และการสรุป
สาระส าคญัและขอ้ความท่ีมีลกัษณะรวบยอดอยา่งอ่ืน 
 ประเภทของสาระส าคัญ 
 1. ระดบักวา้ง (Broad Concept) 
 2. ระดบัการน าไปใช ้(Operative Concept หรือ Functional Concept) 
 ตัวอย่างสาระส าคัญระดับกว้าง 
 - ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยแบ่งออกเป็นหลายยคุสมยั 
 ตัวอย่างสาระส าคัญระดับการน าไปใช้ 
 - ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สมยั คือ สมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยั
ประวติัศาสตร์ 
 แนวทางการเขียนสาระส าคัญ 
 1. ใหเ้ขียนสาระส าคญัของทุกเร่ือง โดยแยกเป็นขอ้ ๆ (จ านวนขอ้ของสาระส าคญัจะเท่ากบัจ านวน
เร่ือง) 
 2. การเขียนสาระส าคญัท่ีดีควรเป็นสาระส าคญัระดบัการน าไปใช ้
 3. สาระส าคญัตอ้งครอบคลุมประเดน็ส าคญัครบถว้น เพราะหากขาดส่วนใดไปแลว้จะท าให้
นกัเรียนรับสาระส าคญัท่ีผิดไปทนัที 
 4. การเขียนสาระส าคญัท่ีจะใหค้รอบคลุมประเดน็ส าคญั วิธีการหน่ึง คือ การเขียนแผนผงั
สาระส าคญั 
 

ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุคสมยัทาง
ประวตัศิาสตร์ไทย 

 

ยคุก่อนประวติัศาสตร์ 
 
 

ยงัไม่มีการใชต้วัอกัษร
บนัทึกบอกเล่าเร่ืองราว 
 

การศึกษาเร่ืองราวอาศยั
หลกัฐานทางโบราณคดี 
 

ยคุประวติัศาสตร์ 
 
 

มีการใชต้วัอกัษรบนัทึกบอก
เล่าเร่ืองราว 
 

การศึกษาเร่ืองราวอาศยั
หลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นหลกั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





 
 สาระส าคัญของการแบ่งยคุสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย: ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยแบ่งออกได้
เป็น 2 สมยั คือ สมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยัประวติัศาสตร์ โดยใชช่้วงเวลาท่ีมีการใชต้วัอกัษรบนัทึก
บอกเล่าเร่ืองราวเป็นเกณฑ ์
 5. การเขียนสาระส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดควรเขียนลกัษณะเด่นท่ีมองเห็นไดห้รือนึกไดอ้อกมาเป็น 
ขอ้ ๆ  แลว้จ าแนกลกัษณะเหล่านั้นเป็นลกัษณะจ าเพาะและลกัษณะประกอบ 
 6. การเขียนขอ้ความท่ีเป็นสาระส าคญั  ควรใชภ้าษาท่ีมีการขดัเกลาอยา่งดี เล่ียงค าท่ีมีความหมาย
ก ากวมหรือฟุ่ มเฟือย 
 ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญ เร่ือง หลกัฐานช้ันต้น 

หลกัฐานช้ันต้น ลกัษณะจ าเพาะ ลกัษณะประกอบ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร -  

บนัทึกไวโ้ดยผูเ้ก่ียวขอ้งใน
เหตุการณ์นั้น ๆ   

 - 

บนัทึกไวโ้ดยผูรู้้เห็น
เหตุการณ์ดว้ยตนเอง 

 ‟ 

เป็นส่ิงท่ีมนุษยโ์บราณ
สร้างไวห้รือท้ิงไว ้

‟  

 
 สาระส าคัญของหลกัฐานช้ันต้น: หลกัฐานชั้นตน้ คือ หลกัฐานท่ีบนัทึกไวโ้ดยผูเ้ก่ียวขอ้งใน
เหตุการณ์หรือรู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ ดว้ยตนเอง  ซ่ึงอาจซ่ึงอาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเป็นส่ิงท่ีมนุษยโ์บราณ
สร้างไวห้รือท้ิงไวก้ไ็ด ้
  ขั้นที่ ขั้นที่ 22  ก าหนดภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนก าหนดภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียน  

                            มผีลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไมผีลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง ว้อย่างแท้จริง   
 เม่ือครูก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ก่อนท่ีจะด าเนินการขั้นต่อไป
ขอใหค้รูตอบค าถามส าคญัต่อไปน้ี  
 - นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลกัษณะใดจึงท าใหค้รูทราบวา่ นกัเรียนบรรลุผลลพัธ์
ปลายทางตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
 - ครูมีหลกัฐานหรือใชวิ้ธีการใดท่ีสามารถระบุไดว้า่ นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตาม
ผลลพัธ์ปลายทางท่ีก าหนดไว ้
 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design เนน้ใหค้รูรวบรวมหลกัฐานการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นและมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียน
เกิดผลสมัฤทธ์ิแลว้ ไม่ใช่เรียนแค่ใหจ้บตามหลกัสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูก าหนด
ไวเ้ท่านั้น วิธีการของ Backward Design ตอ้งการกระตุน้ใหค้รูคิดล่วงหนา้วา่ ครูควรจะก าหนดและ
รวบรวมหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ะไรบา้งก่อนท่ีจะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลกัฐาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





ดงักล่าวควรจะเป็นหลกัฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีมีประโยชนส์ าหรับนกัเรียนและครูไดเ้ป็น
อยา่งดี นอกจากน้ีครูควรใชวิ้ธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบต่อเน่ืองอยา่งไม่เป็นทางการและเป็น
ทางการตลอดระยะเวลาท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีตอ้งการใหค้รู
ท าการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ สอนไปวัดผลไป 
 จึงกล่าวไดว้า่ ขั้นน้ีครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนกัเรียน โดยพิจารณาจากผลงาน
หรือช้ินงานท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามเกณฑท่ี์
ก าหนดไวแ้ลว้ และเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินควรเป็นเกณฑคุ์ณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อยา่งไรก็
ตาม ครูอาจจะมีหลกัฐานหรือใชวิ้ธีการอ่ืน ๆ เช่น การทดสอบก่อนและหลงัเรียน การสมัภาษณ์ การศึกษา
คน้ควา้ การฝึกปฏิบติัขณะเรียนรู้ประกอบดว้ยกไ็ด ้
 หลงัจากท่ีครูไดก้ าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ครูควรก าหนดภาระ
งานและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามผลลพัธ์
ปลายทางท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
 ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีก าหนดใหน้กัเรียนปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดัช่วงชั้น/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ลกัษณะส าคญัของงานจะตอ้งเป็นงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัชีวิตจริงในชีวิตประจ าวนั เป็นเหตุการณ์จริงมากกวา่กิจกรรมท่ีจ าลองข้ึนเพ่ือใชใ้นการทดสอบ ซ่ึง
เรียกวา่ งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน (Meaningful Task) นอกจากน้ีงานและกิจกรรม
จะตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ตวัช้ีวดัช่วงชั้น/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ทั้งน้ีเม่ือไดภ้าระงานครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะตอ้งนึกถึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงมีอยู่มากมายหลายประเภท ครูจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัภาระ
งานท่ีนกัเรียนปฏิบติั  
 ตวัอยา่งภาระงานเร่ือง เรียนรูเร่ืองเวลา ศกัราช และวิธีการทางประวติัศาสตร์ รวมทั้งการก าหนด
วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนดงัตาราง   
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ตวัอย่าง ภาระงาน/ช้ินงาน แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์  
สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
                 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน สาระการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 

ผลงาน/ช้ินงาน 
การวดัและประเมนิผล 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์ 

ตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
เวลาและยคุสมยั
ทางประวติั-
ศาสตร์ท่ีแสดง
ถึงการ
เปล่ียนแปลง
ของมนุษยชาติ 
(ส 4.1 ม. 4–6/1) 

1. เวลาและยคุ 
   สมยัทาง 
   ประวติัศาสตร์ 
2. การแบ่งยคุ 
   สมยัทาง 
   ประวติัศาสตร์ 

1. การอภิปรายกลุ่ม   
2. การน าเสนอ 
   ผลงาน 
 
 

1. ซกัถาม 
   ความรู้ 
2. ตรวจ 
   ผลงาน 
3. ประเมิน 
   พฤติกรรม 
   การท างาน 
   เป็นราย 
   บุคคลและ 
   เป็นกลุ่ม 

1. แบบซกัถาม 
2. แบบ 
    ตรวจสอบ 
    ผลงาน 
3. แบบ 
    ประเมิน 
    พฤติกรรม 
    การท างาน 
    เป็นราย 
    บุคคลและ 
    เป็นกลุ่ม 
 

1. เกณฑคุ์ณภาพ  
    4 ระดบั 
2. เกณฑคุ์ณภาพ  
    4 ระดบั 
3. เกณฑคุ์ณภาพ  
    4 ระดบั 
 

ซกัถามความรู้  
อภิปรายกลุ่มยอ่ย และ
น าเสนอผลการอภิปราย
หนา้ชั้นเรียน 
 

1. แบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน 
2. ใบงาน 
3. ประเดน็การ 
   อภิปราย 
4. แบบประเมิน  
   พฤติกรรมใน 
   การท างานเป็น 
   รายบุคคล 
   และเป็นกลุ่ม 
5. ส่ือการเรียนรู้  
6. หนงัสือเรียน  
7. แบบฝึกทกัษะ 
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 การสร้างความเข้าใจที่คงทน 
 ความเขา้ใจท่ีคงทนจะเกิดข้ึนได ้นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. การอธิบาย ช้ีแจง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือช้ีแจงในส่ิงท่ีเรียนรู้
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สอดคลอ้ง มีเหตุมีผล และเป็นระบบ 
 2. การแปลความและตคีวาม เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการแปลความและตีความ
ไดอ้ยา่งมีความหมาย ตรงประเดน็ กระจ่างชดั และทะลุปรุโปร่ง 
 3. การประยุกต์ ดดัแปลง และน าไปใช้ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการน าส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคล่องแคล่ว    
 4. การมมุีมมองที่หลากหลาย เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองท่ีน่าเช่ือถือ 
เป็นไปได ้มีความลึกซ้ึง แจ่มชดั และแปลกใหม่ 
 5. การให้ความส าคัญและใส่ใจในความรู้สึกของผู้อืน่ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดย
การมีความละเอียดรอบคอบ เปิดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ระมดัระวงัท่ีจะไม่ใหเ้กิดความ
กระทบกระเทือนต่อผูอ่ื้น    
 6. การรู้จกัตนเอง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีความตระหนกัรู้ สามารถ
ประมวลผลขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูท่ีหลากหลาย ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด    
 นอกจากน้ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารและ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มลูข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถกูตอ้ง 
ตลอดจนการเลือกใชวิ้ธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มลูสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยูร่่วมกนัใน
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สงัคม ดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้น 
ต่าง ๆ มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถกูตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 นอกจากสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พ่ือให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
 2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3. มีวินยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ 
 ดงันั้นการก าหนดภาระงานใหน้กัเรียนปฏิบติั รวมทั้งการเลือกวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการ
เรียนรู้นั้น ครูควรค านึงถึงความสามารถของนกัเรียน 6 ประการตามแนวคิด Backward Design สมรรถนะ
ส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ เพ่ือใหภ้าระงาน วิธีการ และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมส่ิงท่ีสะทอ้นผลลพัธ์
ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 นอกจากน้ีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward design ในขั้นท่ี 2 น้ี ครูจะตอ้ง
ค านึงถึงภาระงาน วิธีการ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีความเท่ียงตรง ความเช่ือถือได ้มี
ประสิทธิภาพ ตรงกบัสภาพจริง มีความยืดหยุน่ และสร้างความสบายใจแก่นกัเรียนเป็นส าคญั 
  ขั้นที่ ขั้นที่ 33  วางแผนการจดัการเรียนรู้วางแผนการจดัการเรียนรู้  
 เม่ือครูมีความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบั
นกัเรียน รวมทั้งก าหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ ขั้นต่อไปครูควรนึกถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะจดัใหแ้ก่
นกัเรียน การท่ีครูจะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะจดัใหน้กัเรียนไดน้ั้น ครูควรตอบค าถามส าคญั ต่อไปน้ี 
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 - ถา้ครูตอ้งการจะจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเกิดความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด 
หลกัการ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียน ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทาง
ตามท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งเกิดเป็นความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไปนั้น ครูสามารถใชวิ้ธีการง่าย ๆ อะไรบา้ง  
 - กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยเป็นส่ือน าใหน้กัเรียนเกิดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นมีอะไรบา้ง  
 - ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลกัสูตรมีอะไรบา้ง 
 - กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวค้วรจดักิจกรรมใดก่อนและควรจดักิจกรรม 
ใดหลงั 
 - กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไวเ้พ่ือตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
       การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามแนวคิด Backward Design 
นั้น วิกกินส์และแมกไทไดเ้สนอแนะใหค้รูเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของ WHERETO 
(ไปท่ีไหน) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 W แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัใหน้ั้นจะตอ้งช่วยใหน้กัเรียนรู้วา่หน่วยการเรียนรู้น้ีจะด าเนินไปใน
ทิศทางใด (Where) และส่ิงท่ีคาดหวงัคืออะไร (What) มีอะไรบา้ง ช่วยใหค้รูทราบวา่นกัเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานและความสนใจอะไรบา้ง 
 H แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรดึงดูดความสนใจของนกัเรียนทุกคน (Hook) ท าใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ (Hold) และใชส่ิ้งท่ีนกัเรียนสนใจเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 
 E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริมและจดัให ้(Equip) นกัเรียนไดมี้ประสบการณ์ (Experience) 
ในแนวคิดหลกั/ความคิดรวบยอด และส ารวจ รวมทั้งวินิจฉยั (Explore) ในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 R แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) ความ
เขา้ใจในความรู้และงานท่ีปฏิบติั 
 E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมิน (Evaluate) ผลงานและส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ 
 T แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบ (Tailored) ส าหรับนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน 
 O แทน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบ (Organized) ตามล าดบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้ตั้งแต่เร่ิมแรกและตลอดไป ทั้งน้ีเพ่ือ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 
 อยา่งไรกต็าม มีขอ้สงัเกตวา่ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการก าหนดวิธีการจดัการเรียนรู้ การ
ล าดบับทเรียน รวมทั้งส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลส าเร็จไดก้ต่็อเม่ือครูไดมี้
การก าหนดผลลพัธ์ปลายทาง หลกัฐานและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้
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ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพียงส่ือท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ
ท่ีตอ้งการเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีถา้ครูมีเป้าหมายท่ีชดัเจนก็จะช่วยท าใหก้ารวางแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าใหน้กัเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 โดยสรุปจึงกล่าวไดว้า่ ขั้นน้ีเป็นการคน้หาส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน กิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนควรเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถ
สร้างและสรุปเป็นความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีส าคญัของสาระท่ีเรียนรู้ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคงทน 
รวมทั้งความรู้สึกและค่านิยมท่ีดีไปพร้อม ๆ กบัทกัษะความช านาญ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
(Backward Design Template) 

หน่วยการเรียนรู้ที่     

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
1. ..................................................................... 
2. ...................................................................  

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. .................................................................. 
2. ................................................................ 
3. .................................................................. 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจ
ที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 
3. ....................................................................... 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ตามที่     
            ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
    1.1 .................................................................................................................................................................. 
    1.2 .................................................................................................................................................................. 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
   2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
          1) .......................................... 
          2) ................................................ 

 
     2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
           1) .................................................... 
           2) ..................................................... 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
    3.1 ..................................................................................................................................................................... 
    3.2 ..................................................................................................................................................................... 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 

 รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงจากการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดBackward 
Design เขียนโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ช่ือแผน... (ระบุช่ือและล าดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง... (ระบุช่ือเร่ืองท่ีจะท าการจดัการเรียนรู้) 
 สาระที่... (ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 ช้ัน... (ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
 หน่วยการเรียนรู้ที่... (ระบุช่ือและล าดบัท่ีของหน่วยการเรียนรู้) 
 เวลา... (ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 
 สาระส าคัญ... (เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้) 
 ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน... (ระบุตวัช้ีวดัช่วงชั้นท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้... (ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง 
ประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความรู้ (Knowledge: K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective: A) 
และดา้นทกัษะ/กระบวนการ (Performance: P)) 
 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้... (ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 
 สาระการเรียนรู้... (ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
 แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้... (ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และการ   
บูรณาการขา้มสาระการเรียนรู้) 
 กจิกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพ่ิมเติม) 
 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้... (ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้... (ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ี 
ก าหนดไว ้อาจน าเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจยัในชั้น
เรียนได)้ 
 ในส่วนของการเขียนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น ใหค้รูท่ีเขียนแผนการจดัการเรียนรู้น าขั้นตอน
หลกัของเทคนิคและวิธีการของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่น การเรียนแบบแกปั้ญหา 
การศึกษาเป็นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มยอ่ย/กลุ่มใหญ่ การฝึกปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มลู ฯลฯ มาเขียน
ในขั้นสอน โดยใหค้ านึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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 การใชแ้นวคิดของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design จะช่วยใหค้รูมี
ความมัน่ใจในการจดัการเรียนรู้และใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของ        ในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
4. เทคนิคและวธีิการจดัการเรียนรู้‟การวดัและประเมนิผล ประวตัศิาสตร์ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ไดร้ะบุแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ โดยเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบติัจริง และการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือการป้องกนัและแกปั้ญหา ดงันั้น เพ่ือให้
การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวน้ี การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ในคู่มอืครู แผนการ
จดัการเรียนรู้ ประวตัศิาสตร์ ม. 4–6  เล่ม 1 เล่มน้ีจึงยึดแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง (Child-centered) เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และเนน้การเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี
ผสมผสานเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กบัหวัขอ้เร่ืองหรือประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง เพ่ือให้
นกัเรียนเกิดการพฒันาในองคร์วม เป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัสภาพและปัญหาท่ีเกิดในวิถีชีวิตของ
นกัเรียน  
 แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของครูจากการเป็นผูช้ี้น า
หรือถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช่้วยเหลือ อ านวยความสะดวก และส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนโดยใชวิ้ธีการ
ต่าง ๆ อยา่งหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการสร้างสรรคค์วามรู้และน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 4-6 เล่ม 1 เล่มน้ีจึงไดน้ าเสนอทฤษฎีและ
เทคนิควิธีการเรียนการสอนมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning – BBL) เป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีอิงผลการวิจยัทางประสาทวิทยา ซ่ึงไดเ้สนอแนะไวว้่า ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 
โดยไดก้ล่าวถึงโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของสมองและการท างานของสมองมนุษยท่ี์มีการแปรเปล่ียนไปตาม
ขั้นของการพฒันา ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรคก์ารจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning – PBL) เป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ โดยใหน้กัเรียน
ร่วมกนัแกปั้ญหาภายใตก้ารแนะน าของผูส้อน ใหน้กัเรียนช่วยกนัตั้งค าถามและช่วยกนัคน้หาค าตอบ  
โดยอาจใชค้วามรู้เดิมมาแกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมส าหรับการแกปั้ญหา น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
คน้ควา้มาสรุปเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา แลว้ช่วยกนัประเมินการแกปั้ญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาคร้ัง
ต่อไป ส าหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
 3. การจดัการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันา
องคร์วมของนกัเรียนทั้งสมองดา้นซา้ยและสมองดา้นขวา บนพ้ืนฐานความสามารถและสติปัญญาท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 4–6 เล่ม 124 
แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล มุ่งหมายจะใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ภายใต้
ความหลากหลายของวฒันธรรมหรือสภาพแวดลอ้ม 
 4. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจดั
สถานการณ์และบรรยากาศใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ฝึกใหน้กัเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้ง
สติปัญญาและความถนดัร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ 
 5. การจดัการเรียนรู้แบบใช้หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีให้
นกัเรียนฝึกตั้งค าถามและตอบค าถามท่ีใชค้วามคิดในลกัษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ
หรือวิเคราะห์วิจารณ์ได ้
 6. การจดัการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีฝึกใหน้กัเรียน
คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง เพ่ืออธิบายส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ มีหลกัเกณฑ ์โดยนกัเรียนจะตอ้งใช้
ความสามารถของตนเองคิดคน้ สืบเสาะ แกปั้ญหา หรือคิดประดิษฐส่ิ์งใหม่ดว้ยตนเอง 
 7. การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
ฝึกใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการท าความเขา้ใจปัญหา วางแผนแกปั้ญหา 
ด าเนินการแกปั้ญหา และตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 8. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริม
ใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติั โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้หรือคน้ควา้หา
ค าตอบในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยั ดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
 9. การจดัการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัต ิ(Active Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนได้
ทดลองท าดว้ยตนเอง เพ่ือจะไดเ้รียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จกัวิธีแกปั้ญหาในการท างาน 
 10. การจดัการเรียนรู้แบบสร้างผงัความคิด (Concept Mapping) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยการ
จดักลุ่มความคิดรวบยอด เพ่ือใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กนัระหวา่งความคิดหลกัและความคิดรองลงไป โดย
น าเสนอเป็นภาพหรือเป็นผงั 
 11. การจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจดั
กิจกรรมหรือจดัประสบการณ์ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้กระตุน้ใหน้กัเรียนพฒันา
ทกัษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ 
 12. การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Playing) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนได้
แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมุติข้ึน โดยอาจก าหนดใหแ้สดงบทบาทสมมุติท่ีเป็นพฤติกรรมของ
บุคคลอ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 13. การเรียนรู้จากเกมจ าลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีคลา้ย
กบัการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็นการใหเ้ล่นเกมจ าลองสถานการณ์ โดยครูน าสถานการณ์จริงมาจ าลอง
ไวใ้นหอ้งเรียน โดยการก าหนดกฎ กติกา เง่ือนไขส าหรับเกมนั้น ๆ แลว้ใหผู้เ้รียนไปเล่นเกมหรือกิจกรรม
ในสถานการณ์จ าลองนั้น  
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 การจดัการเรียนรู้ตอ้งจดัควบคู่การวดัและการประเมินผลตามภาระ/ช้ินงานท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดเ้สนอการวดัและประเมินผลครบทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการ เนน้วิธีการวดัท่ีหลากหลายตามสถานการณ์จริง การดู
ร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการดูกระบวนการท างาน และผลผลิตของงาน โดยออกแบบการประเมินก่อน
เรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน และแบบทดสอบประจ าหน่วย พร้อมแบบฟอร์มและเกณฑก์ารประเมิน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกใหค้รูไวพ้ร้อม ทั้งน้ีครูอาจเพ่ิมเติมโดยการออกแบบการวดัและประเมินดว้ยมิติ
คุณภาพ (Rubrics) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ตารางวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัช่วงช้ันกบัสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

โครงสร้างเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

ความสอดคล้องกบัสาระ มาตรฐาน และตวัช้ีวดัช้ันปี/ช่วงช้ัน 

ข้อมูลเพิม่เตมิ 
สาระที่ 4 

มฐ. ส 4.1 มฐ. ส 4.2 มฐ. ส 4.3 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1              เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์   
 1. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  *            
 2. การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย  *            
 3. วิธีการทางประวติัศาสตร์   *           
2              การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 
 1. ถ่ินเดิมของชนชาติไทย        *      
 2. การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย        *      
 3. รัฐโบราณในดินแดนไทย       *      
3              รัฐไทยในดินแดนไทย 
 1. แควน้โยนกเชียงแสน        *      
 2. แควน้หิรัญนครเงินยาง        *      
 3. แควน้พะเยา        *      
 4. อาณาจกัรลา้นนา         *      
 5. อาณาจกัรสุโขทยั        *      
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

โครงสร้างเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

ความสอดคล้องกบัสาระ มาตรฐาน และตวัช้ีวดัช้ันปี/ช่วงช้ัน 

ข้อมูลเพิม่เตมิ 
สาระที่ 4 

มฐ. ส 4.1 มฐ. ส 4.2 มฐ. ส 4.3 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
 6. แควน้สุพรรณภูมิ       *      
 7. อาณาจกัรอยธุยา       *      
 8. อาณาจกัรธนบุรี        *      
 9. อาณาจกัรรัตนโกสินทร์       *      
4              ความส าคัญของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อชาตไิทย 
 1. ดา้นการป้องกนัและรักษาเอกราชของชาติ         *     
 2. ดา้นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา        *     
 3. ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ        *     
 4. ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย        *     
5              การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5 
 1. การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง        *      
 2. การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส        *      
 3. การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป       *      
6              การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 1. สถานการณ์ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง        *      
 2. สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง       *      
 3. การเปล่ียนแปลงการปกครองและผลท่ีตามมา       *      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

โครงสร้างเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

ความสอดคล้องกบัสาระ มาตรฐาน และตวัช้ีวดัช้ันปี/ช่วงช้ัน 

ข้อมูลเพิม่เตมิ 
สาระที่ 4 

มฐ. ส 4.1 มฐ. ส 4.2 มฐ. ส 4.3 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

7              บทบาทของสตรีไทยในประวตัศิาสตร์ 
 1. บทบาทดา้นการเมืองการปกครอง        *      
 2. บทบาทดา้นเศรษฐกิจ       *      
 3. บทบาทดา้นสงัคม       *      
8              วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 
 1. วฒันธรรมไทย          *  *  
 2. ภูมิปัญญาไทย         *  *  
9              อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 
 1. อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสงัคมไทย      *          
 2. อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย   *          
10             บุคคลส าคัญ 
 1. บุคคลส าคญัท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 

   และประวติัศาสตร์ไทย  
  

 
     

* * 
  

 2. บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทย 
   และวฒันธรรมไทย 

  
 

     
* * 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

6. โครงสร้างการแบ่งเวลารายช่ัวโมงในการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง 
เวลา/ 

จ านวนช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  หลกัฐานและวิธีการทางประวติัศาสตร์ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
 

ถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐาน 
ในดินแดนไทย 

1 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  แควน้ตามพรลิงคแ์ละอาณาจกัรทวารวดี  1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  อาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้ 

หริภุญชยั 
1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดินแดนไทย 5 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  
 

แควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง  
และแควน้พะเยา 

1 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  อาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  อาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษตัริย์ 
ต่อชาติไทย 

3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5  4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บทบาทของสตรีไทยในประวตัิศาสตร์  3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  บทบาทดา้นการเมืองการปกครอง 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  บทบาทดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง 
เวลา/ 

จ านวนช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  วฒันธรรมไทย 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18  ภูมิปัญญาไทย 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก 
ต่อสังคมไทย 

4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทย 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บุคคลส าคัญ 5 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21  บุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 
และประวติัศาสตร์ไทย 

3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทย
และวฒันธรรมไทย 

2 
 

ทดสอบ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตอนที่ 2  
แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์  เวลา 3 ช่ัวโมง 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา ยุคสมยั  
และวธีิการทาง
ประวตัศิาสตร์ 

ความรู้ 
1. เวลาและยคุสมยัทาง 
   ประวติัศาสตร์ 
2. การแบ่งยคุสมยัทาง 
   ประวติัศาสตร์ไทย 
3. วิธีการทาง 
   ประวติัศาสตร์ 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใชก้ระบวนการ 
    กลุ่ม 
5. การใชเ้ทคโนโลยี 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รักความเป็นไทย 
4. มุ่งมัน่ในการท างาน  

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. ท าแบบทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การอภิปราย 
4. บนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มูล 
5. การท าใบงาน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์ 

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึ้นกบันักเรียน 

ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  

1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยคุสมยัทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลง 

    ของมนุษยชาติ (ส 4.1 ม. 4–6/1) 

2. สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ  

    (ส 4.1 ม. 4–6/2)  

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  

นักเรียนจะเข้าใจว่า... 

1. เวลาและยคุสมยัทางประวัติศาสตร์มี 

    ความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เพราะ 

    ท าให้รู้ว่าเหตกุารณ์ใดเกิดก่อน และเหตกุารณ์ 

    ใดเกิดขึน้ทีหลงั ท าให้เข้าใจเร่ืองราวทาง 

    ประวัติศาสตร์ได้ดีขึน้ 

2. การแบ่งยคุสมยัทางประวัติศาสตร์ไทยแบ่ง 

    ออกเป็น 2 ยคุ คือ ยคุก่อนประวัติศาสตร์ 

    และยคุประวัติศาสตร์ 

3. การศึกษาประวัติศาสตร์ใช้วิธีการทาง 

    ประวัติศาสตร์ วิธีการนีต้้องอาศัยหลกัฐานทาง 

    ประวัติศาสตร์เพ่ือค้นหาข้อมลูต่าง ๆ อันจะ 

    น าไปสู่การสรุปข้อเทจ็จริงทางประวัติศาสตร์ 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 

1. เวลาและยคุสมยัทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์ 

    ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร 

2. เหตใุดจึงต้องมีการแบ่งยคุสมยัทาง 

    ประวัติศาสตร์ 

3. วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อ 

    การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 

1. ค าส าคัญ ได้แก่ หลกัฐานทางประวัติศาสตร์  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 

ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 

1. อธิบายความส าคัญของเวลาและยคุสมยัทาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

    สมยัก่อนประวัติศาสตร์ สมยัประวัติศาสตร์  

    วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

2. เวลาและยคุสมยัทางประวัติศาสตร์มี 

    ความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

    ท าให้รู้ว่าเหตกุารณ์ใดเกิดก่อน และเหตกุารณ์ 

    ใดเกิดขึน้ทีหลงั ท าให้เข้าใจเร่ืองราวทาง 

    ประวัติศาสตร์ได้ดีขึน้ ท่ีส าคัญได้แก่ การนับ 

    เวลาแบบไทย ศักราชและการเทียบศักราช  

    ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ 

3. การแบ่งยคุสมยัทางประวัติศาสตร์ไทย 

    แบ่งเป็น 2 สมยั คือ สมยัก่อนประวัติศาสตร์  

    ได้แก่ ยคุหินกับยคุโลหะ ส่วนสมยั 

    ประวัติศาสตร์ แบ่งย่อยได้หลายแบบ เช่น  

    แบ่งตามราชธานี แบ่งตามราชวงศ์ แบ่งตาม 

    พระนามพระมหากษัตริย์ แบ่งตาม 

    พัฒนาการและความเปล่ียนแปลงของ 

    บ้านเมือง แบ่งตามลักษณะการปกครอง  

    แบ่งตามสมยัของรัฐบาล และแบ่งตามแนว 

    ประวัติศาสตร์สากล 

4. วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการสืบค้น 

    เร่ืองราวในอดีตอย่างเป็นระบบ โดยให้ 

    ความส าคัญในเร่ืองการตรวจสอบหลกัฐาน  

    การประเมินความน่าเช่ือถือและคุณค่าของ 

    หลกัฐาน รวมท้ังการวิเคราะห์ตีความข้อมลู 

    ทางประวัติศาสตร์ ท้ังนีเ้พ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์ 

    ความรู้ใหม่บนพืน้ฐานความเป็นเหตเุป็นผล  

    ประวัติศาสตร์ 

2. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
หลกัฐาน 

    ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

    ได้แก่ หลกัฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น  

    ประเภทของหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี 

    จ าแนกตามยคุสมยั จ าแนกตามลกัษณะ  

    จ าแนกตามความส าคัญ นอกจากนีห้ลักฐาน 

    ทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เช่น  

    หลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรและ 

    หลกัฐานท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อักษร ส่วน 

    วิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญมี 5  

    ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดปัญหา การ 

    รวบรวมหลกัฐาน การตรวจสอบและ 

    ประเมินหลกัฐาน การตีความหลกัฐาน และ 

    การเรียบเรียงและการน าเสนอ 

    

     
 
 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 

        ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

   1.1 อภิปรายเก่ียวกับการแบ่งยคุสมยัทางประวัติศาสตร์ 

   1.2 ส ารวจชุมชนเก่ียวกับหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ 

   1.3 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นข้อมลูเก่ียวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

2. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

     1) การทดสอบ 

2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

     2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 

         รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

     3) การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  

         และค่านิยม 

     4) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 

    2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 

        รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

    3) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  

        และค่านิยม 

    4) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมิน 

   3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชีแ้จง การแปลความและตีความ การประยกุต์ ดัดแปลง  

         และน าไปใช้ การมีมมุมองท่ีหลากหลาย การให้ความส าคัญและใส่ใจในความรู้สึกของผู้ อ่ืน  

         และการรู้จักตนเอง 

   3.2 ทักษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 

   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  

        อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เวลา ศักราช และยคุสมยัทางประวัติศาสตร์            เวลา 2 ช่ัวโมง                                                                

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์                 เวลา 1 ช่ัวโมง                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เวลา ศักราช และยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์ 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 
  เวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์มีความส าคญัต่อการศกึษาประวตัิศาสตร์ ท าให้รู้วา่
เหตกุารณ์ใดเกิดก่อน และเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้ทีหลงั ท าให้เข้าใจเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ได้ดีขึน้ ท่ี
ส าคญัได้แก่ การนบัเวลาแบบไทย ศกัราชและการเทียบศกัราช ทศวรรษ ศตวรรษ สหสัวรรษ 
 การแบ่งยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ไทยแบ่งเป็น 2 สมยั คือ สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ได้แก่ ยคุหิน
กบัยคุโลหะ สว่นสมยัประวตัิศาสตร์ แบ่งย่อยได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามราชธานี แบ่งตามราชวงศ์ แบ่ง
ตามพระนามพระมหากษัตริย์ แบ่งตามพฒันาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง แบ่งตาม
ลกัษณะการปกครอง แบ่งตามสมยัของรัฐบาล และแบ่งตามแนวประวตัิศาสตร์สากล 
2. ตัวชีวั้ดช่วงชัน้ 
 • ตระหนกัถงึความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงถงึการเปลี่ยนแปลง
ของมนษุยชาติ (ส 4.1 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายถงึความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ได้ (K) 
 2. เห็นคณุคา่และความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ (A) 
 3. วิเคราะห์ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ (P) 
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 

2. ซกัถามความรู้เร่ือง เวลา  

   ศกัราช และยคุสมยัทาง 

   ประวติัศาสตร์ 

3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 

   รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลในดา้น 

   ความมีวินยั ความใฝ่เรียน 

   รู้ ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลและ    

   เป็นกลุ่มในดา้นการสือ่สาร  

   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                   ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์              เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. เวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ 
 2. การแบ่งยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ไทย 
 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อา่น เขียนเก่ียวกบัเวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์  ค านวณเทียบศกัราช 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจ้งตวัชีว้ดัช่วงชัน้และจดุประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 
 2. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
 3. ครูให้นกัเรียนดปูฏิทินท่ีมกีารนบัแบบไทย และภาพเคร่ืองมือหินกะเทาะยคุหินสมยัก่อน
ประวตัิศาสตร์ แล้วซกัถามนกัเรียนวา่ มีความส าคญัอย่างไร ให้นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น 
จากนัน้ครูอธิบายสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเข้าสูเ่นือ้หาท่ีจะเรียน 
 ขัน้ที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
เวลาและศักราช 
 4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัเวลาและศกัราช  
 5. ครูตัง้ค าถามเก่ียวกบัเวลาและศกัราช ตวัอย่างค าถาม  
    1) การนบัเวลาแบบไทยมีวิธีการนบัอย่างไร 
    2) การนบัวนั เดือน ขึน้แรม ใช้เคร่ืองหมายองัคัน่เด่ียวท าอย่างไร  
    3) การนบัพทุธศกัราชแบบไทยและแบบลงักาแตกตา่งกนัหรือไม ่อย่างไร 
 6. นกัเรียนช่วยกนัตอบแล้วครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 7. ครูอธิบายเก่ียวกบัศกัราชและการเทียบศกัราช 
 8. ครูสุม่นกัเรียน 4–6 คน ออกมาคิดวิธีเทียบพทุธศกัราชเป็นศกัราชอื่น ๆ  บนกระดาน จากนัน้
ถามเพ่ือน ๆ วา่คิดได้ถกูต้องหรือไม ่แล้วครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 9. ครูให้นกัเรียนกลุม่เดิมหาข่าวหรือบทความท่ีระบปีุศกัราช แล้วน ามาเทียบศกัราชระบบ 
ตา่ง ๆ วา่ได้ค าตอบเท่าไร 
 10. ครูให้กลุม่สง่ตวัแทนออกมาอ่านข่าวหรือบทความหน้าชัน้เรียนพร้อมทัง้เทียบศกัราชให้
เพ่ือนร่วมชัน้ด ูและเพ่ือนร่วมชัน้ช่วยกนัตรวจสอบค าตอบ 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์ไทย 
 11. ครูอธิบายเก่ียวกบัการแบ่งยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ไทย 
 ขัน้สอน 
 12. ครูจดัการเรียนการสอนแบบอภิปรายโดยใช้เทคนิคระดมสมอง โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงันี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ขัน้ด าเนินการอภปิราย 
    1) ครูแจ้งหวัข้อ วตัถปุระสงค์ และรูปแบบการอภิปรายให้นกัเรียนทราบ โดยเขียนลงบน 
       กระดานหรือแผ่นใสให้นกัเรียนด ู
       หวัข้ออภิปราย: การแบ่งยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ไทย 
       วตัถปุระสงค์ของการอภิปราย: เพ่ือให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการแบ่งยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ไทย 
    2) ให้นกัเรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ละ 4–6 คน โดยแตล่ะกลุม่เลือกประธาน 1 คน เลขานกุาร 
กลุม่ 1 คน เป็นผู้จดบนัทกึความคิดเห็นของกลุม่ 
    3) ให้แตล่ะกลุม่ด าเนินการอภิปรายตามหวัข้อท่ีก าหนด ในขณะท่ีกลุม่ด าเนินการอภิปราย  
ครูคอยสงัเกตและกระตุ้นให้ทกุคนได้แสดงความคิดเห็นกนัอย่างเตม็ท่ี  

ขัน้สรุปอภปิราย 
    1) ให้แตล่ะกลุม่สรุปบนัทกึผลการอภิปราย 
    2) ตวัแทนกลุม่น าเสนอผลการอภิปรายตอ่ท่ีประชมุหรือหน้าชัน้เรียน 
  13. ครูให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 1 เร่ือง การแบ่งยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ 
  14. ในขณะนกัเรียนปฏิบตักิิจกรรม ให้ครูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุม่ 
ขัน้ที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 15. ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์และชว่ยกนั
เฉลยค าตอบ 
ขัน้ที่ 4 น าไปใช้ 
 16. ครูแนะน าให้นกัเรียนท าแผ่นพบัเพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ืองเวลา ศกัราช และยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ 
ขัน้ที่ 5 สรุป 
        17. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ โดยให้
นกัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ละ 4–6 คน ศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเร่ือง เวลา ศกัราช และยคุสมยั
ทางประวตัิศาสตร์ จากนัน้น ามาจดัท าเป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ปฏิทินท่ีมีการนบัแบบไทย และภาพเคร่ืองมือหินกะเทาะยคุหินสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ 
 3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง การแบ่งยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ 
 4. สื่อการเรียนรู้ ประวตัิศาสตร์ สมบรูณ์แบบ ม. 4–6 เลม่ 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช 
จ ากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ ม. 4–6 เลม่ 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช 
จ ากดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ ม. 4–6 เลม่ 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
10. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อปุสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแก้ไข           
3. สิ่งท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัิตามแผน          
    เหตผุล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
   
     ลงชื่อ     ผู้สอน 
     / /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หลกัฐานและวธีิการทางประวตัศิาสตร์ 

 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เป็นร่องรอยการกระท าของมนุษยห์รือร่องรอยของอดีต ในการศึกษา
ประวติัศาสตร์จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัฐานหรือร่องรอยต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ มาศึกษา วิเคราะห์ ตีความ
ขอ้มลูท่ีได ้และตรวจสอบความถกูตอ้งของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ  
 การศึกษาประวติัศาสตร์โดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์ วิธีการน้ีตอ้งอาศยัหลกัฐานทาง 
ประวติัศาสตร์เพ่ือคน้หาขอ้มลูต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การสรุปขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 
การก าหนดปัญหาหรือเร่ืองท่ีจะศึกษา การรวบรวมหลกัฐาน การตรวจสอบและประเมินหลกัฐาน การ
ตีความหลกัฐาน การเรียบเรียงและน าเสนอ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ สร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ โดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  
(ส 4.1 ม. 4–6/2) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และวิธีการทางประวติัศาสตร์ได ้(K) 
 2. มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ (A) 
 3. น าวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม (P) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. แบบทดสอบหลังเรียน 

2. ซักถามความรู้เร่ือง  

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลในด้าน 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลและ    

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                     ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์                     เวลา 1 ช่ัวโมง 
        
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   หลกัฐานและวิธีการทาง 

   ประวัติศาสตร์ 

2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 

   รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

   ความมีวินัย ความใฝ่เรียน 

   รู้ ฯลฯ 

   เป็นกลุ่มในด้านการส่ือสาร  

   การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
 „ วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
    1. หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
                2. วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน เขียนเก่ียวกบัหลกัฐานและวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ความรู้เก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพเบา้ดินเผา ท่ีบา้นนาดี จงัหวดัอุดรธานี ภาพหมอ้สามขา ท่ีบา้นเก่า จงัหวดั
กาญจนบุรี แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่ ใครเคยเห็นของจริงบา้ง  นกัเรียนช่วยกนัตอบ ครูอธิบายเพ่ือเช่ือมโยง
เขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนศึกษาเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                    
 4. ครูถามนกัเรียนวา่รู้จกัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อะไรบา้ง 
 5. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ส ารวจวา่ชุมชนของตนเองมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
อะไรบา้ง แลว้บนัทึกลงในแบบส ารวจ 
วธีิการทางประวตัศิาสตร์ 
 6. ครูอธิบายวิธีการทางประวติัศาสตร์วา่มีขั้นตอนอะไรบา้ง โดยใชแ้ผนภูมิขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวติัศาสตร์ประกอบ แลว้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถาม 
 7. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาประวติัศาสตร์ โดย
ใชข้อ้มลูจากส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 8. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 2 เร่ือง หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย จากนั้นครูให้
นกัเรียนบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในแบบบนัทึก  
              9. ในขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงาน
ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 10. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเวลา ยคุสมยั และวิธีการทางประวติัศาสตร์ และ
แบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 11. ครูใหน้กัเรียนน าประโยชนจ์ากการเรียนเร่ือง เวลา ยคุสมยั และวิธีการทางประวติัศาสตร์ ไป
เผยแพร่ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้นได ้
ขั้นที่ 5 สรุป 
 12. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง เวลา ยคุสมยั และวิธีการทางประวติัศาสตร์ โดยให้
นกัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
 13. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเวลา ยคุสมยั และวิธีการทางประวติัศาสตร์ แลว้น าผล
การศึกษามาจดัท าเป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
     1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ภาพเบา้ดินเผา ท่ีบา้นนาดี จงัหวดัอุดรธานี ภาพหมอ้สามขา ท่ีบา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี 
 3. ใบงานท่ี 2 เร่ือง หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 
 4. แบบบนัทึกการส ารวจ 
 4. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
        แนวทางการพฒันา          

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        
        แนวทางแกไ้ข           

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
        เหตุผล           

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        
   
                                              ลงช่ือ     ผู้สอน 

     / /  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
  
 
 

  
   

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย           เวลา 3 ช่ัวโมง 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 

 

การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 

ความรู้ 
1. ถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
2. การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
3. รัฐโบราณในดินแดนไทย 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. การใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. ความมีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รับผิดชอบ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน  
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การอภิปราย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  

การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี  
      „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     ปัจจุบนัการศึกษาประวติัศาสตร์บางประเดน็ยงัไม่มี
ขอ้สรุปท่ีแน่นอน ซ่ึงผลสรุปของการศึกษา
ประวติัศาสตร์นั้นอาจเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขไดห้ากมี
การคน้พบหลกัฐานใหม่ ๆ ท่ีน่าเช่ือถือ 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     เพราะเหตุใดประเดน็ในการศึกษา
ประวติัศาสตร์จึงหาขอ้สรุปท่ีแน่ชดัไม่ได ้ 
แลว้เราจะศึกษาประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ การตั้งถ่ินฐาน แอ่งโคราช  
    แอ่งสกลนคร รัฐโบราณ 
2. การศึกษาประวติัศาสตร์เก่ียวกบัแนวความคิดเร่ือง 
    ถ่ินเดิมของชนชาติไทย มีแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
อยู ่5 แนวคิด ซ่ึงผูท่ี้เสนอแนวความนิดต่าง ๆ 
สนันิษฐานโดยตีความและอา้งอิงขอ้มูลและหลกัฐาน
ท่ีแตกต่างกนั  

3. การศึกษาเร่ืองการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทยเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มลูจากหลกัฐานทางดา้นโบราณคดีท่ี
คน้พบและขอ้มูลจากเอกสารชาวต่างชาติ ท าให้
ทราบวา่ดินแดนในประเทศไทยมีมนุษยเ์ขา้มาตั้ง 

      ถ่ินฐานเม่ือหลายพนัปีก่อน ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์คือ ปัจจยัทาง
กายภาพและปัจจยัทางสงัคม  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติ

ไทย 
2. วิเคราะห์ประเดน็การศึกษาเก่ียวกบัถ่ินเดิม

ของชนชาติไทย 
3. บอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะการตั้ง 
     ถ่ินฐานในดินแดนไทย 
4. วิเคราะห์ประเดน็การศึกษาเก่ียวกบัการ 
    ตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
5. อธิบายลกัษณะของรัฐโบราณในดินแดน

ของประเทศไทย 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

4. รัฐโบราณท่ีตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทยมีรัฐท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราช 
อาณาจกัรทวารวดี อาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโว้
หรือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั  

 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
        ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
   1.1 สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย    
   1.2 วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย    
   1.3 อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรัฐโบราณในดินแดนไทย 
   1.4 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัรัฐโบราณในดินแดนไทย 
 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) การทดสอบ 
     2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
         และค่านิยม 
     4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
        รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
    3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
        และค่านิยม 
    4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ 
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง     
         พอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย   เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการีจดัการเรียนรู้ท่ี 4 แควน้ตามพรลิงคแ์ละอาณาจกัรทวารวดี                              เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 อาณาจกัรศรีวิชยั  แควน้ละโวห้รือลพบุรี  
                                         และแควน้หริภุญชยั                                                              เวลา 1 ชัว่โมง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
ถิ่นเดมิของชนชาตไิทยและการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 การศึกษาเร่ืองถ่ินเดิมของชนชาติไทย ยงัมีหลกัฐานไม่พียงพอท่ีจะสรุปเป็นขอ้ยติุไดแ้น่นอนวา่
ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูท่ี่ไหน มีแนวคิดต่าง ๆ ท่ียงัจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ต่อไป  
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทยได ้(K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้ท่ีจะศึกษาเร่ืองถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูและวิเคราะห์ถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย (P) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   ถ่ินเดิมของชนชาติไทยและ 
   การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. ถ่ินเดินของชนชาติไทย 
 2. การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
6. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย    ฟัง พดู อ่าน เขียน เร่ืองถ่ินเดิมของของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐาน      

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์      ช้ันมธัยมศึกษาปีที่4-6 เล่ม 1                        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย                                เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

       ในดินแดนไทย 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูใหน้กัเรียนดูแผนท่ีทวีปเอเชีย แลว้ถามวา่ คนไทยมาจากไหน ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู ่ท่ี
ไหน พร้อมทั้งใหน้กัเรียนออกมาช้ีแผนท่ีประกอบ จากนั้นครูสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
ถิ่นเดมิของชนชาตไิทย  
 4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 
     กลุ่มที่ 1 ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูบ่ริเวณตอนกลางของจีน 
     กลุ่มที่ 2 ชนชาติไทยเป็นเช้ือสายมองโกลมีถ่ินเดิมอยูแ่ถบเทือกเขาอลัไต 
     กลุ่มที่ 3 ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูบ่ริเวณตอนใตข้องจีน 
     กลุ่มที่ 4 ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นคาบสมุทรมลายแูละหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
     กลุ่มที่ 5 ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นประเทศไทยปัจจุบนั 
 6. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มวิเคราะห์สรุป แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ จากนั้นน ามารายงานใหเ้พ่ือนฟังแลว้
เพ่ือน ๆ แสดงความคิดเห็น จากนั้นใหน้กัเรียนท าใบงาน เร่ือง ถ่ินเดิมของชนชาติไทยในความคิดของ
นกัวิชาการ 
การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 
 7. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
 8. ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย ครูถามค าถามนกัเรียน 
ตวัอยา่งค าถาม 
    1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานของมนุษยใ์นดินแดนไทยมีอะไรบา้ง 
    2) เหตุใดจึงเรียกช่ือวฒันธรรมยคุโลหะในแอ่งสกลนครวา่วฒันธรรมบา้นเชียง 
    3) การตั้งถ่ินฐานของชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในภาคกลางพบมากในบริเวณใด 
    4) ลกัษณะภูมิประเทศภาคใตข้องไทยเป็นอยา่งไร 
 จากนั้นนกัเรียนตอบค าถามแลว้ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
       12. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงาน
ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 8. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
และช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
             9. ครูใหน้กัเรียนท าแผ่นพบัเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทยเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ 
   ขั้นที่ 5 สรุป 
         10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดน
ไทยลงในสมุด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการ
ตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย และน าขอ้มลูมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. แผนท่ีทวีปเอเชีย 
 3. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มลูเร่ือง ถ่ินเดิมของชนชาติไทย 

4. ใบงาน เร่ือง ถ่ินเดิมของชนชาติไทยในความคิดของนกัวิชาการ 
 5. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทัส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
   แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
   แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
       ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แคว้นตามพรลงิค์และอาณาจกัรทวารวดี 
 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 
  แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราช (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 7‟19) จีนเรียกวา่  
ตนัมาลิง แควน้ตามพรลิงคต์ั้งข้ึนเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 7 เม่ือถึงพุทธศตวรรษท่ี 18 ไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็นแควน้นครศรีธรรมราช ศูนยก์ลางอ านาจและการคา้อยูท่ี่เมืองนครศรีธรรมราช และเป็นแหล่ง
วฒันธรรมภายนอก คืออินเดียและลงักา ศาสนาท่ีนบัถือมีทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา
นิกายมหายานและเถรวาท จนปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 นครศรีธรรมราชมีความสมัพนัธ์กบัลงักา จึงรับ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลงักาวงศเ์ขา้มาสู่ดินแดนประเทศไทย และกลายเป็นศูนยก์ลางเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และน ามาเผยแผท่ี่สุโขทยั แควน้นครศรีธรรมราชตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของอาณาจกัร
สุโขทยัในสมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช ต่อมาเม่ือตั้งอาณาจกัรอยธุยาข้ึนใน พ.ศ. 1893 แควน้
นครศรีธรรมราชกถ็กูรวมเขา้กบัอาณาจกัรอาณาจกัรอยธุยา 
 อาณาจกัรทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12‟16) เป็นอาณาจกัรในภาคกลางของดินแดน
ประเทศไทย ศูนยก์ลางอ านาจอยูท่ี่เมืองนครปฐมโบราณ (นครชยัศรี หรือเมืองออู่ทอง หรือเมืองลพบุรีรี) 
ชาวทวารวดีอาจเป็นชาวมอญ โดยสนันิษฐานจากการคน้พบจารึกภาษามอญโบราณหลายหลกั ทวารวดี
รับอารยธรรมมาจากอินเดีย นบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงจะ้เห็นไดจ้ากศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ ์ธรรมจกัรและกวางหมอบ จารึกคาถา เย ธมฺมา และสถปูเจดีย์
ขนาดใหญ่ อาณาจกัรทวารวดีส้ินสุดลงในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากเขมรแผอ่  านาจเขามายงัภาค
กลางของดินแดนประเทศไทย 
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความเป็นมาของแควา่ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัรทวารวดี (K)  
 2. ตระหนกัและเห็นความส าคญัของแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัร
ทวารวดี (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัรทวารวดี (P)  
 
 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย                                    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง แควน้ 
    ตามพรลิงคแ์ละอาณาจกัร 
    ทวารวดี 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียน 
   รู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
1. แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราช 
2. อาณาจกัรทวารวดี 

6. แนวทางการบูรณาการ  
ภาษาไทย       ฟัง พดู อ่าน เขียนเก่ียวกบัแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราช 
                            และอาณาจกัรทวารวดี 
ศิลปะ         จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและ      
                           อาณาจกัรทวารวดี 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้                                      
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพพระบรมธาตุเจดียว์ดัมหาธาตุมหาวรวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช และ
ภาพเหรียญเงินสมยัทวารวดี แลว้ถามวา่นกัเรียนเคยเห็นหรือไม่ นกัเรียนช่วยกนัตอบ ครูสรุปเพ่ือเช่ือมโยง
เขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัร
ทวารวดี 
 4. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี 
     1) แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชมีศูนยก์ลางการคา้อยูท่ี่ใด 
     2) เหตุใดจึงกล่าววา่แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชเป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
     3) อาณาจกัรทวารวดีอยูใ่นภาคใดของดินแดนประเทศไทย 
     4) อาณาจกัรทวารวดีรับอารยธรรมมาจากท่ีใด 
 5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนค าถามลงในกระดาษแลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานดว้ย
รูปแบบท่ีน่าสนใจ และน าผลงานมาติดท่ีป้ายนิเทศ จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 6. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 7. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและ
อาณาจกัรทวารวดีแลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 8. ครูใหน้กัเรียนคน้ควา้เก่ียวกบัแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัร
ทวารวดี แลว้น าผลงานของทุกคนมาจดัป้ายนิเทศ 
   ขั้นที่ 5 สรุป 
              9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและ
อาณาจกัรทวารวดี โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัรทวารวดี 
เพ่ือน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ดูภาพพระบรมธาตุเจดียว์ดัมหาธาตุมหาวรวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช และภาพเหรียญเงิน
สมยัทวารวดี  
 2. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 4. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
   แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
   แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
   
                   ลงช่ือ     ผู้สอน 
        / /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
อาณาจกัรศรีวชัิย แคว้นละโว้หรือลพบุรี และแคว้นหริภุญชัย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 อาณาจกัรศรีวิชยั (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13‟18) อาณาจกัรศรีวิชยัเดิมเป็นชุมชนโบราณท่ี
ตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเล เหมาะเป็นเมืองท่าทางการคา้ต่อมากลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีส าคญั เพราะอยูใ่น

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การาตั้งถิ่นฐานในดนิแดนไทย                                    เวลา 1 ช่ัวโมง 
               
         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เสน้ทางการคา้ระหวา่งจีนและอินเดีย มีการติดต่อคา้ขายกบัพ่อคา้อินเดีย จีน และอาหรับ ตั้งเป็นอาณาจกัร
เม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13 มีอาณาเขตครอบคลุมภาคใตข้องประเทศไทย ศรีวิชยัรับอารยธรรมอินเดีย 
ในระยะแรกนบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและศาสนาพราหมณ์‟ฮินดู ต่อมานบัถือพระพุทธศาสนา
นิกายมหายาน ศิลปกรรมท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ รูปพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร อาณาจกัรน้ีส้ินสุดลงในปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 18 เน่ืองจากถกูพวกโจฬะรุกราน  
 แควน้ละโวห้รือลพบุรี (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12‟18) รับวฒันธรรมมาจากทวารวดีมาก่อน
จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 16 จึงรับวฒันธรรมจากเขมร ศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองละโวห้รือลพบุรี ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็น
ประธานศาสนสถาน ไดแ้ก่ ปราสาทหรือปรางค ์เดิมชาวละโวน้บัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ต่อมา
เม่ือวฒันธรรมเขมรเขา้มาจึงนบัถือตามศาสนาเขมร ไดแ้ก่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ประติมากรรมมีทั้งเทวรูป พระโพธิสตัว ์และพุทธรูปซ่ึงนิยมสร้างปางนาคปรก 
 แควน้หริภุญชยั (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13‟19) ตั้งอยูใ่นท่ีราบลุ่มแม่น ้าปิงตอนบนและท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้าวงั ราชธานีคือเมืองหริภุญชยัหรือเมืองล าพนู เร่ืองราวของแควน้น้ีปรากฏในต านานทาง
ภาคเหนือ เช่น จามเทวีวงศ ์ต านานมลูศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ ซ่ึงต านานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าววา่ ฤๅษี
วาสุเทพเป็นผูส้ร้างเมืองหริภุญชยัแลว้ส่งคนไปอญัเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโวม้าเป็นกษตัริย ์พระ
นางจามเทวีน าวฒันธรรมทวารวดีจากละโวไ้ปเผยแผท่ี่หริภุญชยั ชาวหริภุญชยัจึงนบัถือพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท สถาปัตยกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เพระเจดียก์ู่กดูและพระบรมธาตุหริภุญชยั  
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความเป็นมาของอาณาจกัรอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั
ได ้(K)  
 2. มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั (P)  
 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ืองอาณาจกัร 
   ศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือ     
   ลพบุรี และแควน้หริภุญชยั  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. อาณาจกัรศรีวิชยั 
 2. แควน้ละโวห้รือลพบุรี 
 3. แควน้หริภุญชยั 
6. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย       ฟัง พดู อ่าน เขียนเก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี       
                            และแควน้หริภุญชยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ศิลปะ            จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี  
            และแควน้หริภุญชยั  

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพพระปรางคส์ามยอด จงัหวดัลพบุรี ภาพอนุสาวรียพ์ระนางจามเทวี ท่ี
อ  าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะ
เรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ืองอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยัจาก
ส่ือการเรียนเรียนรู้หรือหนงัสือเรียน 
 4. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนจบัสลากเลือกเร่ืองท่ีศึกษาต่อไปน้ี 
     กลุ่มที่ 1 อาณาจกัรศรีวิชยั  
     กลุ่มที่ 2 แควน้ละโวห้รือลพบุรี 
     กลุ่มที่ 3 แควน้หริภุญชยั  
  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีไดรั้บผิดชอบ แลว้น าขอ้มลูมาจดัท า
ป้ายนิเทศน าเสนอหนา้ชั้นเรียน และเปิดโอกาสใหเ้พ่ือน ๆ ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน 
 5. ครูใหน้กัเรียนลงคะแนนคดัเลือกป้ายนิเทศ เพ่ือน ามาติดท่ีบอร์ดหนา้ชั้นเรียน 
 6. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 7. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญ
ชยัและแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ และช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 8. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยัท่ีน่า
ภาคภูมิใจในดา้นอ่ืน ๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 9. ครูใหน้กัเรียนท าแผน่พบัเร่ือง อาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
   ขั้นที่ 5 สรุป 
 10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง อาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้
หริภุญชยัโดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
 11. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง อาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริ
ภุญชยัแลว้น ามาจดัท าเป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ภาพพระปรางคส์ามยอด จงัหวดัลพบุรี ภาพอนุสาวรียืพระนางจามเทวี ท่ีอ  าเภอเมืองฯ จงัหวดั
ล าพนู 
 3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทัส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
 
 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
        แนวทางการพฒันา          

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        
        แนวทางแกไ้ข           

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
        เหตุผล           

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        
        ลงช่ือ     ผู้สอน 

     / /  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย           เวลา 5 ช่ัวโมง 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

รัฐไทยในดินแดนไทย 

ความรู้ 
1. แควน้โยนกเชียงแสน 
2. แควน้หิรัญนครเงินยาง 
3. แควน้พะเยา 
4. อาณาจกัรลา้นนา 
5. อาณาจกัรสุโขทยั 
6. แควน้สุพรรณภูมิ 
7. อาณาจกัรอยธุยา 
8. อาณาจกัรธนบุรี 
9. อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. การใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รับผิดชอบ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน  
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การอภิปราย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน  
      „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
   ดินแดนประเทศไทยมีผูค้นตั้งหลกัแหล่งมาตั้งแต่
สมยัยคุหิน มีชุมชนต่าง ๆ ขยายตวัตั้งบา้นเมืองข้ึน
เป็นแควน้ และอาณาจกัรของชนชาติต่าง ๆ 
หลงัจากนั้นจึงเกิดรัฐของคนไทยข้ึน 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
  รัฐและอาณาจกัรต่าง ๆ ในดินแดนไทยมี
ความส าคญัต่อประเทศไทยอยา่งไร  

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ รัฐไทย ปราบดาภิเษก หาง 
    ขา้ว ไพร่หลวง เกณฑแ์รงงาน เมืองอกแตก 
2. แควน้โยนกเชียงแสนตั้งอยูใ่กลน้ ้าแม่กก ตาม 
    ต านานสิงหนวติักล่าววา่ผูก่้อตั้งคือ สิงหนวติั 
    กมุาร แควน้โยนกเชียงแสนมีกษตัริยป์กครอง 
    สืบต่อมาหลายพระองค ์ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น 
    โยนกเชียงแสน ต่อมาปลายพุทธศตวรรษ 
    ท่ี 16 แควน้โยนกเชียงแสนถูกคุกคามจาก 
    อาณาจกัรพุกามประกอบกบัเกิดแผน่ดินไหว 
    และอุทกภยัคร้ังใหญ่ ท าใหเ้มืองเชียงแสน 
    จมน ้ากลายเป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ พระเจา้ 
    ไชยศิริจึงสร้างเมืองใหม่ท่ีเมืองแปป (อยูใ่น 
    จงัหวดัก าแพงเพชร) ตั้งช่ือว่า เมืองไตรตรึงส์ 
3. แควน้หิรัญนครเงินยาง ตั้งข้ึนเม่ือปลายพุทธ 
    ศตวรรษท่ี 12 ต านานเมืองเชียงใหม่กล่าว 
    วา่ ปู่เจา้ลาวจงเป็นผูส้ร้างเมืองหิรัญนครเงิน 
    ยางในบริเวณลุ่มน ้ากกและตั้งราชวงศล์วจงั 
    กราชข้ึน ประชากรส่วนใหญ่ของแควน้น้ีมี 
    อาชีพท านา ราชวงศล์วจงักราชปกครองแควน้ 
    สืบต่อมาจนถึงสมยัพระยามงัราย พระองคไ์ด ้
    ก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนาและราชวงศม์งัรายข้ึน 
    ใน พ.ศ. 1839 แควน้หิรัญนครเงินยางจึง 
    กลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนา     
4. แควน้พะเยา ตั้งข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 1640 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้ 
    หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยา 
2. ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและ 
    อาณาจกัรสุโขทยั 
3. วิเคราะห์เก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและ 
    อาณาจกัรอยธุยา 
4. อธิบายเร่ืองราวของอาณาจกัรธนบุรีและ 
    รัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

    ขนุจอมธรรมเป็นผูส้ร้างเมืองพะเยา กษตัริย ์
    ท่ีส าคญัท่ีสุดของพะเยา คือ พระยาง าเมือง  
    เม่ือพระชนมายไุด ้16 พรรษา พระบิดาส่งไป 
    เรียนวิชาท่ีส านกัสุกทนัตฤๅษีท่ีกรุงละโว ้ 
    เป็นพระสหายร่วมสาบานของพระยามงัรายแห่ง 
    อาณาจกัรลา้นนาและพ่อขนุรามค าแหง 
    มหาราชแห่งอาณาจกัรสุโขทยั เม่ือพระยาง า 
    เมืองสวรรคต พ.ศ. 1861 พระยาค าลือซ่ึงเป็น 
    พระราชโอรสข้ึนครองราชยท์ าใหค้วามสมัพนัธ์ 
    ระหวา่งรัฐทั้ง 3 คือ พะเยา ลา้นนา และ 
    สุโขทยัเส่ือมลง  และ พ.ศ. 1881 พระยาค าฟ ู
    แห่งลา้นนาไดช้กัชวนพระยากาวน่านยกทพั 
    มาตีแควน้พะเยา ท าใหแ้ควน้พะเยาถกูรวมเขา้ 
    กบัอาณาจกัรลา้นนา 
5. อาณาจกัรลา้นนา (พ.ศ. 1839‟2442) ผู ้
    ก่อตั้ง คือ พระยามงัราย ไดส้ถาปนาราชวงศม์งั 
    รายข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1839 พระราชกรณียกิจ 
    พระยามงัรายคือสถาปนาอาณาจกัรลา้นนาและ 
    ปกครองลา้นนาใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง ในดา้น 
    การปกครองบา้นเมืองทรงตรากฎหมาย 
    ท่ีเรียกวา่ มงัรายศาสตร์ เพ่ือใชค้วบคุมสงัคม 
    ดา้นศาสนามีการสร้างเจดียก์ู่ค  าหลวง 
    วดัเจดียเ์หล่ียมท่ีเวียงกุมกาม สร้างพระ 
    อารามวดักานโถมหรือวดัชา้งค า และสร้าง    
    พระพุทธรูป 5 องค ์ ลา้นนามีความเจริญสูงสุด 
   ในสมยัพระเจา้ติโลกราช ทรงขยายบา้นเมือง   
   ออกไปอยา่งกวา้งขวาง ในดา้นศาสนาทรงสีร้าง    
   วดัป่าแดงและวดัโพธาราม (วดัเจด็ยอด) ต่อมามี 
   การจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกข้ึนท่ีวดัน้ี  และได ้
   อญัเชิญพระแกว้มรกตจากล าปางมาประดิษฐานท่ี      
    เชียงใหม่ดว้ย นอกจากน้ียงัมีการเขียนต านาน 
    และชาดกตามอยา่งลงักา เช่น จามเทวีวงศ ์สิหิงค ์
    นิทาน ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานมลูศาสนา 
    ต านานเมืองเชียงใหม่ ปัญญาสชาดก ต่อมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

    อาณาจกัรลา้นนาถกูรวมเขา้กบัอาณาจกัรไทยใน 
    สมยัรัชกาลท่ี 5 
6. อาณาจกัรสุโขทยั (พ.ศ. 1792‟2006) เดิม 
    พ่อขนุศรีนาวน าถุมเป็นผูป้กครองเมืองสุโขทยั  
    เม่ือพ่อขนุศรีนาวน าถุมสรรคต ขอมสบาด 
    โขลญล าพงไดย้ึดเมืองสุโขทยัไว ้พ่อขนุผาเมือง 
    เจา้เมืองราดพระราชโอรสของพ่อขนุศรีนาว 
    น าถุมร่วมมือกบัพ่อขนุบางกลางหาวซ่ึงเป็นพระ 
    สหายขบัไล่เขมรออกไป ต่อจากนั้นพ่อขนุผา 
    เมืองไดอ้ภิเษกพ่อขนุบางกลางหาวเป็น 
    ผูป้กครองสุโขทยั ทรงพระนามวา่ พ่อขนุศรี 
    อินทราทิตย ์เป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ ์
    พระร่วง  อาณาจกัรสุโขทยัมีความเจริญสูงสุด 
    ในสมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช ทั้งในดา้น 
    การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคม  
    อาณาจกัรสุโขทยัด ารงอยู ่214 ปี กถ็กูรวมเขา้ 
    กบัอาณาจกัรอยธุยาใน พ.ศ. 2006 
7. แควน้สุพรรณภูมิ (พุทธศตวรรษท่ี 18‟พ.ศ.  
   1893)  เป็นแควน้ขนาดใหญ่ อยูท่าง 
   แถบแม่น ้านอ้ย ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี  
   กษตัริยสุ์พรรณภูมิมีพระนามเรียกโดยเฉพาะ 
   วา่ สมเดจ็พระบรมราชาธิราช ส่วนเจา้เมือง 
   ลกูหลวงเรียกวา่ พระอินทราชา  ชาวสุพรรณภูมิ 
   ส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถร 
   วาท ต่อมาพุทธศตวรรษท่ี 19 พระเจา้อู่ทอง 
   ไดส้ร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัแควน้สุพรรณภูมิ 
    และแควน้ละโวแ้ลว้รวมเป็นแควน้เดียวกนั ตั้ง 
    เป็นอาณาจกัรอยธุยา  
8. อาณาจกัรอยธุยา (พ.ศ. 1893‟2310)      
   ปฐมกษตัริย ์คือ สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1  
   พระมหากษตัริยอ์งคส์ าคญั เช่น  
   สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ สมเดจ็พระ 
   นเรศวรมหาราช สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  
   ดา้นการเมืองในสมยัอยุธยาไดมี้การปฏิรูปการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   ปกครองในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   
    ดา้นเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัการเกษตร การติดต่อ 
    คา้ขายกบัต่างประเทศ ดา้นสงัคม มีการจดั 
    โครงสร้างทางสงัคมเป็นแบบเจา้ขนุมลูนาย มี 
    การแบ่งชนชั้นในสังคมเป็น 2 ระบบ คือระบบ 
    ไพร่และระบบศกัดินา กรุงศรีอยธุยาเสียแก่     
    พม่าคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ. 2310 ท าใหอ้าณาจกัร 
    อยธุยาล่มสลายลง รวมเวลาท่ีอาณาจกัรน้ีด ารง 
    อยูไ่ด ้417 ปี  
9. อาณาจกัรธนบุรี พ.ศ. 2310‟2325) ใน     
    พ.ศ. 2309 ก่อนกรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าคร้ัง 
    ท่ี 2 พระยาตาก (สิน) ไดเ้ขา้มาช่วยรักษาพระ 
    นครเห็นวา่กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าแน่จึงได ้
    น าก าลงัพล 500 นาย ตีฝ่าวงลอ้มของพม่าหนี 
    ไปทางตะวนัออกไปตั้งมัน่ท่ีเมืองจนัทบุรี เม่ือ 
    รวบรวมก าลงัพลไดม้ากพอกไ็ดย้กทพัมาตีพม่า 
    ท่ีธนบุรี และสามารถกอบกูเ้อกราชไดส้ าเร็จ  
    พระยาตากไดป้ราบดาภิเษกเป็นกษตัริยท์รง 
    พระนามวา่ สมเดจ็พระบรมราชาท่ี 4  ต่อมา 
    ไดรั้บการยกยอ่งวา่ สมเดจ็พระเจา้ตากสิน 
    มหาราช     
10. อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325‟ 
     ปัจจุบนั) สถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเดจ็พระ 
     พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซ่ึงเป็นบรม 
     กษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี มีลกัษณะทาง 
     การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม เปล่ียนแปลง 
     ไปตามล าดบั โดยเร่ิมตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ 
     ตอนตน้ สมยัปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยั  
     และสมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  
     2475 จนถึงปัจจุบนั 
 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
        ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
   1.1 สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยา 
   1.2 อภิปรายเก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั 
   1.3 ระดมสมองวิเคราะห์แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา 
   1.4 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) การทดสอบ 
     2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
         และค่านิยม 
     4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
        รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
    3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
        และค่านิยม 
    4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ 
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่ 
         เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 แควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง  
                                         และแควน้พะเยา                                                       เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 อาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั                    เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา                     เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 อาณาจกัรธนบุรีและรัตนโกสินทร์                           เวลา 2 ชัว่โมง                                   
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงนิยาง และแคว้นพะเยา 

 
สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์      ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1                        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                                           เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
1. สาระส าคัญ 
 แควน้โยนกเชียงแสนตั้งอยูใ่กลน้ ้าแม่กก ตามต านานสิงหนวติักล่าววา่ผูก่้อตั้งคือ สิงหนวติั 
กมุาร แควน้โยนกเชียงแสนมีกษตัริยป์กครองสืบต่อมาหลายพระองค ์ต่อมาปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 
แควน้โยนกเชียงแสนถูกคุกคามจากอาณาจกัรพุกามประกอบกบัเกิดแผ่นดินไหวและอุทกภยัคร้ังใหญ่  
ท าใหเ้มืองเชียงแสนจมน ้ากลายเป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ พระเจา้ไชยศิริจึงสร้างเมืองใหม่ท่ีเมืองแปป  
(อยูใ่นจงัหวดัก าแพงเพชร) ตั้งช่ือวา่ เมืองไตรตรึงส์ 

แควน้หิรัญนครเงินยาง ตั้งข้ึนเม่ือปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 ต านานเมืองเชียงใหม่กล่าววา่  
ปู่เจา้ลาวจงเป็นผูส้ร้างเมืองหิรัญนครเงินยางในบริเวณลุ่มน ้ากกและตั้งราชวงศล์วจงักราชข้ึน ประชากร 
ส่วนใหญ่ของแควน้น้ีมีอาชีพท านา ราชวงศล์วจงักราชปกครองแควน้สืบต่อมาจนถึงสมยัพระยามงัราย 
พระองคไ์ดก่้อตั้งอาณาจกัรลา้นนาและราชวงศม์งัรายข้ึนใน พ.ศ. 1839 แควน้หิรัญนครเงินยางจึง
กลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนา  

แควน้พะเยา ตั้งข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 1640 ขนุจอมธรรมเป็นผูส้ร้างเมืองพะเยา ตามต านานเมือง
พะเยาเล่าวา่ พระยาลาวเงินหรือขนุเงิน เป็นปฐมกษตัริย ์กษตัริยท่ี์ส าคญัท่ีสุดของพะเยา คือ พระยาง าเมือง 
เม่ือพระชนมายไุด ้16 พรรษา พระบิดาส่งไปเรียนวิชาท่ีส านกัสุกทนัตฤๅษีท่ีกรุงละโว ้เป็นพระสหายร่วม
สาบานของพระยามงัรายแห่งอาณาจกัรลา้นนาและพ่อขนุรามค าแหงมหาราชแห่งอาณาจกัรสุโขทยั เม่ือ
พระยาง าเมืองสวรรคต พ.ศ. 1861 พระยาค าลือซ่ึงเป็นพระราชโอรสข้ึนครองราชยท์ าใหค้วามสมัพนัธ์
ระหวา่งรัฐทั้ง 3 คือ พะเยา ลา้นนา และสุโขทยัเส่ือมลง  และ พ.ศ. 1881 พระยาค าฟแูห่งลา้นนาไดช้กัชวน
พระยากาวน่านยกทพัมาตีแควน้พะเยา ท าใหแ้ควน้พะเยาถกูรวมเขา้กบัอาณาจกัรลา้นนา 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4-6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยาได ้(K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้ท่ีจะศึกษาเร่ืองแควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยา (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูและวิเคราะห์แควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยาไดถ้กูตอ้ง
และเหมาะสม (P) 
 
 
 
 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   แควน้โยนกเชียงแสน หิรัญ 
   นครเงินยาง และแควน้ 
   พะเยา 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. แควน้โยนกเชียงแสน 
 2. หิรัญนครเงินยาง  

3. แควน้พะเยา 
6. แนวทางบูรณาการ 

ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน เขียน เร่ืองแควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และ 
      แควน้พะเยา 

การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และแควน้    
                     พะเยา 

ศิลปะ  จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และแควน้    
                     พะเยา 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ ก่อนท่ีคนไทยจะมาตั้งถ่ินฐานในดินแดนน้ี เคยเป็นอยา่งไรมาก่อน 
นกัเรียนตอบ จากนั้นครูสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยา 

5. ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง และแควน้
พะเยา ครูถามค าถามนกัเรียน ตวัอยา่งค าถาม 
     1) ต านานสิงหนวติัเก่ียวขอ้งกบัแควน้ใด 
     2) เพราะเหตุใดพระยามงัรายจึงตอ้งการแควน้หริภุญชยั 
     3) ชินกาลมาลีปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัแควน้ใด 
     4) แควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง แควน้พะเยามีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
              อยา่งไร 
   จากนั้นนกัเรียนตอบค าถามแลว้ครูอธิบายเพ่ิมเติม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 6. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 
    กลุ่มที่ 1 แควน้โยนกเชียงแสน 
     กลุ่มที่ 2 หิรัญนครเงินยาง 
    กลุ่มที่ 3 แควน้พะเยา 
 7. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มวิเคราะห์สรุป แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ จากนั้นน ามารายงานใหเ้พ่ือนฟัง 
แลว้เพ่ือน ๆ แสดงความคิดเห็น  
              8. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 9. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง แควน้พะเยา
และช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 10. ครูใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง แควน้พะเยา 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
ขั้นที่ 5 สรุป 
              11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง แควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง แควน้
พะเยาลงในสมุด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้
หิรัญนครเงินยาง แควน้พะเยา และน าขอ้มลูมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มลูเร่ือง แควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง แควน้
พะเยา 
 3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
        แนวทางการพฒันา          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        
                   แนวทางแกไ้ข           

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
                   เหตุผล           

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        
       ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  
 
 
 
  
 
 

  
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
อาณาจกัรล้านนาและอาณาจกัรสุโขทัย 

 
สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                          ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                                         เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
  อาณาจกัรลา้นนา (พ.ศ. 1839‟2442) ผูก่้อตั้งอาณาจกัรลา้นนา คือ พระยามงัราย ไดส้ถาปนา
ราชวงศม์งัรายข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1839 พระราชกรณียกิจของพระยามงัรายคือการสถาปนาอาณาจกัรลา้นนา 
และปกครองลา้นนาใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง ในดา้นการปกครองบา้นเมืองทรงตรากฎหมายท่ีเรียกวา่  
มงัรายศาสตร์ เพ่ือใชค้วบคุมสงัคม ดา้นศาสนา มีการสร้างเจดียก์ู่ค  าหลวง วดัเจดียเ์หล่ียมท่ีเวียงกุมกาม 
สร้างพระอารามวดักานโถมหรือวดัชา้งค า และสร้างพระพุทธรูป 5 องค ์ ลา้นนามีความเจริญสูงสุดใน
สมยัพระเจา้ติโลกราช ทรงขยายบา้นเมืองออกไปอยา่งกวา้งขวาง ในดา้นศาสนาทรงสร้างวดัป่าแดงและ
วดัโพธาราม (วดัเจด็ยอด และมีการจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกข้ึนท่ีวดัน้ี  และไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกต 
จากล าปางมาประดิษฐานท่ีเชียงใหม่ดว้ย นอกจากน้ียงัมีการเขียนต านานและชาดกตามอยา่งลงักา  เช่น 
จามเทวีวงศ ์สิหิงคนิทาน ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานมูลศาสนา ต านานเมืองเชียงใหม่ ปัญญาสชาดก ต่อมา
อาณาจกัรลา้นนาถกูรวมเขา้กบัอาณาจกัรไทยในสมยัรัชกาลท่ี 5 

อาณาจกัรสุโขทยั (พ.ศ. 1792‟2006) เดิมพ่อขนุศรีนาวน าถุมเป็นผูป้กครองเมืองสุโขทยั  
เม่ือพ่อขนุศรีนาวน าถุมสรรคต ขอมสบาดโขลญล าพงไดย้ึดเมืองสุโขทยัไว ้พ่อขนุผาเมืองเจา้เมืองราดพระ
ราชโอรสของพ่อขนุศรีนาวน าถุมร่วมมือกบัพ่อขนุบางกลางหาวซ่ึงเป็นพระสหายขบัไล่เขมรออกไป 
ต่อจากนั้นพ่อขนุผาเมืองไดอ้ภิเษกพ่อขนุบางกลางหาวเป็นผูป้กครองสุโขทยั ทรงพระนามวา่ พ่อขนุศรี 
อินทราทิตย ์เป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระร่วง  อาณาจกัรสุโขทยัมีความเจริญสูงสุดในสมยัพ่อขนุ
รามค าแหงมหาราช ทั้งในดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคม อาณาจกัรสุโขทยัด ารงอยู ่214 ปี 
กถ็กูรวมเขา้กบัอาณาจกัรอยุธยาใน พ.ศ. 2006 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความเป็นมาของอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั (K)  
 2. ตระหนกัและเห็นความส าคญัของอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั (A) 
 3. อภิปรายและวิเคราะห์เก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั (P)  
 
 
 
 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    อาณาจกัรลา้นนาและ 
    อาณาจกัรสุโขทยั 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียน 
   รู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
1. อาณาจกัรลา้นนา 
2. อาณาจกัรสุโขทยั 

6. แนวทางบูรณาการ  
ภาษาไทย       ฟัง พดู อ่าน เขียนเก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั 
ศิลปะ        จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้                                      
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพพระบรมราชานุสาวรียส์ามกษตัริย ์(พระยาง าเมือง พระยามงัราย และพ่อ
ขนุรามค าแหงมหาราช) แลว้ถามวา่นกัเรียนเคยเห็นหรือไม่ นกัเรียนช่วยกนัตอบ ครูสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้
สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั 
 4. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ร่วมกนัวิเคราะห์และอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน
ประเดน็ต่อไปน้ี 
    1) อาณาจกัรลา้นนาความสมัพนัธ์แน่นแฟ้นกบัรัฐใดบา้ง 
    2) มงัรายศาสตร์มีความส าคญัอยา่งไร 
    3) อาณาจกัรสุโขทยัมีความเจริญสูงสุดในสมยัใด 
    4) อาณาจกัรสุโขทยัมีการปกครองแบบใด 
    5) เพ่ือนจูงวัวไปค้า ข่ีม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้า เงือน
ค้าทอง ค้า หมายความวา่อยา่งไร 
 5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนค าถามลงในกระดาษแลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานดว้ย
รูปแบบท่ีน่าสนใจ และน าผลงานมาติดท่ีป้ายนิเทศจากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 6. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 7. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั แลว้ช่วยกนัเฉลย
ค าตอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 8. ใหน้กัเรียนคน้ควา้เก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั แลว้น าผลงานของทุกคนมา
จดัป้ายนิเทศ 
ขั้นที่ 5 สรุป 
              9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง อาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั โดยให้
นกัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยัเพ่ือน าเสนอผลงานในชั้น
เรียน 
9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  ภาพพระบรมราชานุสาวรียส์ามกษตัริย ์(พระยาง าเมือง พระยามงัราย และพ่อขนุรามค าแหง
มหาราช) 
 2. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 4. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
   แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
   แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
   
                   ลงช่ือ     ผู้สอน 
        / /  

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
แคว้นสุพรรณภูมแิละอาณาจกัรอยุธยา 

 สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                           ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                                           เวลา 1 ช่ัวโมง 
               
         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
1. สาระส าคัญ 

แควน้สุพรรณภูมิ (พุทธศตวรรษท่ี 18‟พ.ศ. 1893)  กษตัริยท่ี์ปกครองมีพระนามเรียกโดยเฉพาะ
วา่ สมเดจ็พระบรมราชาธิราช ส่วนเจา้เมืองลูกหลวงเรียกวา่ พระอินทราชา ชาวสุพรรณภูมิส่วนใหญ่ 
นบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ต่อมาพุทธศตวรรษท่ี 19 พระเจา้อู่ทองไดส้ร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
กบัแควน้สุพรรณภูมิและแควน้ละโวแ้ลว้รวมเป็นแควน้เดียวกนั ตั้งเป็นอาณาจกัรอยธุยา  

อาณาจกัรอยธุยา (พ.ศ. 1893‟2310) ปฐมกษตัริย ์คือ สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 พระมหากษตัริย์
องคส์ าคญั เช่น สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
ดา้นการเมืองในสมยัอยุธยาไดมี้การปฏิรูปการปกครองในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ดา้นเศรษฐกิจ
ข้ึนอยูก่บัการเกษตร การติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ ดา้นสงัคม มีการจดัโครงสร้างทางสงัคมเป็นแบบ 
เจา้ขนุมลูนาย กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ. 2310 ท าใหอ้าณาจกัรอยธุยาล่มสลายลง รวมเวลา
ท่ีอาณาจกัรน้ีด ารงอยูไ่ด ้417 ปี  
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความเป็นมาของแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยาได ้(K)  
 2. มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูและวิเคราะห์เก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา (P)  
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง แควน้ 
    สุพรรณภูมิและอาณาจกัร 
    อยธุยา  
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. แควน้สุพรรณภูมิ 
 2. อาณาจกัรอยธุยา 
6. แนวทางบูรณาการ 

ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน เขียนเก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 การงานอาชีพฯ     สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพพระบรมราชานุสาวรียส์มเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 แลว้ร่วมกนัแสดง 
ความคิดเห็น ครูอธิบายเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา 
 4. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัระดมสมองวิเคราะห์เก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา  
ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปผลการระดมสมองวิเคราะห์ท่ีไดรั้บ 
 5. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 6. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยาและช่วยกนัเฉลย
ค าตอบ 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 7. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยาท่ีน่าภาคภูมิใจในดา้นอ่ืน ๆ  
 8. ครูใหน้กัเรียนท าแผน่พบัเร่ือง แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
ขั้นที่ 5 สรุป 
 9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา โดยให้
นกัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยาแลว้น ามาจดัท า
เป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพพระบรมราชานุสาวรียส์มเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 
 2. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทัส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 4. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
                                                   ลงช่ือ     ผู้สอน 
           / /  
  
 
 

  
   

 
 
 

 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
อาณาจกัรธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 

 
สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                             ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                                         เวลา 2 ช่ัวโมง 
         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 อาณาจกัรธนบุรี พ.ศ. 2310‟2325) ใน พ.ศ. 2309 ก่อนกรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าคร้ังท่ี 2 พระยา
ตาก (สิน) ไดเ้ขา้มาช่วยรักษาพระนครเห็นวา่กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าแน่จึงไดน้ าก าลงัพล 500 นาย ตีฝ่า
วงลอ้มของพม่าหนีไปทางตะวนัออกไปตั้งมัน่ท่ีเมืองจนัทบุรี เม่ือรวบรวมก าลงัพลไดม้ากพอกไ็ดย้กทพั
มาตีพม่าท่ีธนบุรี และสามารถกอบกูเ้อกราชไดส้ าเร็จ พระยาตากไดป้ราบดาภิเษกเป็นกษตัริยท์รงพระนาม
วา่ สมเดจ็พระบรมราชาท่ี 4  ต่อมาไดรั้บการยกยอ่งวา่ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช     

อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325‟ปัจจุบนั) สถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ซ่ึงเป็นปฐมบรมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี มีลกัษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
เปล่ียนแปลงไปตามล าดบั โดยเร่ิมตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ สมยัปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยั และ
สมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกเร่ืองราวความเป็นมาของอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ ได ้(K)  
 2. มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูและวิเคราะห์เก่ียวกบัอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (P)   
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   อาณาจกัรธนบุรีและ 
   อาณาจกัรรัตนโกสินทร์  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. อาณาจกัรธนบุรี 
 2. อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน เขียนเก่ียวกบัอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ศิลปะ                    จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาเร่ือง อาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์จากนั้นซกัถาม
นกัเรียนในประเดน็วา่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    1) พระยาตากปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยท์รงพระนามวา่อะไร 
    2) เหตุใดสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรีจึงยา้ยราชธานีมาตั้งท่ีกรุงธนบุรี 
    3) เหตุใดพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงยา้ยราชธานีมาตั้งราชธานีใหม่ 
ท่ีต าบลบางกอก 
    4) เหตุใดรัชกาลท่ี 4‟5 จึงทรงปรับปรุงประเทศใหม่ 
   5) สนธิสญัญาเบาวริ์งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของไทยอยา่งไร 
   6) หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เศรษฐกิจของไทยเป็นอยา่งไร  
 4. ครูใหค้วามรู้เร่ือง อาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ซกัถามขอ้สงสยั 

5. ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัอาณาจกัร
รัตนโกสินทร์เร่ืองต่อไปน้ี 
    กลุ่มที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
    กลุ่มที่ 2 การเมืองในสมยัรัตนโกสินทร์ 
    กลุ่มที่ 3 เศรษฐกิจสมยัรัตนโกสินทร์ 
    กลุ่มที่ 4 สงัคมสมยัรัตนโกสินทร์ 
 6. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มวิเคราะห์สรุป และบนัทึกผล จากนั้นรายงานใหเ้พ่ือน ๆ ฟังหนา้ชั้นเรียน  
แลว้เพ่ือน ๆ แสดงความคิดเห็น  
 7. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 8. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ และ
แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ และช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 9. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ ท่ีน่าภาคภูมิใจในดา้น
อ่ืน ๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 10. ครูใหน้กัเรียนท าแผน่พบัเร่ือง อาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ 
ขั้นที่ 5 สรุป 
 11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง อาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ โดยให้
นกัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
 12. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง อาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ แลว้น ามา
จดัท าเป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
        แนวทางการพฒันา          

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        
        แนวทางแกไ้ข           

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
        เหตุผล           

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        
        ลงช่ือ     ผู้สอน 

     / /  
 
 
 

 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย        เวลา 3 
ช่ัวโมง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อชาติไทย 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ความส าคัญของสถาบัน 
พระมหากษตัริย์ต่อชาติไทย 

ความรู้ 
1. ดา้นการป้องกนัและรักษา 
      เอกราชของชาติ 
2. ดา้นการท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา 
3. ดา้นการการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
4. ดา้นการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมไทย 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การอภิปราย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย (ส 4.3 ม. 4–6/2) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของชาวไทยและอยูคู่่กบัสงัคมไทยมาโดยตลอด 
มีบทบาทส าคญัในการป้องกนัอาณาจกัรและ
รักษาเอกราชของชาติ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ และยงัสืบทอด
เผยแพร่วฒันธรรมของชาติมาจนถึงปัจจุบนั  

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     สถาบนัพระมหากษตัริยมี์ความส าคญัต่อ
สงัคมไทยอยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ สยามวงศ ์ปริยติัธรรม 
       พระคลงัสินคา้ โครงการหลวง โครงการ     
        ตามพระราชด าริ  
2. สถาบนัพระมหากษตัริยมี์ความส าคญัต่อ

สงัคมไทยในหลายดา้น เช่น ดา้นการ
ป้องกนัและรักษาเอกราชของชาติ ดา้นการ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ดา้นส่งเสริม
เศรษฐกิจของชาติ ดา้นการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
     วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริยต่์อสงัคมไทย 
 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ระดมความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 
1.2 วาดภาพระบายสีในหวัขอ้ ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย และน าเสนอ 
      ผลงาน 
1.3 วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อสงัคมไทย 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

      และค่านิยม 
         4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

         และค่านิยม 
     4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

ต่อชาติไทย 
เวลา 3 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อชาตไิทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                       ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
เล่ม 1                        หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อชาติไทย            
เวลา 3 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวไทยและอยูคู่่กบัสงัคมไทยมาโดยตลอด มี
บทบาทส าคญัในการป้องกนัอาณาจกัรและรักษาเอกราชของชาติ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
เศรษฐกิจของชาติ และยงัสืบทอดเผยแพร่วฒันธรรมของชาติมาจนถึงปัจจุบนั 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/2) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทยได ้(A, K) 
2. วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทยได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
    และหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
    ความส าคญัของสถาบนั 
    พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย   
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
„ ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัความส าคญัของสถาบนั 
       พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 

 ศิลปะ      วาดภาพระบายสีในหวัขอ้ ความส าคญัของสถาบนั 
       พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย ลงในกระดาษวาด
เขียน 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูใหน้กัเรียนบอกรายช่ือพระมหากษตัริยข์องประเทศไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนัและ

บอกผลงานท่ีเป็นท่ีรู้จกัของแต่ละพระองค ์จากนั้นครูโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
4. ครูสนทนากบันกัเรียนโดยใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของ

สถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทยตามความคิดของนกัเรียน  
5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัระดมความคิดเก่ียวกบั

ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทยในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปผลแลว้บนัทึกลงใน
แบบบนัทึกความรู้ 

6. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพระบายสีในหวัขอ้ ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย์
ต่อชาติไทย ลงในกระดาษวาดเขียน  แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงาน 

7. ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงาน
ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

8. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย และ
แบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ แลว้ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

9. ครูสุ่มเลือกนกัเรียนบอกแนวทางการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติ
ไทย แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงสมุด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนคน้หาเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย แลว้น ามาบอกเล่าพร้อมทั้งวิเคราะห์ความส าคญัของเหตุการณ์ดงักล่าวให้
เพ่ือนฟัง 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. แบบบนัทึกความรู้ 
3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

    แนวทางการพฒันา        
    

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
   แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
   
   เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

                   ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5    เวลา 4  
ช่ัวโมง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 

การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5 

ความรู้ 
5. การปฏิรูปการปกครอง

บา้นเมือง 
6. การเลิกระบบไพร่และการเลิก

ทาส 
7. การเสดจ็ประพาสตน้และ

เสดจ็ประพาสยโุรป 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การอภิปราย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     การปรับปรุงประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
เกิดข้ึนเพ่ือตอ้งการใหป้ระเทศรอดพน้จากภยั
คุกคามของมหาอ านาจจกัรวรรดินิยมตะวนัตก 

 
     อะไรเป็นสาเหตุส าคญัท่ีตอ้งมีการปรับปรุง
ประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
3. ค าส าคญั ไดแ้ก่ เสนาบดี เทศาภิบาล    ผีบุญ 

เขา้เดือน ประพาสตน้    
4. การปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้มี

ลกัษณะการปกครองตามแบบอยา่งของการ
ปกครองสมยัอยธุยาตอนปลาย ต่อมาใน
สมยัรัชกาลท่ี 4 ประเทศไทยประสบปัญหา
เผชิญหนา้กบัการขยายอิทธิพลของชาติ
มหาอ านาจจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ท าให้
รัชกาลท่ี 4 ทรงริเร่ิมการปรับปรุงการ
ปกครอง โดยการแทรกระบบใหม่เขา้ไปใน
ระบบการบริหารแบบเก่า หลงัจากรัชกาล  

        ท่ี 4 เสดจ็สวรรคต อ านาจในการบริหาร
ราชการแผน่ดินส่วนใหญ่ตกอยูใ่นมือของ
ขนุนางเป็นส่วนใหญ่ เม่ือรัชกาลท่ี 5 ข้ึน
ครองราชย ์พระองคท์รงเร่ิมท าการปฏิรูป
การปกครองในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้น
กฎหมาย การคลงั สงัคม จนกระทัง่ 
 ขนุนางเก่าเร่ิมหมดบทบาททางการเมือง 

5. ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างสงัคมระดบัพ้ืนฐานท่ีส าคญัอยา่ง
ยิ่ง 2 ประการ คือ การเปล่ียนแปลงสถานะ
ของไพร่ใหเ้ป็นพลเมือง และการปลดปล่อย
ลกูทาสซ่ึงน าไปสู่การเลิกทาส 

6. การเสดจ็ประพาสตน้ คือ การเสดจ็ประพาส
หวัเมืองใหญ่นอ้ยในพระราชอาณาเขตอยา่ง
สามญัชนของรัชกาลท่ี 5 ท าใหท้รงทราบ
ความเป็นอยูข่องราษฎร ส่วนการเสดจ็
ประพาสยโุรปมีผลต่อเอกราชและความ

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายขั้นตอนและวิธีการในการปรับปรุง

ประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
2. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงประเทศ

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

มัน่คงของชาติ ซ่ึงทั้งการเสดจ็ประพาสตน้
และการเสดจ็ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 
ทรงน าความรู้มาเป็นพ้ืนฐานในการ
ปรับปรุงประเทศในดา้นต่าง ๆ         

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้และน าเสนอผลงานเก่ียวกบัการปรับปรุงประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
1.2 อภิปรายในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
1.3 วิเคราะห์ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุงประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

         4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
         และค่านิยม 
     4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
       อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส เวลา 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป เวลา 1 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
การปฏิรูปการปกครองบ้านเมอืง 

 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 

การปฏิรูปการปกครองบา้นเมืองในสมยัรัตนโกสินทร์ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

 วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5                               เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1. อธิบายลกัษณะการปฏิรูปการปกครองบา้นเมืองท่ีเกิดข้ึนได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง (A) 
3. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปการปกครองบา้นเมืองได ้(P, K) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
   การปฏิรูปการปกครอง 
   บา้นเมือง 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 

„ การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง 
   1. การปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป 
   2. การปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 
   3. ผลของการปฏิรูปการปกครอง 
 
 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัการปฏิรูปการปกครอง 
       บา้นเมือง 
 การงานอาชีพฯ    ศึกษาความรู้เร่ือง  การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง จาก 
       แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

11. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
12. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
13. ครูใหน้กัเรียนดูวีดิทศันส์ารคดีเก่ียวกบัการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง แลว้ถามนกัเรียนวา่

รู้สึกอยา่งไรกบัการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง  
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

14. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ศึกษาความรู้เร่ือง  การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง 
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต แลว้อภิปรายร่วมกนัในประเดน็ต่อไปน้ี 

1) อะไรเป็นสาเหตุใหเ้กิดการปฏิรูปการปกครอง 
2) ลกัษณะการปกครองก่อนการปฏิรูปการปกครองแตกต่างกบัหลงัการปฏิรูปอยา่งไร 
3) นกัเรียนคิดวา่การปฏิรูปการปกครองมีผลดีหรือผลเสียอยา่งไร 

15. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายบนัทึกลงในแบบบนัทึกการอภิปราย แลว้สุ่ม
เลือกนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านความรู้ท่ีไดจ้ากการอภิปราย 

16. ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ครูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงานของ
นกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

17. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง จากนั้นร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

18. ครูแนะน าใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ือง การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

19. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง แลว้ใหน้กัเรียน
บนัทึกลงสมุด 
 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปฏิรูปการปกครองบา้นเมืองในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

6. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
7. วีดิทศันส์ารคดีเก่ียวกบัการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง 
8. แบบบนัทึกการอภิปราย 
9. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
10. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
11. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
     แนวทางการพฒันา        
    

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
    แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
   
    เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
การเลกิระบบไพร่และการเลกิทาส 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม  
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

 วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5                               เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลกัษณะการด าเนินการในการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส (A) 
3. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสได ้(P, K) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง การเลิก 
   ระบบไพร่และการเลิกทาส 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 

 การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส 
  1. การเลิกระบบไพร่ 
  2. การเลิกทาส 

 
 
6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัการเลิกระบบไพร่และการ 
       เลิกทาส 
 การงานอาชีพฯ    ศึกษาความรู้เร่ือง การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส จาก 

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

 ศิลปะ      ตกแต่งระบายสีเสน้เวลาใหส้วยงาม 
        
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
2. ครูใหน้กัเรียนเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตของไพร่และทาสในสมยัก่อนแลว้ใหน้กัเรียนร่วม

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบไพร่และระบบทาส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ศึกษาความรู้เร่ือง การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส 

จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มจดัท าเสน้เวลาช่วงระยะเวลา
การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส ลงบนกระดาษวาดเขียนแลว้ตกแต่งใหส้วยงาม 

4. ครูใหน้กัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานและอธิบายขั้นตอนการเลิกระบบไพร่
และการเลิกทาสหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม 

5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส ครูสุ่มเลือก 
1 กลุ่ม สรุปผลการวิเคราะห์ แลว้ใหก้ลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นวา่เห็นดว้ยหรือไม่ และมีขอ้คิดเห็นอะไร
เพ่ิมเติม  

6. ครูสุ่มเลือกนกัเรียนสรุปการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ีไดรั้บจากการเลิกระบบไพร่และ
การเลิกทาส  
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

7. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส จากนั้นครูและนกัเรียน
ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

8. ครูใหน้กัเรียนน าความรู้เก่ียวกบัการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส ไปถ่ายทอดใหค้นใน
ครอบครัวฟัง 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสเป็นแผนท่ี
ความคิดบนัทึกลงสมุด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนคน้หาเวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสแลว้น ามา
แลกเปล่ียนกนัในชั้นเรียน   
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
2. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
3. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
     แนวทางการพฒันา        
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
    แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
  
    เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
การเสดจ็ประพาสต้นและเสด็จประพาสยุโรป 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 เป็นส่วนหน่ึงในการปรับปรุงประเทศ
ใหมี้ความเจริญทดัเทียมประเทศตะวนัตก 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5                               เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป

ของรัชกาลท่ี 5 (A) 
3. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 ได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
   การเสดจ็ประพาสตน้และ 
   เสดจ็ประพาสยโุรป 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
 „ การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป 
    1. การเสดจ็ประพาสตน้ 
    2. การเสดจ็ประพาสยโุรป 
 
 
6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัการเสดจ็ประพาสตน้และ 
       เสดจ็ประพาสยโุรป 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 จากนั้นครู

อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะการเดินทางไปยงัประเทศยโุรปในสมยัรัชกาลท่ี 5 ใหน้กัเรียนฟัง  จากนั้นครูโยง
เร่ืองราวเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังเก่ียวกบัความแตกต่างของการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาส
ยโุรป และประเดน็การศึกษาเร่ือง การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป พอสงัเขป 

4. ครูใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มลูตวัอยา่งการเสดจ็ประพาสตน้ของรัชกาลท่ี 5 บนัทึกขอ้มลูลงใน
แบบบนัทึกการคน้ควา้ เร่ือง การเสดจ็ประพาสตน้ จากนั้นครูสุ่มเลือกนกัเรียนออกมาเล่าใหเ้พ่ือนฟัง 

5. ครูอธิบายประเดน็การศึกษาเก่ียวกบัการเสดจ็ประพาสยโุรป โดยแบ่งออกเป็นการเสดจ็
ประพาสยโุรปคร้ังท่ี 1 และการเสดจ็ประพาสยโุรปคร้ังท่ี 2   

6. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน อภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัผลประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการ
เสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป ครูท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการอภิปรายและตั้งค าถามให้
นกัเรียนทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น 

7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการอภิปราย แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึกการ
อภิปราย 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

8. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป และ
แบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

9. ครูใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ือง การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป ไปบอกเล่า 
ใหค้นในครอบครัวฟัง 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป  
แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงสมุด 

11. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือเร่ือง ไกลบา้น แลว้เขียนเรียงความเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากหนงัสือเร่ือง 
ไกลบา้น 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ภาพการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 
3. หนงัสือเร่ือง ไกลบา้น 
4. แบบบนัทึกการคน้ควา้ เร่ือง การเสดจ็ประพาสตน้ 
5. แบบบนัทึกการอภิปราย 
6. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
7. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
     แนวทางการพฒันา        
   

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
    แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
  
    เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  เวลา 3 ช่ัวโมง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย (ส 4.3 ม. 4–6/2) 

การเปลีย่นแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 

ความรู้ 
8. สถานการณ์ก่อนการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง 
9. สาเหตุของการเปล่ียนแปลง

การปกครอง 
10. การเปล่ียนแปลงการปกครอง

และผลท่ีตามมา 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวนิยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การบนัทึกความรู้ 
3. การบนัทึกกิจกรรม  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
เป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นการปกครองแบบ
ระบอบประชาธิปไตย ส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมในหลายดา้น  

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ส่งผล
อยา่งไรตามมา 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
7. ค าส าคญั ไดแ้ก่ เทียนวรรณ ขบวนการ  

ชาตินิยม ชนชั้นกลาง เคา้โครงการ
เศรษฐกิจ รัฐประหาร  

8. ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ไดมี้การเรียกร้องใหเ้ปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่สมยั
รัชกาลท่ี 5 สถาบนัพระมหากษตัริยไ์ดห้า
ทางแกไ้ขโดยการปรับปรุงการบริหารการ
ปกครองใหมี้ความเป็นประชาธิปไตยมาก
ข้ึน แต่กไ็ม่สามารถหยดุย ั้งความคิดเร่ือง
การเปล่ียนแปลงการปกครองได ้ 

9. สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ไดแ้ก่ ความเส่ือมศรัทธาการ
ปกครองระบอบเดิม การไดรั้บการศึกษา
จากตะวนัตก อิทธิพลของส่ือมวลชน และ
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

10. การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
เกิดข้ึนจากคณะราษฎรไดท้ าการยึดอ านาจ 
และเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ ต่อมาเกิดกบฏ
บวรเดชท่ีตอ้งการยึดอ านาจคืนจาก
คณะราษฎรแต่ประสบความพ่ายแพ ้ต่อมา

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. เปรียบเทียบลกัษณะการปกครองก่อนการ

เปล่ียนแปลงและหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475  

2. อธิบายสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 

3. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

รัชกาลท่ี 7 ทรงสละราชสมบติั หลงัจากนั้น
ทหารเร่ิมเขา้มามีบทบาททางการเมือง และ
ต่อมาไดเ้กิดรัฐประหารข้ึนหลายคร้ัง   

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
2.2 ตั้งค าถามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

         4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
         1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
         2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
             รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
         3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
             และค่านิยม 
         4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เวลา 3 ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสงัคมในหลายดา้น 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                    ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475                      เวลา 3 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
„ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/2) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได ้(P, K) 
2. เปรียบเทียบลกัษณะการปกครองก่อนการเปล่ียนแปลงและหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 (P, K) 
3. สนใจใฝ่เรียนรู้และเห็นความส าคญัของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (A) 
4. วิเคราะห์ผลจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
    และหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง การ 
   เปล่ียนแปลงการปกครอง  
   พ.ศ. 2475 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
„ การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
   1. สถานการณ์ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
   2. สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
   3. การเปล่ียนแปลงการปกครองและผลท่ีตามมา 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการ 
       ปกครอง พ.ศ. 2475 

 การงานอาชีพฯ     ศึกษาความรู้เร่ือง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
      จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
        
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

20. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
21. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

22. ครูใหน้กัเรียนดูภาพอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยแลว้เล่าประวติัความเป็นมาในการก่อสร้าง 
จากนั้นโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน  
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

23. ครูเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ใหน้กัเรียนฟัง 
พอสงัเขป จากนั้นครูใหน้กัเรียนร่วมกนัตั้งประเดน็การศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 โดยครูบนัทึกประเดน็ต่าง ๆ ลงบนกระดานด า 
 ตวัอยา่งประเดน็การศึกษา   

1) ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475   
2) การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีขั้นตอนอยา่งไร  
3) การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท าใหเ้กิดผลอยา่งไรตามมา    

24. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูในประเดน็ต่าง ๆ บนกระดานด า 
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต แลว้บนัทึกขอ้มลูลงในแบบบนัทึกความรู้  

25. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มตั้งค าถามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กลุ่มละ 5 
ขอ้ พร้อมเฉลย บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

26. ครูใหน้กัเรียนส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน ออกมาถามค าถามจากแบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลว้ใหน้กัเรียนสุ่มเลือกกลุ่มอ่ืนตอบค าถาม ครูใหน้กัเรียนแต่ละ
ออกมาถามค าถามจนครบทุกกลุ่ม       
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

27. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
แบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
    
 

ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
28. ครูใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ือง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไปเผยแพร่ให้

ครอบครัวและคนในชุมชนฟัง 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

29. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลว้ให้
นกัเรียนบนัทึกลงสมุด 

30. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์สภาพสงัคมระหวา่งก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลว้บนัทึกลงสมุด 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

12. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

13. ภาพอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
14. แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
15. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
16. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
17. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
    แนวทางการพฒันา        
    

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
   แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
   
   เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

                        ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บทบาทของสตรีไทยในประวตัศิาสตร์ เวลา 3 ช่ัวโมง 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  

บทบาทของสตรีไทยในประวตัิศาสตร์ 

บทบาทของสตรีไทย 
ในสมัยประวตัศิาสตร์ 

ความรู้ 
1. บทบาทดา้น 
    การเมืองการปกครอง 
2. บทบาทดา้น 
    เศรษฐกิจ 
3. บทบาทดา้นสงัคม 
 

คุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม 
1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. รับผิดชอบ 
4. มีเหตุผล 
5. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใชเ้ทคโนโลยี 
5. กระบวนการกลุ่ม 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. ท าแบบทดสอบ 
2. สืบคน้ขอ้มลู 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
„ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
          สตรีไทยในสมยัประวติัศาสตร์มีบทบาทเป็น
ประดุจชา้งเทา้หลงั เม่ือสงัคมมีการพฒันา   บทบาท
ของสตรีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยมีโอกาส
ปฏิบติังานเพ่ือสงัคมและประเทศชาติมากข้ึน   

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
       บทบาทของสตรีไทยในสมยัประวติัศาสตร์มี
ความส าคญัอยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่  เจา้จอม ถวายตวั 
2. บทบาทสตรีไทยในประวติัศาสตร์อาจแบ่งได ้
    กวา้ง ๆ ไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการเมืองการ 
    ปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะน าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. สืบคน้ความรู้และวิเคราะห์เก่ียวกบับทบาทของ 
    สตรีไทยในประวติัศาสตร์ 
2. วิเคราะห์ถึงเหตุผลและคุณธรรมของสตรีไทย 
    ท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวีรสตรีไทย 
 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
      1.1 สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบับทบาทของสตรีไทยในประวติัศาสตร์เก่ียวกบัดา้นการเมืองการปกครอง 
      1.2 อภิปรายเก่ียวกบับทบาทดา้นเศรษฐกิจและบทบาทดา้นสงัคม 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
   2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
        1) การทดสอบ 
        2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 
            เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
       3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
            และค่านิยม 
       4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

 
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
        1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
        2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 
             เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
        3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
             และค่านิยม 
        4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความหมายและตีความ การประยกุต ์ 
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ  
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 บทบาทดา้นการเมืองการปกครอง                        เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 บทบาทดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม                    เวลา 2 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
บทบาทด้านการเมอืงการปกครอง                                            

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                       ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  บทบาทสตรีไทยในประวตัศิาสตร์                                  เวลา  1  ช่ัวโมง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1. สาระส าคัญ 
 สตรีไทยสมยัสุโขทยัมีบทบาทเคียงคู่กบับุรุษในการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ทั้งใน
ประเทศและระหวา่งประเทศ  
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
      „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์บทบาทของสตรีไทยในสมยัประวติัศาสตร์ได ้(K, P) 
       2. สืบคน้และวิเคราะห์ถึงเหตุผลและคุณธรรมของสตรีไทยท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวีรสตรีไทย (P) 
  3. น าคุณธรรมของสตรีไทยท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวีรสตรีไทยมาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต
ได ้(A) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง บทบาท 
   ดา้นการเมืองการปกครอง                                            
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้      
   ฯลฯ  

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การ  
   คิด การแกปั้ญหา 

5. สาระการเรียนรู้ 
    „ บทบาทดา้นการเมืองการปกครอง 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย                   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบับทบาทของสตรีไทยในประวติัศาสตร์ 
 การงานอาชีพฯ           จดัป้ายนิเทศแสดงผลงานเก่ียวกบับทบาทของสตรีไทย สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั 
                  บทบาทของสตรีไทยดา้นการเมืองการปกครอง 
 ศิลปะ                         ออกแบบแผน่พบัเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบับทบาทของสตรีไทย 
                  ดา้นการเมืองการปกครอง 
 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน  
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูกล่าวน าเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ “วีรสตรีไทย” และสนทนาซกัถามนกัเรียนในประเดน็ 
ต่าง ๆ เช่น 
    1) วีรสตรีคือใคร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

      2) คนท่ีจะเป็นวีรสตรีไดต้อ้งมีคุณสมบติัและผลงานอะไรบา้ง 
   3) นกัเรียนรู้จกัวีรสตรีไทยในประวติัศาสตร์ท่านใดบา้ง (สุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ล่าประวติั 
และผลงานยอ่ ๆ ของวีรสตรีท่ีนกัเรียนรู้จกั) 
   4) การเรียนรู้ประวติัและผลงานของวีรสตรีไทยมีคุณค่าต่อนกัเรียนอยา่งไร 
 3. ครูกล่าวชมเชยนกัเรียน จากนั้นสรุปประเดน็การซกัถามเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
      4. ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ือง บทบาทของสตรีไทยในประวติัศาสตร์ ดา้นการเมืองการปกครอง 
      5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม สืบคน้ขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี 
      กลุ่มที่ 1 บทบาทเก่ียวกบัการปกครองบา้นเมือง 
    กลุ่มที่ 2 บทบาทเก่ียวกบัการสร้างความสมัพนัธ์กบัรัฐอ่ืน 
    กลุ่มที่ 3 บทบาทดา้นอ่ืน ๆ  
                 ใหแ้ต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มลูตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และบนัทึกผล แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
      6. ในขณะปฏิบติักิจกรรม ครูคอยสงัเกตพฤติกรรมการท างานและการน าเสนอผลการอภิปรายของ
นกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
      7. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1 เร่ือง วีรสตรีไทยในสมยัประวติัศาสตร์ และท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
บทบาทของสตรีในประวติัศาสตร์ รวมทั้งช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถกูตอ้ง 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
     8. ครูแนะน าใหน้กัเรียนท าแผน่พบัเร่ือง บทบาทของสตรีไทยในประวติัศาสตร์ดา้นการเมืองการ
ปกครอง ไปเผยแพร่ใหค้นในครอบครัวและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจรู้และเขา้ใจ 
ขั้นที่ 5 สรุป 
   9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง บทบาทดา้นการเมืองการปกครอง โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็น
แผนท่ีความคิด 
 8. กจิกรรมเสนอแนะ 
    1. ครูแนะน าใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเก่ียวกบับทบาทของสตรีไทยดา้นการเมืองการปกครอง 
บนัทึกสาระส าคญั และน ามาบอกเล่าใหเ้พ่ือน ๆ ฟังในชั้นเรียน 
    2. ครูใหน้กัเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ เร่ือง “สตรีไทยในทศันคติของฉนั”  
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง วีรสตรีไทยในประวติัศาสตร์ 
 3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
       5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
      1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
          แนวทางการพฒันา           
     2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
         แนวทางแกไ้ข           
    3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
        เหตุผล            
   4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         

 ลงช่ือ       ผู้สอน 
  /    /    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
บทบาทด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 

1. สาระส าคัญ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                               ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  บทบาทสตรีไทยในประวตัศิาสตร์                                         เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 สตรีไทยในประวติัศาสตร์มีบทบาทในดา้นเศรษฐกิจในครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศ และ
นอกจากน้ียงัมีโอกาสปฏิบติังานเพ่ือสงัคมและประเทศชาติมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะสตรีไทยไดรั้บการศึกษา
มากข้ึนและมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
      „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์บทบาทของสตรีไทยทั้งในดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคมได ้(K, P) 
       2. สืบคน้และวิเคราะห์ถึงเหตุผลและคุณธรรมของสตรีไทยในประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นวีรสตรีไทย (P) 
  3. น าคุณธรรมของสตรีไทยท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวีรสตรีไทยมาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต
ได ้(A) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง บทบาท 
   ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคม 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„  ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ฯลฯ  

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การ  
   คิด การแกปั้ญหา 

5. สาระการเรียนรู้ 
    1. บทบาทดา้นเศรษฐกิจ 
    2. บทบาทดา้นสงัคม  
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย                   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบับทบาทดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม 
 
 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน   
  1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
  2. ครูตั้งประเดน็ค าถาม ถามนกัเรียนวา่ บทบาทดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคมของสตรีไทยใน
ประวติัศาสตร์เป็นอยา่งไร นกัเรียนตอบ ครูอธิบายสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
           3. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบับทบาทดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

           4. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) บทบาทของสตรีไทยในประวติัศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งไร 
  2) สตรีไทยในประวติัศาสตร์มีบทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ครอบครัว และท างานหนกั
มากกวา่ผูช้ายจริงหรือไม่ อยา่งไร 
  3) ชนชั้นใดท่ีมีบทบาทในดา้นการศึกษา 
  4) สตรีชั้นสูงกบัสตรีสามญัมีบทบาทดา้นครอบครัวต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
           5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนค าถามลงในกระดาษแลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานดว้ย
รูปแบบท่ีน่าสนใจ และน าผลงานมาติดท่ีป้ายนิเทศจากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติม 
           6. ในขณะปฏิบติักิจกรรม ครูคอยสงัเกตพฤติกรรมการท างานและการน าเสนอผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม 
          7. เม่ือน าเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแลว้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
        8. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 2  เร่ือง บทบาทดา้นเศรษฐกิจ และใบงานท่ี 3 เร่ือง บทบาทดา้นสงัคม 
และช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
       9. ครูแนะน าใหน้กัเรียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ือง บทบาทของสตรีไทยดา้นเศรษฐกิจและ
บทบาทดา้นสงัคม ไปเผยแพร่ใหค้นในครอบครัวและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจรู้และเขา้ใจ 
ขั้นที่ 5 สรุป 
    10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง บทบาทของสตรีไทยดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคม โดยให้
นกัเรียนสรุปลงในแบบบนัทึกความรู้ หรือสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
    11. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถกูตอ้ง 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
         ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบับทบาทของสตรีไทยดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคมเพ่ิมเติม 
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้น าความรู้ท่ีไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชั้นเรียน 
 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ใบงานท่ี 2 เร่ือง บทบาทดา้นเศรษฐกิจ 
 3. ใบงานท่ี 3 เร่ือง บทบาทดา้นสงัคม 
 4. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         

  ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย     เวลา 3 
ช่ัวโมง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยในยคุ  
   ปัจจุบนั (ส 4.3 ม. 4–6/3) 

วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 

ความรู้ 
11. วฒันธรรมไทย 
12. ภูมิปัญญาไทย 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การอภิปราย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จากพ้ืนฐานทางสงัคมท่ีพ่ึงพาอาศยัธรรมชาติ 
ความคิด ความเช่ือทางศาสนา ประกอบกบัการ
ผสมผสานกบัวฒันธรรมต่างชาติและมีการ
ดดัแปลงปรับปรุงใหเ้หมาะสมจนมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ มีการพฒันาถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
และมีความส าคญัอยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
11. ค าส าคญั ไดแ้ก่ นามปากกา ประณีตศิลป์ 

ภูมิปัญญาไทย ธรรมราชา  
12. วฒันธรรมไทย หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน โดยปรับปรุงเปล่ียนแปลง
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ซ่ึงถือวา่
เป็นส่ิงดีงามควรท่ีคนในสงัคมจะยึดถือเป็น
แบบแผนเพ่ือประพฤติปฏิบติัและถ่ายทอด
สืบต่อกนัมา วฒันธรรมไทยอาจแบ่งได ้5 
สาขา คือ วฒันธรรมทางภาษาและ
วรรณกรรม วฒันธรรมทางวตัถุ วฒันธรรม
ทางจิตใจ วฒันธรรมทางจารีตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม
ทางสุนทรียะ 

13. ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะของคนไทยท่ีเกิด
จากการสัง่สมประสบการณ์ โดยผา่น
กระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรับปรุง 
พฒันา และถ่ายทอดมาเป็นอยา่งดี เพ่ือใช้
ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาวิถีชีวิตของ
คนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยุคสมยั  
ภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมีมากมาย
หลายดา้น เช่น ดา้นการเมืองการปกครอง 
ดา้นคติความเช่ือ ดา้นการด าเนินชีวิต ดา้น
ศิลปวฒันธรรม  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
3. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 
4. อธิบายลกัษณะและยกตวัอยา่งของวฒันธรรม

และภูมิปัญญาไทย 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
1.2 น าเสนอผลงานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
1.3 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

        4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
         และค่านิยม 
     4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 วฒันธรรมไทย เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 18 ภูมิปัญญาไทย เวลา 2 ชัว่โมง 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
วฒันธรรมไทย 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 

วฒันธรรมไทย หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากการเรียนรู้
และประสบการณ์ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงดีงามควรท่ีคนในสงัคมจะยึดถือเป็นแบบแผนเพ่ือประพฤติปฏิบติัและ
ถ่ายทอดสืบต่อกนัมา วฒันธรรมไทยอาจแบ่งได ้5 สาขา คือ วฒันธรรมทางภาษาและวรรณกรรม 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย                          เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

วฒันธรรมทางวตัถุ วฒันธรรมทางจิตใจ วฒันธรรมทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม
ทางสุนทรียะ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยใน
ยคุปัจจุบนั (ส. 4.3 ม. 4–6/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและลกัษณะของวฒันธรรมไทยได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมไทย (A) 
3. น าความรู้เร่ืองวฒันธรรมไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ (P, K) 
4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะของวฒันธรรมไทยได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
   วฒันธรรมไทย  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 
5. สาระการเรียนรู้ 
 „ วฒันธรรมไทย 

   1. วฒันธรรมทางภาษาและวรรณกรรม  
   2. วฒันธรรมทางวตัถุ  
   3. วฒันธรรมทางจิตใจ  
   4. วฒันธรรมทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี  
   5. และวฒันธรรมทางสุนทรียะ 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย 

 ภาษาต่างประเทศ    อ่านและหาความหมายของค าท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย 

 ศิลปะ      น าขอ้มลูเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยมาจดัป้ายนิเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

31. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
32. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
33. ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ืองประเพณีสงกรานต ์เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของประเพณี

สงกรานตท่ี์นกัเรียนทราบ จากนั้นครูโยงเร่ืองเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน   
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

34. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังเก่ียวกบัประเดน็ในการศึกษาเร่ือง วฒันธรรมไทย ในประเดน็ต่อไปน้ี 
1) ความหมายของค าวา่ วฒันธรรม (culture) และวฒันธรรมไทย (Thai culture) 
2) สาขาของวฒันธรรมไทย   

35. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ศึกษาสาขาของวฒันธรรมไทยในประเดน็ต่อไปน้ี แลว้น า
ขอ้มลูน ามาจดัป้ายนิเทศ 
 กลุ่มที่ 1 ศึกษาและยกตวัอยา่งวฒันธรรมทางภาษาและวรรณกรรม 
 กลุ่มที่ 2 ศึกษาและยกตวัอยา่งวฒันธรรมทางวตัถุ 
 กลุ่มที่ 3 ศึกษาและยกตวัอยา่งวฒันธรรมทางจิตใจ 
 กลุ่มที่ 4 ศึกษาและยกตวัอยา่งวฒันธรรมทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 กลุ่มที่ 5 ศึกษาและยกตวัอยา่งวฒันธรรมทางสุนทรียะ 

36. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 
37. ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ครูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงานของ

นกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
38. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นวา่ วฒันธรรมไทยในปัจจุบนัส่งผล

อยา่งไรต่อสงัคมไทยบา้ง จากนั้นครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียน 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

39. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย และช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

40. ครูแนะน าใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ือง วฒันธรรมไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

41. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมไทย แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงสมุด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ินของนกัเรียน แลว้น าขอ้มูลมาเสนอ 
หนา้ชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

18. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
19. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

20. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 

21. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
    แนวทางการพฒันา        
    
          2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
  

   แนวทางแกไ้ข         
   

          3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
   

   เหตุผล          
   

          4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 

ภูมปัิญญาไทย 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของคนไทยท่ีเกิดจากการสัง่สม
ประสบการณ์ โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรับปรุง พฒันา และถ่ายทอดมาเป็นอยา่งดี เพ่ือใช้
ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั ภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคมไทยมีมากมายหลายดา้น เช่น ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นคติความเช่ือ ดา้นการด าเนินชีวิต  
ดา้นศิลปวฒันธรรม 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย                          เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

„ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทย 
ในยคุปัจจุบนั (ส. 4.3 ม. 4–6/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและลกัษณะของภูมิปัญญาไทยได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญาไทย (A) 
3. น าความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้(P, K) 
4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะของภูมิปัญญาไทยได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   ภูมิปัญญาไทย  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

 ภูมิปัญญาไทย 
  1. ตวัอยา่งภูมิปัญญาไทยท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย 
  2. แนวทางในการน าภูมิปัญญาไทยไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 
  3. การอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย 

 ภาษาต่างประเทศ    อ่านและใหค้วามหมายของค าท่ีเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย 

 การงานอาชีพฯ    ศึกษาความรู้เร่ือง ภูมิปัญญาไทย จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
       เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

10. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

11. ครูใหน้กัเรียนดูภาพกระบุง แลว้ถามนกัเรียนวา่ กระบุงท ามาจากวสัดุอะไร และเราสามารถ
น ากระบุงมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งไรบา้ง ครูสรุปค าตอบ แลว้โยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

12. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ศึกษาความรู้เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ในประเดน็ต่อไปน้ี 
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต แลว้บนัทึกขอ้มลูลงในแบบบนัทึกความรู้ 
 ประเดน็ความรู้ ไดแ้ก่ 

1) ความหมายของค าวา่ ภูมิปัญญา (wisdom) และภูมิปัญญาไทย (Thai wisdom) 
2) ตวัอยา่งภูมิปัญญาไทยท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย 
3) แนวทางในการน าภูมิปัญญาไทยไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 
4) การอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย 

13. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาภูมิปัญญาไทยเร่ืองใดกไ็ดท่ี้นกัเรียนสนใจ 1 เร่ือง จากนั้น
ใหแ้ต่ละกลุ่มน าขอ้มลูมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   

14. เม่ือนกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มลูเสร็จแลว้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดภูมิปัญญาไทยดงักล่าวท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ พร้อมบอกแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย
ใหค้งอยูคู่่สงัคมไทยตลอดไป 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

15. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย และแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

16. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งการน าความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

17. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยเป็นแผนท่ีความคิด 
18. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและร่วมกนัเฉลยค าตอบ 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนจดันิทรรศการความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
5. แบบบนัทึกความรู้ 
6. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
7. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
     แนวทางการพฒันา        
    
           2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
  

    แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
   
    เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
    

ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 
 
 
 

 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรม  เวลา 4 ช่ัวโมง 
                                 ตะวนัออกต่อสังคมไทย      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  

อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออก 
และวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตก 
และวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทย 

ความรู้ 
13. อิทธิพลของวฒันธรรม

ตะวนัออกต่อสงัคมไทย 
14. อิทธิพลของวฒันธรรม

ตะวนัตกต่อสงัคมไทย 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การระดมความรู้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยในยคุ  
   ปัจจุบนั (ส 4.3 ม. 4–6/3) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     ลกัษณะวฒันธรรมของสังคมไทยเป็นลกัษณะ
วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีผสมผสานร่วมกบัอิทธิพล
ของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกท าใหเ้กิด
เอกลกัษณ์เฉพาะของลกัษณะสงัคมไทยใน
ปัจจุบนั 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     วฒันธรรมของตะวนัออกและตะวนัตกเก่ียวขอ้ง
อยา่งไรกบัลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทย 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
14. ค าส าคญั ไดแ้ก่ บาทหลวง เยสุอิต 

มิชชนันารี ละครดึกด าบรรพ ์ราชปะแตน 
คุปตะ   

2.  วฒันธรรมตะวนัออกท่ีมีอิทธิพลต่อ     
สงัคมไทยในปัจจุบนั คือ วฒันธรรมอินเดีย  
และวฒันธรรมจีน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อลกัษณะ  
วฒันธรรมในสงัคมไทย เช่น การเมืองการ 
ปกครอง ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม  
ศิลปกรรม นาฏกรรม  

3.    วฒันธรรมตะวนัตกมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยใน
ดา้นต่าง ๆ ท่ีส าคญัของสงัคมไทย ไดแ้ก่ ดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจระบบ
ทุนนิยม การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และการศึกษาแบบตะวนัตก  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
5. อธิบายลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทยใน

ปัจจุบนั 
6. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะ

วฒันธรรมของสงัคมไทยในปัจจุบนั 
 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกต่อสงัคมไทย 
1.2 น าเสนอผลงานท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกต่อสังคมไทย 
1.3 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทย 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

         4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

         1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
         2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
             รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
         3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
             และค่านิยม 
         4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 19 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทย เวลา 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย เวลา 2 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 

 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 

วฒันธรรมตะวนัออกท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทยในปัจจุบนั คือ วฒันธรรมอินเดียและวฒันธรรมจีน 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อลกัษณะวฒันธรรมในสงัคมไทย เช่น การเมืองการปกครอง ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม 
ศิลปกรรม นาฏกรรม 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                      ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4–6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที ่9 อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออก 
                                 และวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย                           เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
„ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยใน

ยคุปัจจุบนั (ส 4.3 ม. 4–6/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัออก (P, K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทย

(A) 
3. น าความรู้เร่ืองอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

(P, K) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    อิทธิพลของวฒันธรรม 
    ตะวนัออกต่อสงัคมไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
    การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสงัคมไทย 
   1. อิทธิพลของวฒันธรรมอินเดียต่อสงัคมไทย 
   2. อิทธิพลของวฒันธรรมจีนต่อสงัคมไทย 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรม 
       ตะวนัออกต่อสงัคมไทย 

 การงานอาชีพฯ    คน้ควา้ขอ้มลูเร่ือง อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อ 
สงัคมไทย จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

19. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
20. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
21. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทย จากนั้นครูโยง

ความรู้เขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

22. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะสงัคมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลของวฒันธรรม
ตะวนัออก บนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกขอ้มูลเร่ือง อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสงัคมไทย       

23. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ระดมความรู้เร่ือง อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออก
ต่อสงัคมไทย ใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปความรู้แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกความรู้ 

24. ครูใหน้กัเรียนในกลุ่มผลดักนัเล่าประสบการณ์ท่ีนกัเรียนเคยเห็นเก่ียวกบัลกัษณะสงัคมไทยท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัออก พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะวฒันธรรมดงักล่าวใน
สงัคมไทย เป็นวฒันธรรมท่ีไดรั้บจากวฒันธรรมของชาติใด จากนั้นใหน้กัเรียนในกลุ่มเลือกประสบการณ์
ของเพ่ือนในกลุ่ม 1 เร่ืองออกมาเล่าใหเ้พ่ือนกลุ่มอ่ืนฟังหนา้ชั้นเรียน 

25. ครูและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหล้กัษณะวฒันธรรมตะวนัออก
เกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบนั      
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

26. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสงัคมไทย แลว้ร่วมกนั
เฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

27. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนบอกลกัษณะของสงัคมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัออก  
 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

28. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสงัคมไทย
เป็นแผนท่ีความคิด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนจดันิทรรศการความรู้เก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสงัคมไทย  
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
10. แบบบนัทึกขอ้มลู 
11. แบบบนัทึกความรู้ 
12. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
13. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

14. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
     แนวทางการพฒันา        
   

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
    แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
  
    เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                      ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4–6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที ่9 อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออก 
                                 และวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย                           เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

วฒันธรรมตะวนัตกมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในดา้นต่าง ๆ ท่ี
ส าคญัของสงัคมไทย ไดแ้ก่ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจระบบทุนนิยม การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และการศึกษาแบบตะวนัตก 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยใน
ยคุปัจจุบนั (ส 4.3 ม. 4–6/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตก (P, K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย

(A) 
3. น าความรู้เร่ืองอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

(P, K) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
    อิทธิพลของวฒันธรรม  
    ตะวนัตกต่อสงัคมไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
    ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
    การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 
6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรม 
       ตะวนัตกต่อสงัคมไทย 

 การงานอาชีพฯ    ศึกษาความรู้เร่ือง อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

       จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด 
อินเทอร์เน็ต 

 ศิลปะ      สรุปความรู้เป็นแผนท่ีความคิดลงในกระดาษวาด
เขียน แลว้ 
       ตกแต่งใหส้วยงาม 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

42. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
43. ครูใหน้กัเรียนดูภาพดูภาพเดก็ชายเรียนหนงัสือกบัพระในวดั แดก็ชาย‟หญิงกบัครูในโรงเรียน 

แลว้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบของการศึกษาทั้ง 2 แบบ โดยโยงเขา้สู่เน้ือหาในบทเรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

44. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังเก่ียวกบัประเดน็การศึกษาและแนววิธีการเขียนแผนท่ีความคิดเร่ือง
อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย 

45. ครูใหน้กัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ศึกษาความรู้เร่ืองอิทธิพลของวฒันธรรม
ตะวนัตกต่อสงัคมไทยจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต จากนั้นใหน้กัเรียนสรุป
ความรู้เป็นแผนท่ีความคิดลงในกระดาษวาดเขียน แลว้ตกแต่งใหส้วยงาม  

46. ครูใหน้กัเรียนตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 
47. ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงาน

ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม   
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

48. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย และ
แบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ และช่วยกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

49. ครูแนะน าใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ือง อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

50. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย 
เป็นแผนท่ีความคิด  

51. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนเขียนบทความเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทยไม่เกิน  2
หนา้กระดาษ A4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

22. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
23. ภาพดูภาพเดก็ชายเรียนหนงัสือกบัพระในวดั แด็กชาย‟หญิงกบัครูในโรงเรียน 
24. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
25. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
26. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
     แนวทางการพฒันา        
    

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
    แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
   
    เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 

 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บุคคลส าคัญ      เวลา 5    
ช่ัวโมง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  

บุคคลส าคัญ 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ผลงงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและ 

บุคคลส าคัญ 

ความรู้ 
15. บุคคลส าคญัท่ีมีส่วน

สร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย
และประวติัศาสตร์ไทย 

16. บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การอภิปราย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   ประวติัศาสตร์ไทย (ส 1.1 ม. 4–6/4) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     ประเทศไทยมีบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรม ภูมิปัญญา และ
ประวติัศาสตร์ชาติไทยทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศซ่ึงช่วยส่งเสริมในการพฒันาประเทศ
ดา้นต่าง ๆ    

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     การสร้างสรรคว์ฒันธรรม ภูมิปัญญา และ
ประวติัศาสตร์ไทยเป็นหนา้ท่ีของใคร และมี
ประโยชนอ์ยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
15. ค าส าคญั ไดแ้ก่ พระอิสริยยศ ครองราชย ์

เจา้สวั จกัรวรรดินิยม เอกราช อาณานิคม 
โหราศาสตร์ หม่อมราชวงศ ์ 

16. บุคคลส าคญัท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรม
ไทยและประวติัศาสตร์ไทย เช่น พระบาท 
สมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พระบาท 
สมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พระบาท 
สมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาท 
สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั สมเดจ็พระ
มหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
หม่อมราโชทยั (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกรู) 
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ สมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติ
วงศ ์สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริย- วงศ ์
(ช่วง บุนนาค) พระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) บาทหลวง
ปาลเลอกวัซ์ พระยากลัยาณไมตรี (ดร.ฟ
รานซิส บี. แซร์) และศาสตราจารยศิ์ลป์ พี
ระศรี 

17. บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิ
ปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย เช่น 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
7. บอกประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัท่ีมี

ส่วนในการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา วฒันธรรม 
และประวติัศาสตร์ไทย 

8. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนใน
การสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา วฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์ไทย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ดุลยเดช สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี และสมเดจ็พระเจา้พ่ีนาง
เธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้และน าเสนอผลงานเก่ียวกบับุคคลส าคญั 
1.2 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา วฒันธรรม และ 
      ประวติัศาสตร์ไทย 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
     รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
     และค่านิยม 

        4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
        1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
        2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
            รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
       3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
           และค่านิยม 
       4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
        ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 21 บุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 

และประวติัศาสตร์ไทย 
เวลา 3 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 22 บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา
ไทยและวฒันธรรมไทย 

เวลา 2 ชัว่โมง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
บุคคลส าคัญที่สร้างสรรค์วฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตร์ไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

ประเทศไทยมีบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทยทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงช่วยส่งเสริมในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย
และประวติัศาสตร์ไทย (ส. 1.1 ม. 4–6/4) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บุคคลส าคัญ                                                              เวลา 3 ช่ัวโมง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1. บอกประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทยได้
พอสงัเขป (K) 

2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 
และประวติัศาสตร์ไทย (A) 

3. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทยได ้(P, K) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง บุคคล 
    ส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรม 
    ไทยและประวติัศาสตร์ไทย  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
    ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
    การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 
 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

„ บุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย 
6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรค ์
       วฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย 
 การงานอาชีพฯ    ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรม 
       ไทยและประวติัศาสตร์ไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากแหล่ง 
       การเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้น าขอ้มลูมาจดัท าป้ายนิเทศ 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

52. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
53. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

54. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบับุคคลท่ีท าประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศชาติ แลว้สุ่มเลือกนกัเรียน
ยกตวัอยา่งบุคคลในอดีตท่ีท าคุณประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศชาติ จากนั้นครูโยงความรู้เขา้สู่บทเรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

55. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังเก่ียวกบัประเดน็ในการศึกษาเร่ือง บุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย 

56. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม 14 กลุ่ม โดยวิธีการนบัตวัเลข 1‟14 จากนั้นใหน้กัเรียนส่ง
ตวัแทนออกมาจบัสลากเลือกกลุ่ม ส าหรับคน้ขอ้มูลประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย 

    กลุ่มที่ 1 คน้ขอ้มลูของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 
   กลุ่มที่ 2 คน้ขอ้มลูของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  
   กลุ่มที่ 3 คน้ขอ้มลูของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
   กลุ่มที่ 4 คน้ขอ้มลูของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั 
   กลุ่มที่ 5 คน้ขอ้มลูของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
   กลุ่มที่ 6 คน้ขอ้มลูของหม่อมราโชทยั (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกรู) 
   กลุ่มที่ 7 คน้ขอ้มลูของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 
   กลุ่มที่ 8 คน้ขอ้มลูของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
   กลุ่มที่ 9 คน้ขอ้มลูของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ 
   กลุ่มที่ 10 คน้ขอ้มลูของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) 
   กลุ่มที่ 11 คน้ขอ้มลูของพระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) 
   กลุ่มที่ 12 คน้ขอ้มลูของบาทหลวงปาลเลอกวัซ์ 
   กลุ่มที่ 13 คน้ขอ้มลูของพระยากลัยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี. แซร์) 
   กลุ่มที่ 14 คน้ขอ้มลูของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี 
57. ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและ

ประวติัศาสตร์ไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้น าขอ้มลูมาจดัท าป้ายนิเทศ 
58. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์วา่บุคคลส าคญัดงักล่าว 

มีส่วนในการสร้างสรรคว์ฒันธรรมและประวติัศาสตร์ไทยอยา่งไร  
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

59. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์
ไทย และร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

60. ครูแนะน าใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ือง บุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและ
ประวติัศาสตร์ไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

61. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและ
ประวติัศาสตร์ไทย แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงสมุด 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนคน้ควา้เก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย
เพ่ิมเติมจากเน้ือหาในบทเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

27. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
28. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
29. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
30. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
     แนวทางการพฒันา        
   

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
    แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
  
    เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

     ลงช่ือ             ผู้สอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   /  /   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
บุคคลส าคัญที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมปัิญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ  

ประเทศไทยมีบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย ซ่ึงช่วย
ส่งเสริมในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย
และประวติัศาสตร์ไทย (ส. 1.1 ม. 4–6/4) 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บุคคลส าคัญ                                                              เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยได  ้

พอสงัเขป (K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทย 

และวฒันธรรมไทย (A) 
3. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยได  ้(P, K) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการ 
    สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทย 
    และวฒันธรรมไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
    ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
    ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
    การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

 บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 
  1. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  2. สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  3. สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  4. สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย     ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการ 
       สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

 การงานอาชีพฯ    ศึกษาความรู้เร่ือง บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค ์
       ภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
29. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
30. ครูใหน้กัเรียนดูพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และพระฉายาลกัษณ์ของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี และสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แลว้ถามนกัเรียน
วา่บุคคลทั้งหมดน้ีมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร จากนั้นครูน าเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
   ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

31. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ศึกษาความรู้เก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิ
ปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย ไดแ้ก่ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเดจ็พระนาง
เจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
แลว้บนัทึกขอ้มลูลงในแบบบนัทึกความรู้ 

32. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัผลงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วา่ส่งเสริมการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยอยา่งไร จากนั้นสรุปผลวิเคราะห์บนัทึกลงในแบบบนัทึกการ
อภิปราย 
   ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

33. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมและแบบทดสอบเก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิ
ปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย และแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แลว้ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

34. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งการน าความรู้เก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิ
ปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
   ขั้นที่ 5 สรุป 

35. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา
ไทยและวฒันธรรมไทย แลว้บนัทึกขอ้มลูลงสมุด 

36. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและร่มกนัเฉลยค าตอบ 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทยนอกจากบทเรียน  
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

15. พระบรมฉายาลกัษณ์และพระฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเดจ็พระ
เจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

16. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
17. แบบบนัทึกความรู้ 
18. แบบบนัทึกการอภิปราย  
19. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
20. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
21. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้       
   
     แนวทางการพฒันา        
   

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้      
   
    แนวทางแกไ้ข         
   
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
  
    เหตุผล          
   
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
  

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ตอนที ่3 

เอกสาร/ความรู้เสริมส าหรับครู 
สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม. 4‟6  
 2. โครงงาน (Project Work) 
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 4. ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design 
 5. รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมง 
 6. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 7. แบบทดสอบปลายภาค 
 8. ใบงาน แบบบนัทึก และแบบประเมินต่าง ๆ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช่วงช้ัน และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม. 4–6  
สาระที ่4 ประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. ตระหนกัถึงความส าคญัของเวลาและยคุสมยั 
     ทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลง 
     ของมนุษยชาติ 
 

1. ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ  
      และสหสัวรรษ 
2. การใชท้ศวรรษศตวรรษ และสหสัวรรษเพ่ือท า 
      ความเขา้ใจช่วงเวลาท่ีปรากฏในเอกสารต่าง ๆ  
      เช่น หนงัสือพิมพ ์
 
 

2. อธิบายยคุสมยัในการศึกษาประวติัของ 
      มนุษยชาติโดยสงัเขป 

1. ขั้นตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์โดย 
      น าเสนอตวัอยา่งทีละขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
2. คุณค่าและประโยชนข์องวิธีการทาง 
      ประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทาง 
      ประวติัศาสตร์ 
3.  ผลของการศึกษาหรือโครงงานทาง 
     ประวติัศาสตร์ 

 

มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสมัพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และ 
      การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลก 
      ตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการและการ 
      เปล่ียนแปลงของโลก 

1.  อารยธรรมของโลกยคุโบราณ ไดแ้ก่  
    อารยธรรมลุ่มน ้าไทกรีส‟ยเูฟรทิส ไนล ์ 
    หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมนั 
2. การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลก 
    ตะวนัตกและอิทธิพลทางวฒันธรรมท่ีมีต่อกนั 
    และกนั 
 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ 
      การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และ 
     การเมืองเขา้สู่โลกสมยัปัจจุบนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของ 
      ประเทศในยโุรปไปยงัทวีปอเมริกา แอฟริกา  
      และเอเชีย 
4.  วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสตศ์ตวรรษ 
    ท่ี 21 

3. เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการ 
    เปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั เช่น ระบอบ 
    ศกัดินาสวามิภกัด์ิ สงครามครูเสด การฟ้ืนฟ ู
    ศิลปวิทยาการ การปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์  
    การส ารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การ   
    ปฏิวติัอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิด 
    จกัรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม  
4. การขยาย การล่าอาณานิคม และผลกระทบ 
5. ความร่วมมือและความขดัแยง้ของมนุษยชาติ 
    ในโลกในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  
6. สถานการณ์ส าคญัของโลกในคริสตศ์ตวรรษ 
    ท่ี 21 เช่น 
    ‟ เหตุการณ์การระเบิดตึก World Trade  

        Center (เวิลดเ์ทรด เซ็นเตอร์) 11 กนัยายน     
      2001 
    ‟ การขาดแคลนทรัพยากร 
    ‟ การก่อการร้ายและการต่อตา้นการก่อการร้าย 
    ‟ ความขดัแยง้ทางศาสนา 

มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชนชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธ ารงความเป็นไทย 

 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย 
 

„ ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย เช่น  
     แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชาติไทย  
     อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ี 
     มีต่อสงัคมไทยปัจจยัท่ีมีผลต่อการสถาปนา 
     อาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุ 
     และผลของการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง  
     การเลิกทาส เลิกไพร่ การเสดจ็ประพาสยโุรป 
     และหวัเมืองสมยัรัชกาลท่ี 5 การเปล่ียนแปลง 
     การปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรีไทย 

2. วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนั 
    พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 

„  บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นการ 
   พฒันาชาติไทยในดา้นต่าง ๆ เช่น การป้องกนั 
   และรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค ์
   วฒันธรรมไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค ์
    ภูมิปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อ 
    สงัคมไทยในยคุปัจจุบนั 

„  อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออก 
   ท่ีมีต่อสงัคมไทย 
 

4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทย 
    และต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรม 
    ไทยและประวติัศาสตร์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ผลงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและ 
   ต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย  
   และประวติัศาสตร์ไทย เช่น  

‟ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 
‟ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

     ‟ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
‟ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยา 
    วชิรญาณีวโรรส 
‟ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงวงษาธิราช 
   สนิท 
‟ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ 
   ดิศวรกมุาร กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
‟ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าจิตรเจริญ  
  กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ 
‟ หม่อมราโชทยั หม่อมราชวงศก์ระต่าย  
   อิศรางกรู 
‟ สมเดจ็เจา้พระยามหาศรีสุริยวงศ ์ 
   (ช่วง บุนนาค) 
‟ บาทหลวงปา เลอกวัซ์  
‟ พระยากลัยาณไมตรี (Dr. Franncis B.        

    Sayre ดร. ฟรานซีส บี แซร์) 
‟ ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี 
‟ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภกัดี  
   (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) 

„ ปัจจยัและบุคคลท่ีส่งเสริมความสร้างสรรคภ์ูมิ 
   ปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อ 
   สงัคมไทยในปัจจุบนั เช่น 

‟ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพล 
   อดุลยเดช 
‟ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
‟ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

‟ สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ 
   วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วม 
   การอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรม 
   ไทย 

1. สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค ์
   ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
2. วิถีชีวิตของคนไทยในสมยัต่าง ๆ  
3. การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม 
   ไทย 
4. แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาและวฒันธรรม 
   ไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
5. วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษภ์ูมิปัญญาและ 
   วฒันธรรมไทย 

 

2. โครงงาน (Project Work) 
 โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัและศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
ตามแผนการด าเนินงานท่ีนกัเรียนไดจ้ดัข้ึน โดยครูช่วยใหค้ าแนะน าปรึกษา กระตุน้ใหคิ้ด และติดตามการ
ปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. โครงงานประเภทส ารวจ รวบรวมขอ้มูล 
 2. โครงงานประเภททดลอง คน้ควา้ 
 3. โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ 
 4. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์
 การเรียนรู้ดว้ยโครงงานมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา นกัเรียนคิดหวัขอ้โครงงาน ซ่ึงอาจไดม้าจากความอยากรู้อยากเห็น
ของนกัเรียนเองหรือไดจ้ากการอ่านหนงัสือ บทความ การไปทศันศึกษาดูงาน เป็นตน้ โดยนกัเรียนตอ้งตั้ง
ค าถามวา่ “จะศึกษาอะไร” “ท าไมตอ้งศึกษาเร่ืองดงักล่าว”  
 2. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง นกัเรียนศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและปรึกษาครู หรือผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ 
 3. เขียนเค้าโครงของโครงงานหรือสร้างแผนผงัความคิด โดยทัว่ไปเคา้โครงของโครงงานจะ
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ช่ือโครงงาน 
2) ช่ือผูท้  าโครงงาน 
3) ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
4) ระยะเวลาด าเนินการ 
5) หลกัการและเหตุผล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

6) วตัถุประสงค ์
7) สมมุติฐานของการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นโครงงานทดลอง) 
8) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
9) ปฏิบติัโครงงาน 
10) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
11) เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม 

4. การปฏิบัตโิครงงาน ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ในระหวา่งปฏิบติังานควรมีการ
จดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ไวอ้ยา่งละเอียดวา่ท าอยา่งไร ไดผ้ลอยา่งไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร และมีแนว
ทางแกไ้ขอยา่งไร 

5. การเขียนรายงาน เป็นการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือใหผู้อ่ื้นไดท้ราบแนวคิด วิธี
ด าเนินงาน ผลท่ีไดรั้บ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน ซ่ึงการเขียนรายงานน้ีควรใชภ้าษาท่ี
กระชบั เขา้ใจง่าย ชดัเจน และครอบคลุมประเดน็ท่ีศึกษา 

6. การแสดงผลงาน เป็นการน าผลของการด าเนินงานมาเสนอ อาจจดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การ
จดันิทรรศการ การท าเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมลัติมิเดีย หรืออาจน าเสนอในรูปของการแสดงผลงาน การ
น าเสนอดว้ยวาจา บรรยาย อภิปรายกลุ่ม สาธิต  

3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรือหลกัฐาน เพื่อใชส้ะทอ้นถึง
ผลสัมฤทธ์ิ ความสามารถ ทกัษะ และพฒันาการของนกัเรียน มีการจดัเรียบเรียงผลงานไวอ้ยา่งมี
ระบบ โดยน าความรู้ ความคิด และการน าเสนอมาผสมผสานกนั ซ่ึงนกัเรียนเป็นผูค้ดัเลือกผลงาน
และมีส่วนร่วมในการประเมิน แฟ้มสะสมผลงานจึงเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีจะท าใหน้กัเรียนสามารถ
มองเห็นพฒันาการของตนเองไดต้ามสภาพจริง รวมทั้งเห็นขอ้บกพร่อง และแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึนต่อไป 
 ลกัษณะส าคัญของการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
 1. ครูสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลได้
เป็นอยา่งดี เน่ืองจากมีผลงานสะสมไว ้ครูจะทราบจุดเด่น จุดดอ้ยของนกัเรียนแต่ละคนจากแฟ้ม
สะสมผลงาน และสามารถติดตามพฒันาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 2. มุ่งวดัศกัยภาพของนกัเรียนในการผลิตหรือสร้างผลงาน มากกวา่การวดัความจ าจากการ
ท าแบบทดสอบ  
 3. วดัและประเมินโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ นกัเรียนเป็นผูว้างแผน ลงมือปฏิบติังาน 
รวมทั้งประเมินและปรับปรุงตนเอง ซ่ึงมีครูเป็นผูช้ี้แนะ เนน้การประเมินผลยอ่ยมากกวา่การ
ประเมินผลรวม 
 4. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการประเมินตนเอง และหาแนวทางปรับปรุงพฒันาตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 5. นกัเรียนเกิดความมัน่ใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู้วา่ตนเองมีจุดเด่นในเร่ือง
ใด  
 6. ช่วยในการส่ือความหมายเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพฒันาการของนกัเรียน
ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ เช่น ผูป้กครอง ฝ่ายแนะแนว ตลอดจนผูบ้ริหารของโรงเรียน 
 
 ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
 การจดัท าแฟ้มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การวางแผนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน การจดัท าแฟ้มสะสมผลงานตอ้งมีส่วนร่วมระหวา่ง
ครู นกัเรียน และผูป้กครอง  
 ครู การเตรียมตวัของครูตอ้งเร่ิมจากการศึกษา และวเิคราะห์หลกัสูตร คู่มือครู ค  าอธิบาย
รายวชิา วธีิการวดัและประเมินผลในหลกัสูตร รวมทั้งครูตอ้งมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมิน
โดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน จึงสามารถวางแผนก าหนดช้ินงานได ้
 นักเรียน ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ การประเมินผลโดย
ใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การก าหนดช้ินงาน และบทบาทในการ
ท างานกลุ่ม โดยครูตอ้งแจง้ใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้ 
 ผู้ปกครอง ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการคดัเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู้
พฒันาการของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นก่อนท าแฟ้มสะสมผลงาน ครูตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครอง
ทราบหรือขอความร่วมมือ รวมทั้งใหค้วามรู้ในเร่ืองการประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานแก่
ผูป้กครองเม่ือมีโอกาส 
 2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานตอ้งออกแบบการจดัเก็บ
หรือแยกหมวดหมู่ของผลงานใหดี้ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการน าขอ้มูลออกมาใช ้แนวทางการจดั
หมวดหมู่ของผลงาน เช่น 

1) จดัแยกตามล าดบัวนัและเวลาท่ีสร้างผลงานข้ึนมา 
2) จดัแยกตามความซบัซอ้นของผลงาน เป็นการแสดงถึงทกัษะหรือพฒันาการของ

นกัเรียนท่ีมากข้ึน 
3) จดัแยกตามวตัถุประสงค ์เน้ือหา หรือประเภทของผลงาน 

 ผลงานท่ีอยูใ่นแฟ้มสะสมผลงานอาจมีหลายเร่ือง หลายวชิา ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งท า
เคร่ืองมือในการช่วยคน้หา เช่น สารบญั ดชันีเร่ือง จุดสี แถบสีติดไวท่ี้ผลงานโดยมีรหสัท่ีแตกต่าง
กนั  เป็นตน้ 
 3. การคัดเลอืกผลงาน ในการคดัเลือกผลงานนั้นควรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑห์รือมาตรฐาน
ท่ีโรงเรียน ครู หรือนกัเรียนร่วมกนัก าหนดข้ึนมา และผูค้ดัเลือกผลงานควรเป็นนกัเรียนเจา้ของแฟ้ม
สะสมผลงาน หรือมีส่วนร่วมกบัครู เพื่อน และผูป้กครอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ผลงานท่ีเลือกเขา้แฟ้มสะสมผลงาน ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1) สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
2) เป็นผลงานช้ินท่ีดีท่ีสุด มีความหมายต่อนกัเรียนมากท่ีสุด 
3) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการของนกัเรียนในทุกดา้น 
4) เป็นส่ือท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู ผูป้กครอง และ

เพื่อน ๆ  
 ส่วนจ านวนช้ินงานนั้นใหก้ าหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะท า
ใหผ้ลงานบางช้ินไม่มีความหมาย แต่ถา้มีนอ้ยเกินไปจะท าใหก้ารประเมินไม่มีประสิทธิภาพ  
 4. การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานให้มีเอกลกัษณ์ของตนเอง โครงสร้างหลกัของแฟ้ม
สะสมผลงานอาจเหมือนกนั แต่นกัเรียนสามารถตกแต่งรายละเอียดยอ่ยใหแ้ตกต่างกนั ตามความคิด
สร้างสรรคข์องแต่ละบุคคล โดยอาจใชภ้าพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งใหส้วยงามเนน้เอกลกัษณ์ของ
เจา้ของแฟ้มสะสมผลงาน 
 5. การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดรู้้จกัการ
วพิากษว์จิารณ์ หรือสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัผลงานของตนเอง ตวัอยา่งขอ้ความท่ีใชแ้สดง
ความรู้สึกต่อผลงาน เช่น 

1) ไดแ้นวคิดจากการท าผลงานช้ินน้ีมาจากไหน 
2) เหตุผลท่ีเลือกผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
3) จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
4) รู้สึกพอใจกบัผลงานช้ินน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
5) ไดข้อ้คิดอะไรจากการท าผลงานช้ินน้ี 

 6. การตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมิน
ความสามารถของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑย์อ่ย ๆ ท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนัก าหนดข้ึน เช่น 
นิสัยการท างาน ทกัษะทางสังคม การท างานเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด การขอความช่วยเหลือเม่ือ
มีความจ าเป็น นอกจากน้ีการตรวจสอบความสามารถตนเองอีกวธีิหน่ึง คือ การให้นกัเรียนเขียน
วเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย ของตนเอง และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 7. การประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นการสรุปคุณภาพของงานและ
ความสามารถหรือพฒันาการของนกัเรียน การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินโดย
ไม่ใหร้ะดบัคะแนน และการประเมินโดยใหร้ะดบัคะแนน 

1) การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน ครูกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ แฟ้มสะสมผลงานมีไว้
เพื่อศึกษากระบวนการท างาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อผลงานของตนเอง 
ตลอดจนดูพฒันาการหรือความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งไม่เป็นทางการ ครู ผูป้กครอง และเพื่อน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สามารถใหค้  าช้ีแนะแก่นกัเรียนได ้ซ่ึงวธีิการน้ีจะท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะไดค้ะแนนมากนอ้ยเท่าไร 

2) การประเมินโดยให้ระดับคะแนน มีทั้งการประเมินตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การ
ประเมินระหวา่งภาคเรียน และการประเมินปลายภาค ซ่ึงจะช่วยในวตัถุประสงคด์า้นการปฏิบติัเป็น
หลกั การประเมินแฟ้มสะสมผลงานตอ้งก าหนดมิติการให้คะแนน (scoring rubrics) ตามเกณฑท่ี์ครู
และนกัเรียนร่วมกนัก าหนดข้ึน การใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งการใหค้ะแนนเป็นรายช้ินก่อนเก็บเขา้
แฟ้มสะสมผลงาน และการใหค้ะแนนแฟ้มสะสมผลงานทั้งแฟ้ม ซ่ึงมาตรฐานคะแนนนั้นตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน และมุ่งเนน้พฒันาการของนกัเรียนแต่ละคน
มากกวา่การน าไปเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน  
 8. การแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผู้อืน่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บฟัง
ความคิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เพื่อน ครู และผูป้กครอง อาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
การจดัประชุมในโรงเรียนโดยเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัพิจารณาผลงาน การสนทนา
แลกเปล่ียนระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน การส่งแฟ้มสะสมผลงานไปใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งช่วยให้
ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน า 
 ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์นั้นนกัเรียนจะตอ้งเตรียมค าถามเพื่อถามผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานของตนเอง ตวัอยา่งค าถาม เช่น 

1) ท่านคิดอยา่งไรกบัผลงานช้ินน้ี 
2) ท่านคิดวา่ควรปรับปรุงแกไ้ขส่วนใดอีกบา้ง 
3) ผลงานช้ินใดท่ีท่านชอบมากท่ีสุด เพราะอะไร 

9. การปรับเปลีย่นผลงาน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น และไดรั้บ
ค าแนะน าจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งแลว้ จะน ามาปรับปรุงผลงานใหดี้ข้ึน นกัเรียนสามารถน าผลงานท่ี
ดีกวา่เก็บเขา้แฟ้มสะสมผลงานแทนผลงานเดิม ท าใหแ้ฟ้มสะสมผลงานมีผลงานท่ีดี ทนัสมยั และ
ตรงตามจุดประสงคใ์นการประเมิน 
 10. การประชาสัมพนัธ์ผลงานของนักเรียน เป็นการแสดงนิทรรศการผลงานของนกัเรียน  
โดยน าแฟ้มสะสมผลงานของนกัเรียนทุกคนมาจดัแสดงร่วมกนั และเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ครู 
และนกัเรียนทัว่ไปไดเ้ขา้ชมผลงาน ท าใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ผูท่ี้
เร่ิมตน้ท าแฟ้มสะสมผลงานอาจไม่ตอ้งด าเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนน้ี อาจใชข้ั้นตอน   หลกั ๆ คือ การ
รวบรวมผลงานและการจดัระบบแฟ้ม การคดัเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกต่อผลงาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

องค์ประกอบส าคัญของแฟ้มสะสมผลงาน มีดงัน้ี 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนน า ประกอบดว้ย 
   - ปก 
   - ค าน า 
   - สารบญั 
   - ประวติัส่วนตวั 
   - จุดมุ่งหมายของการท าแฟ้ม 
      สะสมผลงาน 2. ส่วนเนือ้หาแฟ้ม ประกอบดว้ย 

   - ผลงาน 
   - ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงาน 
   - Rubrics ประเมินผลงาน 
    

3. ส่วนข้อมูลเพิม่เตมิ ประกอบดว้ย 
   - ผลการประเมินการเรียนรู้ 
   - การรายงานความกา้วหนา้โดย 
      ครู 
   - ความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วน 
     เก่ียวขอ้ง เช่น เพ่ือน ผูป้กครอง 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

4. ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design 
ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่    

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
1.               
2.               
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
1.         
2.         

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
1.         
2.         

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1.         
2.         
3.         

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่
คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1.         
2.         
3.         

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
            ไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
   1.1              
   1.2              
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
   2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
        1)       
        2)       

 
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
        1)       
        2)       

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1              
   3.2              
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
             
             
              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

5. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 เม่ือครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design แลว้ ครูสามารถเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้รายชัว่โมงโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ช่ือแผน...(ระบุช่ือและล าดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง...(ระบุช่ือเร่ืองท่ีจะท าการจดัการเรียนรู้) 
 สาระที่...(ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 ช้ัน...(ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
 หน่วยการเรียนรู้ที่...(ระบุช่ือและล าดบัท่ีของหน่วยการเรียนรู้) 
 เวลา...(ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 
 สาระส าคัญ...(เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้) 
 ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน...(ระบุตวัช้ีวดัช่วงชั้นท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้...(ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง 
ประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความรู้ความคิด (Knowledge‟K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ (Affective‟A) และดา้นทกัษะ/กระบวนการ (Performance‟P)) 
 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้...(ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 
 สาระการเรียนรู้...(ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้...(ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระและการบูรณาการ
ขา้มสาระ) 
 กจิกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพ่ิมเติม) 
 แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้...(ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
 บันทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้...(ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ี 
ก าหนดไว ้อาจน าเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจยัในชั้น
เรียนได)้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

6. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์ 
ค าช้ีแจง เลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงค าตอบเดยีว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1.  ศักราชและการแบ่งยุคสมยัทาง 
    ประวตัศิาสตร์มคีวามส าคัญต่อการศึกษา     
    เร่ืองราวเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร์อย่างไร 
    ก ท าใหท้ราบความเป็นมาของมนุษย ์
    ข ท าใหส้ามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์ได ้
        ถกูตอ้ง 
    ค ท าใหท้ราบการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์    
        ตลอดเวลา 
    ง ท าใหท้ราบความแตกต่างของเหตุการณ์ท่ี 
       เกิดข้ึนแต่ละสมยั 
           ๓ 
2.  วนั ๒ ฯ ๗ หมายถึงวนัอะไร 
    ก วนัเสาร์ เดือน ๒ ข้ึน ๓ ค ่า 
    ข วนัองัคาร เดือนยี่ ข้ึน ๗ ค ่า 
    ค วนัพุธ เดือน ๗ แรม ๒ ค ่า 
    ง วนัจนัทร์ เดือน ๗ ข้ึน ๓ ค ่า 
3.  การนับพุทธศักราชแบบไทยเร่ิมนับเมือ่ไร 
    ก เม่ือพระพุทธเจา้ประสูติ 
    ข เม่ือพระพุทธเจา้เสดจ็ปรินิพพาน 
    ค เม่ือพระพุทธเจา้เสดจ็ปรินิพพาน 
       ไปแลว้ 1 ปี 
    ง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงวนัข้ึนปีใหม่ พ.ศ.  
       2484 
4. พุทธศักราช 1792 ตรงกบัมหาศักราชใด 
   ก  ม.ศ. 611       ค  ม.ศ. 1249 
   ข  ม.ศ. 1171    ง  ม.ศ. 2413 
5. ข้อใดหมายถึงทศวรรษ 
   ก รอบ 10 ปี              ค รอบ 100 ปี 
   ข รอบ 12 ปี             ง รอบ 1,000 ปี    

6.  นักประวตัศิาสตร์ใช้เกณฑ์อะไรแบ่งยุคสมยั 
     ทางประวตัศิาสตร์ออกเป็นยุคก่อน 
     ประวตัศิาสตร์และยุคประวตัศิาสตร์ 
     ก  การตั้งถ่ินฐาน 
     ข  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
     ค  ต านานหรือค าบอกเล่า 
     ง  หลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7.  ในสมยัใดที่มนุษย์ยงัไม่มีการตั้งถิ่นฐานเป็น 
     หลกัแหล่ง  
     ก  สมยัเหลก็     ค  สมยัหินใหม่ 
     ข  สมยัส าริด     ง  สมยัหินกลาง  
8. หลกัฐานที่ชัดเจนที่สุดของการตั้งถิ่นฐานของ 
    มนุษย์มขีึน้ในสมยัใด 
   ก  สมยัหินเก่า      ค  สมยัหินใหม่ 
   ข  สมยัหินกลาง   ง  ถกูทุกขอ้ 
9. ข้อใดจดัเป็นหลกัฐานสมยัประวตัศิาสตร์ 
   ก  จารึก จดหมายเหตุ 
   ข  ต านาน ซากกระดูกสตัว ์
   ค  คูเมือง โครงกระดูกมนุษย ์
   ง  เมลด็พืช โครงกระดูกมนุษย ์
10. การท าความเข้าใจถึงความหมายหรือ 
     ข้อเท็จจริงของหลกัฐาน จดัเป็นขั้นตอนใด 
     ของวธีิการทางประวตัศิาสตร์ 
     ก  การก าหนดปัญหา 
     ข  การตีความหลกัฐาน 
     ค  การรวบรวมหลกัฐาน 
     ง  การเรียบเรียงและน าเสนอ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 
ค าช้ีแจง เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว   
1.  ใครเป็นผู้ริเร่ิมเสนอแนวคิดที่ว่า ถิ่นเดมิของ      ชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนกลางของจีน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก  รูธ เบเนดิกต ์
 ข  อาร์ชิบอลด ์รอสส์ คอลคูน 
 ค  ดร.วิลเลียม คลิฟตนั ดอดด์ 
 ง  ศาสตราจารยแ์ตเรียง เดอ ลาคูเปอรี 
2.  แนวคิดเกีย่วกบัถิ่นเดิมของชนชาตไิทยในข้อ 
     ใดที่นักวชิาการในปัจจุบันยอมรับมากที่สุด 
  ก  ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูแ่ถบ 
            เทือกเขาอลัไต 
 ข  ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูบ่ริเวณตอนใต ้
           ของจีน 
 ค  ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นประเทศ 
          ไทยปัจจุบนั 
 ง  ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นคาบสมุทร 
           มลายแูละหมู่เกาะอินโดนีเชีย 
3. เพราะเหตุใดนักวชิาการปัจจุบันจงึคัดค้าน 
       และปฏิเสธแนวคิดที่ว่า “ถิ่นเดมิของชนชาติ 
      ไทยอยู่แถบเทือกเขาอลัไต” 
 ก  ความคลา้ยคลึงทางดา้นภาษามีเหตุผล    
           นอ้ยเกินไป 
      ข  สภาพภูมิประเทศและภมิูอากาศบริเวณน้ี 
          ไม่เหมาะแก่การด ารงชีพของคนไทย 
      ค  เทือกเขาอลัไตเป็นทะเลทรายกวา้งใหญ่ 
          และทุรกนัดารไม่น่าจะมีผูค้นอาศยัอยู ่
      ง  หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีคน้พบ เช่น  
          ส่ิงของเคร่ืองใช ้เส้ือผา้ แตกต่างจากชน 
          ชาติไทย 
 
 
4.  นักวชิาการไทยที่สนับสนุนว่า “ถิ่นเดมิของ 
    ชนชาตไิทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน”  
    คือใคร 
 ก  หลวงวิจิตรวาทการ 
 ข  นายแพทยส์มศกัด์ิ  พนัธ์ุสมบุญ 

 ค  ศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
 ง  ศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ด  แสงวิเชียร 
5.  หลกัฐานส าคัญในข้อใดที่นักวชิาการใช้ยืนยัน     
     แนวคิดที่ว่าถิ่นเดมิของชนชาตไิทยอยู่ใน       
     ประเทศไทยปัจจุบัน 
 ก  ประติมากรรมส าริด 
 ข  ขอ้มลูทางดา้นมานุษยวิทยา 
 ค  หลกัฐานทางดา้นภาษาศาสตร์ 
 ง  โครงกระดูกมนุษยย์คุหินใหม่ 
6.  อะไรเป็นปัจจยัส าคัญที่มอีิทธิพลต่อการ 
     ตดัสินใจเลอืกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ใน 
     ดนิแดนไทย 
 ก  ภูมิอากาศ  
 ข  ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ค  ความปลอดภยัในชีวิต 
 ง  ถกูทุกขอ้ 
7.  เมอืงโบราณสมยัทวารวดเีมืองใดที่อยู่ทาง 
     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ก  คูบวั          ค  ศรีเทพ 
 ข  พระรถ     ง  ฟ้าแดดสงยาง  
8.  พระอวโลกเิตศวรเป็นประตมิากรรม 
     ในสมยัใด 
 ก  ศรีวิชยั 
 ข  ทวารวดี 
 ค  หริภุญชยั 
 ง  ตามพรลิงค ์
9.  อาณาจกัรหริภุญชัยตั้งอยู่ในลุ่มน า้อะไร 
 ก  ลุ่มน ้าปิง 
 ข  ลุ่มน ้ามลู 
 ค  ลุ่มน ้าตาปี 
 ง  ลุ่มน ้าเจา้พระยา 
 
10. ข้อใดกล่าวถึงแคว้นละโว้ได้ถูกต้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก  ปกครองดว้ยพระสงฆ ์
 ข  แผอ่  านาจไปทัว่ภาคใตข้องไทย 
 ค  มีลพบุรีเป็นศูนยก์ลางการปกครอง 

 ง  เป็นแควน้ท่ีเขมรสร้างข้ึนเม่ือคร้ัง 
           ปกครองดินแดนในลุ่มน ้าเจา้พระยา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 รัฐไทยในดินแดนไทย 

ค าช้ีแจง  เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  รัฐไทยที่ตั้งขึน้ในดินแดนไทยซ่ึงมอีายุเก่าแก่           มากที่สุดคือรัฐอะไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก  แควน้พะเยา 
 ข  แควน้สุพรรณภูมิ 
 ค  แควน้โยนกเชียงแสน 
 ง  แควน้หิรัญนครเงินยาง 
2.  บุคคลส าคัญที่ท าให้แคว้นหิรัญนครเงนิยางมี 
     ความมัน่คงและขยายอ านาจออกไปอย่าง 
     กว้างขวางคือใคร 
 ก  พระยาลาว 
 ข  ปู่ เจา้ลาวจง 
 ค  พระยามงัราย 
 ง  พระยาลาวเมง็ 
3.  พระยาง าเมอืงแห่งแคว้นพะเยามี 
      ความสัมพนัธ์กบัพระมงัรายในฐานะอะไร 
 ก  เป็นญาติผูน้อ้ง 
 ข  เป็นพระราชโอรส 
 ค  เป็นมิตรร่วมสาบาน 
 ง  เป็นผูร่้วมก่อตั้งแควน้พะเยา 
 4.  พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษตัริย์ที่จงัหวดั 
      เชียงใหม่แสดงเหตุการณ์เกีย่วกบัอะไร  
 ก  การสร้างเมืองเชียงใหม่ 
 ข  การท าสญัญาเป็นมิตรร่วมสาบานกนั 
 ค  การสร้างมณฑปพระบรมธาตุหริภุญชยั 
 ง  การวางแผนขยายอาณาเขตเมืองเชียงใหม่ 
5.  อาณาจกัรล้านนามคีวามเจริญสูงสุดในสมัย 
     ของใคร 
 ก  พระยามงัราย 
 ข  พระเจา้กือนา 
 ค  พระเจา้ติโลกราช 
 ง  พระยาเกศเชษฐราช 
6.  รัฐใดที่ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ 
     ราชอาณาจกัรไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุง 
     รัตนโกสินทร์ 
 ก  แควน้พะเยา  

 ข  อาณาจกัรลา้นนา 
 ค  อาณาจกัรสุโขทยั 
 ง  แควน้สุพรรณภูมิ 
7.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจยัภายในที่มีส่วนท าให้   
     อาณาจกัรสุโขทัยมฐีานะเป็นผู้น าของกลุ่ม 
     คนไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 ก  มีท าเลท่ีตั้งเหมาะสม 
 ข  คนไทยสามคัคีและเสียสละ 
 ค  ผูน้ ามีความสามารถและเป็นนกัปราชญ ์
 ง  มีการติดต่อสมัพนัธ์กบัจีนในระบบ 
           บรรณาการ 
8.  พระราชกรณียกจิของพ่อขุนรามค าแหง 
     มหาราชที่เป็นรากฐานส าคัญของวฒันธรรม 
     ไทยคืออะไร 
 ก  การประดิษฐอ์กัษรไทย 
 ข  การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
 ค  การขยายอาณาเขตไปสุดแหลมมลาย ู
 ง  การใหแ้ขวนกระด่ิงหนา้ประตูวงัเพ่ือให ้
           ประชาชนมาสัน่ร้องทุกข ์
9.  รูปแบบการปกครองที่น ามาใช้ในสมยัสุโขทัย 
     ตอนปลายคืออะไร 
 ก  ธรรมราชา 
 ข  ประชาธิปไตย 
 ค  พ่อปกครองลกู 
 ง  สมบูรณาญาสิทธิราชย ์
10. หลกัฐานข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าชาวสุพรรณ 
       ภูมนัิบถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
 ก  การสร้างวดัแบบอยธุยา 
 ข  การสร้างปรางคแ์บบลพบุรี 
 ค  การสร้างพระพุทธรูปแบบสุโขทยั 
 ง  การสร้างพระสถปูเจดียแ์บบทวารวดี 
11. ปัจจยัภายนอกที่เอือ้ต่อการสถาปนา 
      อาณาจกัรอยุธยาได้ส าเร็จคืออะไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก  เขมรหมดอิทธิพล  
 ข  การตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม 
 ค  ความสามคัคีและความเสียสละ 
           ของคนไทย 
 ง  แควน้สุพรรณภูมิและแควน้ละโว ้
          ใหค้วามช่วยเหลือ 
12. ข้ออะไรไม่ใช่พืน้ฐานทางเศรษฐกจิที่ 
      ก่อให้เกดิรายได้หลกัของอาณาจกัรอยุธยา 
 ก  การคา้ 
 ข  การเกษตร 
 ค  หตัถกรรม 
 ง  การเกบ็ภาษีอากร 
13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้เสียกรุงศรีอยุธยา 
      คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2310 
 ก  การแยง่ชิงอ านาจในราชส านกั 
 ข  การดอ้ยประสิทธิภาพในการรบ 
 ค  ชาติตะวนัตกไม่ใหก้ารสนบัสนุน 
            ดา้นอาวธุ 

 ง  พระมหากษตัริยข์าดพระปรีชาสามารถ 
           ทางการรบ 
14. เหตุการณ์ใดเป็นการย า้เตอืนว่าถึงเวลา 
      เปลีย่นแปลงรูปแบบการปกครองเป็น 
      ระบอบประชาธิปไตย 
 ก  กบฏบวรเดช 
 ข  กบฏ ร.ศ 130 
 ค  วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 
 ง  ค ากราบบงัคมทูลของกลุ่มกา้วหนา้  
           ร.ศ. 103 
15. สาเหตุส าคัญที่ท าให้รัชกาลที่ 5 ต้องปฏิรูป 
       โครงสร้างสังคมไทยคืออะไร 
 ก  การเรียกร้องของเหล่าขนุนาง 
 ข  การคุกคามของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก 
 ค  การรักษาความมัน่คงของสถาบนั 
            พระมหากษตัริย ์
 ง  การสร้างอารยธรรมใหส้อดคลอ้งกบั 
           อารยธรรมตะวนัตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ความส าคญัของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อชาติไทย 

ค าช้ีแจง  เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงด ารงพระราช      ฐานะใด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก  เป็นผูบ้ริหารประเทศ 
 ข  เป็นประมุขของประเทศ 
 ค  เป็นเจา้ชีวิตของไพร่ขา้แผน่ดิน 
 ง  เป็นผูน้ ากองทพัในการท าศึกสงคราม 
2.  พระมหากษตัริย์สมยัสุโขทัยพระองค์ใดทรง 
      เป็นแบบอย่างในการปฏิบัตพิระราชกรณีย 
       กจิในการป้องกนัและรักษาเอกราชของชาติ 
 ก  พระยางัว่น าถุม 
 ข  พ่อขนุบานเมือง 
 ค  พ่อขนุรามค าแหงมหาราช 
 ง  พระมหาธรรมราชาท่ี 4 (บรมปาล) 
3.  พระราชกรณียกจิของสมเด็จพระนารายณ์ 
     มหาราชในข้อใดที่แสดงถึงการป้องกนัและ 
     รักษาเอกราชของชาติ 
 ก  ทรงสร้างเมืองลพบุรีเป็นเมืองหลวง 
           ส ารอง 
 ข  ทรงผอ่นผนัท าสญัญายกประโยชน ์
           การคา้ใหแ้ก่ฮอลนัดา 
 ค  ทรงเจริญสมัพนัธไมตรีกบัพระเจา้หลุยส์ 
           ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส 
 ง  ถกูทุกขอ้ 
 4. พระมหากษตัริยพระองค์ใดไม่มีส่วน 
     เกีย่วข้องกบัการสถาปนาอาณาจกัร  
 ก  สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 
 ข  สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
 ค  สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช 
 ง  พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
           มหาราช 
5.  พระมหากษตัริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
     รัชกาลใดที่ทรงมพีระราชกรณียกจิในการ 
      ป้องกนัและรักษาเอกราชของชาตอิย่าง 
      ชัดเจนในยุคของการล่าอาณานิคม  
 ก รัชกาลท่ี 1 

 ข รัชกาลท่ี 3 
 ค รัชกาลท่ี 4 
 ง รัชกาลท่ี 5 
6.  พระแท่นมนังศิลาบาตรที่สร้างในสมยัที่พ่อ 
      ขุนรามค าแหงมหาราชนอกจากใช้เป็นที่ว่า 
      ราชการแล้ว ยงัใช้ประโยชน์ในเร่ืองอะไรอกี 
 ก  เป็นท่ีประทบัตดัสินคดีความ  
 ข  ใหพ้ระสงฆน์ัง่แสดงธรรมในวนัพระ 
 ค  ใหข้า้ราชการและประชาชนนัง่สมาธิ 
  ง  เป็นท่ีประทบัแสดงธรรมแก่ขา้ราชการ 
            และประชาชน 
7.  การส่งคณะสมณทูตไปฟ้ืนฟู 
     พระพุทธศาสนาในลังกาสมัยพระเจ้าอยู่หัว 
     บรมโกศ ก่อให้เกดิคณะสงฆ์นิกายอะไร 
      ในลงักา 
 ก  สยามวงศ ์
 ข  อุบาลีวงศ ์
 ค  มหานิกาย 
 ง  ธรรมยติุกนิกาย 
8.  รางวลั The Human Development Lifetime   
     Achievement Award ที่องค์การ 
     สหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ 
     พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเป็นรางวลั 
     เกีย่วกบัเร่ืองอะไร 
 ก โครงการพระราชด าริ 
 ข  การส่งเสริมวฒันธรรม 
 ค  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ง  การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
9.  พระราชนิพนธ์เล่มใดที่เป็นผลงานของ 
     รัชกาลที่ 5 
 ก  ไกลบา้น 
 ข  ราชาธิราช 
 ค  สมุทรโฆษค าฉนัท ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ง  ชุมนุมพระบรมราโชบาย 
10. ข้อใดเป็นส่ิงที่ยนืยนัได้ว่าพระบาทสมเดจ็ 
      พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอคัรศิลปิน 
 ก  ทรงพระราชนิพนธ์แปลหนงัสือ 
 ข  ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไว ้

            ถึง 47 เพลง 
 ค  ทรงส่งเสริมและพระราชทานพระบรม 
            ราชูปถมัภแ์ก่ศิลปิน 
 ง  ทรงฟ้ืนฟพูระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ 
           นงัคลัแรกนาขวญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที ่5 

ค าช้ีแจง  เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  การปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลที่ 5 ใน      ระยะแรก ๆ มจุีดประสงค์อะไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก   ดึงอ านาจเขา้สู่สถาบนัพระมหากษตัริย ์
 ข  แกปั้ญหาการวิวาทระหวา่งวงัหนา้ 
            กบัวงัหลวง 
 ค  ท าตามค ากราบบงัคมทูลของกลุ่ม 
            กา้วหนา้ ร.ศ. 103 
 ง  รักษาเสถียรภาพของบา้นเมืองใหพ้น้จาก 
           ภยัคุกคามของชาติมหาอ านาจ 
2.  การจดัระเบียบการปกครองส่วนภูมภิาคใน 
     ลกัษณะการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางสมยั 
     รัชกาลที่ 5 เรียกว่าอะไร 
 ก  สุขาภิบาล 
 ข  จตุสดมภ ์
 ค  เทศาภิบาล 
 ง  การปกครองทอ้งท่ี 
3.  บุคคลที่มส่ีวนร่วมส าคัญในการปฏิรูปการ 
     ปกครองสมยัรัชกาลที่ 5 คือใคร 
 ก  กรมพระราชวงับวรวิชยัชาญ 
 ข  สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ 
            (ช่วง บุนนาค) 
 ค  สมเดจ็พระเจา้บรมวรวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าภาณุ 
           รังษีสวา่งวงศ ์
 ง  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเท 
           วะวงศว์โรปการ 
4.  ข้อใดไม่ใช่ผลดขีองการปฏิรูปการปกครอง 
       สมยัรัชกาลที่ 5  
 ก  พระมหากษตัริยมี์อ านาจเดด็ขาด 
           เพียงผูเ้ดียว 
 ข   การปกครองหวัเมืองมีความใกลชิ้ดกบั 
            ส่วนกลาง 
 ค  สามารถดึงอ านาจการปกครองสู่สถาบนั 
            พระมหากษตัริยไ์ด ้
 ง  มีการแบ่งหนา้ท่ีของกระทรวงต่าง ๆ  
           อยา่งชดัเจนและทนัสมยั 

5.   เหตุผลส าคัญที่ท าให้รัชกาลที่ 5 ทรง 
      เปลีย่นแปลงระบบไพร่คืออะไร 
 ก  เพ่ือแกปั้ญหาไพร่หลบหนีการใชแ้รงงาน 
 ข  เพ่ือรักษาความมัน่คงและปลอดภยัของ 
            บา้นเมือง 
 ค  เพ่ือใหมี้ทหารประจ าการแทนการใช ้
            แรงงานระบบไพร่ 
 ง  เพ่ือแกปั้ญหาทุจริตของมลูนายท่ีแสวงหา 
           ประโยชนจ์ากระบบไพร่ 
6.  ขั้นตอนการเปลีย่นแปลงระบบไพร่ขั้นตอน 
     ใดมคีวามส าคัญต่อการยกเลิกระบบไพร่ 
 ก  จดัตั้งกรมทหารหนา้  
 ข  ประกาศก าหนดอายไุพร่ฉกรรจ ์
 ค  ลดเงินค่าราชการท่ีไพร่หลวงตอ้งจ่ายให ้
            ราชการ 
 ง  ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะเกณฑ ์
           ทหาร ร.ศ. 124 
7.  เพราะเหตุใดรัชกาลที่ 5 จงึไม่ประกาศ 
     กฎหมายเลกิทาสในทันที แต่ทรงด าเนินการ 
     แบบค่อยเป็นค่อยไป 
 ก  ขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
 ข  สงัคมไทยยงัไม่พร้อมท่ีจะเลิกทาส 
 ค  เกรงพวกเจา้นายเช้ือพระวงศจ์ะก่อกบฏ 
 ง  ถกูทุกขอ้ 
 
8.  การเลกิระบบไพร่ทาสนอกจากจะท าให้ 
     สภาพเศรษฐกจิดขีึน้แล้ว ยงัมผีลดอีะไรอกี 
 ก  รัฐไทยแขง็แกร่งข้ึน 
 ข  สถาบนัพระมหากษตัริยม์ัน่คงข้ึน 
 ค  การเมืองการปกครองมีความเป็นอารยะ 
           มากข้ึน 
 ง  รัฐไทยไดรั้บการยอมรับจากชาติ 
           มหาอ านาจมากข้ึน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

9.  สาเหตุส าคัญของการเสด็จประพาสต้นของ 
     รัชกาลที่ 5 คืออะไร 
 ก  ทรงตรวจราชการ 
 ข  เสดจ็เยี่ยมความเป็นอยูข่องราษฎร 
 ค  ทรงประชวรแพทยก์ราบบงัคมทูลให ้
            เสดจ็ไปพกัผอ่น 
 ง  ทรงท าตามค าแนะน าของสมเดจ็พระเจา้ 

           บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
10. ประเทศแรกที่รัชกาลที่ 5 เสดจ็ฯ เยอืนใน 
      การเสดจ็ประพาสยุโรป คอืประเทศอะไร 
 ก  อิตาลี 
 ข  รัสเซีย 
 ค  สวีเดน 
 ง  องักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ค าช้ีแจง  เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  กลุ่มบุคคลใดที่เคลือ่นไหวเรียกร้องให้มกีาร      เปลีย่นแปลงการปกครองเป็นคร้ังแรกในสมยั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

     รัชกาลที่ 5  
 ก  สภาท่ีปรึกษา 
 ข  กลุ่มทหารหนุ่ม 
 ค  ขบวนการ ร.ศ. 130 
 ง  กลุ่มกา้วหนา้ ร.ศ. 103 
2.  เหตุการณ์ใดในสมยัรัชกาลที่ 6 ที่เป็นการย า้ 
     เตอืนว่าถึงเวลาเปลีย่นแปลงรูปแบบการ 
     ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
     มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
 ก  กบฏบวรเดช 
 ข  กบฏ ร.ศ. 130 
 ค  วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 
 ง  ค ากราบบงัคมทูลของ ร.ศ. 103 
3. การจดัตั้งดุสิตธานีเกดิขึน้ในรัชกาลใด 
 ก  รัชกาลท่ี 5 
 ข  รัชกาลท่ี 6 
 ค  รัชกาลท่ี 7 
 ง  รัชกาลท่ี 8 
 4. พระราชนิพนธ์เร่ือง “ฉวยอ านาจ” ของ 
     รัชกาลที่ 6 ต้องการช้ีให้เห็นถึงเร่ืองอะไร 
 ก  ผลดีของการปกครองระบอบ 
           ประชาธิปไตย 
 ข  ความยุง่ยากของการปกครองระบอบ  
           ประชาธิปไตย 
 ค  ความส าคญัของชาติ ศาสนา และ 
           พระมหากษตัริย ์
 ง  ความรู้สึกของพลเมืองไทยต่อสถาบนั 
           พระมหากษตัริย ์
5.  เมือ่ชนช้ันกลางมคีวามรู้สึกตืน่ตวัทาง 
     การเมอืง และไม่พอใจในระบอบการปกครอง  
     แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัชกาลที่ 7 ทรง 
     แก้ไขปัญหานีด้้วยวธีิต่อไปนี ้ยกเว้นข้อใด 
 ก  ปรับปรุงแกไ้ขสภาองคมนตรี 

 ข  ออกพระราชบญัญติัองคมนตรี  
            พ.ศ. 2470 
 ค  ฟ้ืนฟสูภาท่ีปรึกษาราชการแผน่ดินท่ีมีมา 
            ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 
 ง  ฝึกหดัประชาชนใหรู้้จกัใชสิ้ทธิในการ 
           ออกเสียงควบคุมกิจการทอ้งถ่ิน 
6.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลีย่นแปลงการ 
     ปกครอง พ.ศ. 2475 
 ก  อิทธิพลของส่ือมวลชน  
 ข  ตอ้งการลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 ค  ประชาชนบางส่วนไดรั้บการศึกษาแบบ 
            ตะวนัตก 
 ง   เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าภายในประเทศ 
            อยา่งรุนแรง 
7.  คณะก่อการเปลีย่นแปลงการปกครอง  
     พ.ศ. 2475 เรียกว่าอะไร 
 ก  คณะปฏิวติั 
 ข  คณะปฏิรูป 
 ค  คณะราษฎร 
 ง  คณะรัฐประหาร 
8.  นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยตาม 
     รัฐธรรมนูญคือใคร 
 ก หลวงประดิษฐ์มนูธรรม 
 ข จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 ค พระยาพหลพลพยหุเสนา 
 ง พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
9.  ลทัธิชาตนิิยมในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พบูิล 
     สงครามมอีุดมการณ์ต่อต้านใคร 
 ก  คนจีน          ค  คนองักฤษ 
 ข  คนญ่ีปุ่น      ง  คนอเมริกนั 
 
 
10. กบฏวงัหลงัเกดิขึน้ในสมัยรัฐบาลของใคร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก  จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 ข  จอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต ์
 ค  จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

 ง  จอมพล ประภาส  จารุเสถียร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บทบาทสตรีไทยในประวตัศิาสตร์ 

ค าช้ีแจง   เลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงค าตอบเดยีว 

1. สตรีไทยในประวตัศิาสตร์มีบทบาทอย่างไร 6. ท้าวสุรนารีมคุีณสมบัตทิี่เด่นชัดในเร่ืองอะไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   ก  มีสิทธิเท่าเทียมผูช้าย 
   ข  เป็นผูน้ ามากกวา่ผูต้าม 
   ค  เป็นประดุษชา้งเทา้หลงั 
   ง  ไม่มีขอ้ใดถูก  
2. เมือ่อยุธยายกทัพมาตเีมอืงเชียงใหม่พระ 
    มหาเทวจีริประภาท าอย่างไรจงึจะไม่ท าสงคราม 
    กบัอยุธยา 
   ก  ถวายบรรณาการ 
   ข  ส่งกองทพัไปสกดั 
   ค  ส่งคณะทูตไปเจรจาสงบศึก 
   ง  อพยพหล้ีภยัไปอยูเ่ชียงใหม่ 
3. ใครทีผ่ลกัดนัให้ขุนวรวงศาธิราชขึน้เป็น 
   กษตัริย์ 
   ก  เจา้ศรีอโนชา 
   ข  ทา้วศรีสุดาจนัทร์ 
   ค  สมเดจ็พระสุริโยทยั 
   ง  พระมหาเทวีจิรประภา 
4. ใครเป็นผู้ขอพระราชทานอภัยโทษให้ขุนหลวง 
    สรศักดิ์จากสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  
   ก  เจา้แม่วดัดุสิต 
   ข  เจา้จอมมารดาฉิม 
   ค  ทา้วศรีสุดาจนัทร์ 
   ง  สมเดจ็พระสุริโยทยั 
5. วรีกรรมของท้าวเทพกระษตัรีและท้าวศรี 
    สุนทรเกดิขึน้ในสมยัรัชกาลใด 
   ก  รัชกาลท่ี 1 
   ข  รัชกาลท่ี 2  
   ค  รัชกาลท่ี 3 
   ง  สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช 

   ก  ความขยนั       ค  ความซ่ือสตัย ์
   ข  ความอดทน     ง  ความกลา้หาญ    
7. บทบาทของสตรีไทยเร่ิมมกีารเปลีย่นแปลง 
    ในสมยัรัชกาลใด 
   ก  รัชกาลท่ี 1      ค  รัชกาลท่ี 3 
   ข  รัชกาลท่ี 2      ง  รัชกาลท่ี 4  
8. ในสมยัประวตัศิาสตร์สตรีที่ยากจนกบัสตรี 
   ฐานะดีมคีวามแตกต่างกนัหรือไม่ 
   ก  แตกต่าง เพราะสตรียากจนไม่มีโอกาสช่วย 
       เหลือราชการเหมือนสตรีฐานะดี 
   ข  แตกต่าง เพราะสตรียากจนจะท างานทั้งใน 
       บา้นและนอกบา้นแทนสามีท่ีไปเขา้เวร 6  
       เดือน 
   ค  ไม่แตกต่าง เพราะสตรีทุกคนไม่ตอ้งท า 
        เฉพาะงานบา้นเท่านั้น 
   ง  ไม่แตกต่าง เพราะสตรีทุกคนไม่มีโอกาสเล่า 
        เรียนเหมือนบุรุษ 
9. สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถทรง  
    ก่อตั้งโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ขึน้มาเพือ่ 
    อะไร 
   ก  เพ่ือใหส้ตรีมีสิทธิเท่าบุรุษ 
   ข  เพ่ือใหส้ตรีมีความช านาญในอาชีพ 
   ค  เพ่ือส่งเสริมใหส้ตรีไดรั้บการศึกษา 
   ง  เพ่ือใหบุ้รุษเห็นความส าคญัของสตรี 
10. เหตุใดสตรีช้ันสูงในประวตัศิาสตร์จึงไม่ต้อง 
     ท างานหนัก 
    ก  สามีไม่ใหท้ างาน   ค  เล้ียงลกูไม่มีเวลาท างาน 
    ข  มีบริวารคอยรับใช ้ง  ไม่มีขอ้ใดถูก 
       

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 

ค าช้ีแจง  เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  อกัษรไทยประดษิฐ์ขึน้เมือ่ไร  ก พ.ศ. 1826 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ข พ.ศ. 1873 
 ค พ.ศ. 1954 
 ง พ.ศ. 2310 
2.  วรรณคดเีร่ืองแรกของไทยคือเร่ืองอะไร 
 ก จินดามณี 
 ข ไตรภูมิพระร่วง 
 ค มหาชาติค าหลวง 
 ง ศิลาจารึกพ่อขนุรามค าแหง 
3.   วฒันธรรมทางวตัถุเกีย่วข้องกบัเร่ืองอะไร 
 ก วิถีชีวิตของหมู่คณะ 
 ข ความเช่ือทางศาสนา 
 ค เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการด าเนินชีวิต 
 ง สญัลกัษณ์ท่ีใชส่ื้อความหมายใหเ้ขา้ใจกนั 
 4. อะไรเป็นจารีตประเพณ ี
 ก การไหว ้
 ข การแต่งงาน 
 ค การแต่งกาย 
 ง การนบัถือครูอาจารย ์
5.  อะไรไม่ใช่งานสร้างสรรค์ความงามให้รับรู้ 
     ได้ด้วยการดู 
 ก พระพุทธรูป 
 ข โบสถ ์วิหาร 
 ค การแสดงพ้ืนบา้น 
 ง ภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
6.  รัชกาลที่ 6 ทรงมพีระปรีชาสามารถโดดเด่น 
     ในด้านใด 
 ก จิตรกรรมและนาฏกรรม  
 ข นาฏกรรมและวรรณกรรม 
 ค  วรรณกรรมและประติมากรรม 

 ง  ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม 
7.  ข้อใดเป็นลกัษณะของภูมปัิญญาไทย 
 ก  เก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ 
 ข  เป็นความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีใช ้
            แกปั้ญหาชีวิต 
 ค  เป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติแลว้น ามา 
           พฒันาใหมี้ประโยชน์ 
 ง  เป็นส่ิงท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากต่างชาติ 
           แลว้น ามาผสมผสานกบัวฒันธรรมไทย 
8.  การปรับตวัและการเลอืกท าเลการตั้งถิ่นฐาน 
     เป็นเหตุให้เกดิภูมปัิญญาประเภทใด 
 ก  การเมืองการปกครอง 
 ข  ระบบการเกณฑแ์รงงาน 
 ค  การสร้างบา้นแปลงเมือง 
 ง  ระบบการจดัน ้าเพ่ือการบริโภคและ 
           อุปโภค 
9.  เคร่ืองสังคโลกเป็นภูมปัิญญาไทยในสมัยใด 
 ก  สุโขทยั 
 ข  อยธุยา 
 ค  ธนบุรี 
 ง  รัตนโกสินทร์ 
10. “ผู้ทรงภูมปัิญญาด้านใดด้านหน่ึงและสร้าง 
      ผลงานอย่างต่อเน่ือง จนได้รับการยกย่อง 
      จากสังคมและชุมชน” เป็นความหมายของ 
      บุคคลในข้อต่อไปนี ้ยกเว้นข้อใด 
 ก  ปัญญาชน 
 ข  คนดีศรีสงัคม 
 ค  ศิลปินแห่งชาติ 
 ง  ครูภูมิปัญญาไทย

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่9 อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออก 

และวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ค าช้ีแจง  เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  พธีิจรดพระนังคัลแรกนาขวญัเกี่ยวข้องกบั 
      ศาสนาใด 
 ก  คริสตศ์าสนา     ค  ศาสนาอิสลาม 
 ข  พระพทุธศาสนา ง  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
2.  วรรณกรรมเร่ืองรามเกยีรติ์ได้รับแบบอย่าง 
     มาจากวรรณกรรมเร่ืองใดของอนิเดยี 
 ก  อิเหนา 
 ข  จินดามณี 
 ค  มหากาพยร์ามายาณะ 
 ง  มหากาพยม์หาภารตยทุธ 
3.  ศิลปกรรมของไทยส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบั 
     เร่ืองอะไร 
 ก  ศาสนา 
 ข  การศึกษา 
 ค  วรรณกรรม 
 ง  การเมืองการปกครอง 
 4. หมอบรัดเลย์นอกจากมบีทบาทในด้าน 
     การแพทย์แล้ว ยงัมบีทบาทส าคัญ 
      ในด้านใดอกี 
 ก  การพิมพ ์
 ข  การละคร 
 ค  ภาษาและวรรณกรรม 
 ง  การส่ือสารและคมนาคม 
5.   เหตุใดไทยจงึส่งบรรณาการให้จนี 
 ก  เพ่ือตอ้งการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัจีน 
 ข  เพ่ือตอ้งการน าเคร่ืองสงัคโลกจากจีน 
 ค  เพ่ือใหจี้นคุม้ครองจากการรุกราน 
            ของรัฐอ่ืน 
 ง  ถกูทุกขอ้ 

6.  ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมท าให้สังคมไทย 
     เป็นอย่างไร 
 ก  สงัคมแห่งการแข่งขนั  
 ข  สงัคมท่ีพ่ึงพาอาศยักนั 
 ค  สงัคมท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
 ง  ไม่มีขอ้ใดถูก 
7.  แนวคิดที่ว่ากษตัริย์เป็นสมมตเิทพเป็น 
     แนวคิดที่ไทยรับอทิธิพลมาจากอะไร 
 ก  ลทัธิขงจ้ือ  
 ข  ศาสนาชินโต 
 ค  พระพุทธศาสนา 
 ง  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
8.  พุทธศิลป์ของอนิเดยีแบบใดที่มอีทิธิพลต่อ 
     การสร้างพระพุทธรูปในไทยมากที่สุด 
 ก  มถุรา                ค  คนัธาระ 
 ข  คุปตะ               ง  อมราวดี  
9.  ข้อใดไม่ใช่เส้นทางการแผ่ขยายเข้ามาของ 
     วฒันธรรมจนีสู่ไทย 
 ก การคา้               ค  การแผศ่าสนา 
 ข การทูต              ง  การล่าอาณานิคม  
10. “รัชกาลที่ 3 ทรงน าศิลปะแบบจนีเข้ามา
ผสมผสานในงานก่อสร้าง” ตวัอย่างภูมปัิญญาที่ 
 สอดคล้องกบัข้อความนีค้ือข้อใด 
 ก พระอุโบสถวดัราชโอรสาราม 
 ข พระวิหารวดัสุทศันเทพวราราม 
 ค พระปรางคว์ดัอรุณราชวราราม 
 ง โลหะปราสาทวดัราชนดัดาราม

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่10 บุคคลส าคญั 

ค าช้ีแจง  เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1.  ยุคทองของวรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์อยู่ 
     ในสมยัใด 
 ก  รัชกาลท่ี 1            ค  รัชกาลท่ี 3 

 ข  รัชกาลท่ี 2          ง  รัชกาลท่ี 4 
2.  เจ้าสัวเป็นสมญานามของพระมหากษตัริย์ 
    พระองค์ใด 
 ก  รัชกาลท่ี 2 

 ข  รัชกาลท่ี 3 
 ค  รัชกาลท่ี 4 
 ง  รัชกาลท่ี 5 
3.  การพฒันาและปรับปรุงประเทศด้านสังคม 
     และวฒันธรรมของรัชกาลที่ 5 ในข้อใดที่ท า 
     เพือ่ให้ไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียม 
     อารยประเทศ 
 ก  การยกเลิกจารีตนครบาล 
 ข  การยกเลิกระบบไพร่และระบบทาส 
 ค  การประกาศใชป้ระมวลกฎหมาย 
           ลกัษณะอาญา 
 ง  การจา้งชาวต่างประเทศเขา้มารับราชการ 
           และเป็นท่ีปรึกษา 
 4. พระราชกรณียกจิของรัชกาลที่ 6 เพือ่ปู 
     พืน้ฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      คือข้อใด 
 ก  การก่อตั้งการลกูเสือ 
 ข  การสร้างธงไตรรงค ์
 ค  การสร้างเมืองดุสิตธานี 
 ง  การประกาศพระราชบญัญติั 
           ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 
 
 
5.  “มพีระราชนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ 
      ภาษาบาลมีากกว่า 200 เร่ือง นอกจากนีย้ัง 
      ทรงช าระคัมภีร์บาลไีวยากรณ์อกีกว่า 20  

      คัมภีร์” ข้อความนีก้ล่าวถึงผลงานของใคร 
 ก  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้ 
            เจา้อยูห่วั 
 ข  หม่อมราโชทยั (ม.ร.ว.กระต่าย  
            อิสรางกรู) 
 ค  สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิร 
            ญาณวโรรส 
 ง  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
           ด ารงราชานุภาพ 
6.  “บิดาทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตร์ไทย”  
     คือใคร 
 ก  หม่อมราโชทยั (ม.ร.ว.กระต่าย  
            อิสรางกรู) 
 ข  สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิร 
            ญาณวโรรส 
 ค  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
            ด ารงราชานุภาพ 
 ง  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม 
           พระยานริศรานุวดัติวงศ์ 
7.  ถ้าเราอยากเป็นนักออกแบบงานช่างด้าน 
     ต่าง ๆ เราควรศึกษาประวตัขิองใครเป็น 
     แบบอย่าง 
 ก  สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ 
            (ช่วง บุนนาค) 
 ข  สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิร 
            ญาณวโรรส 
 ค  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
            ด ารงราชานุภาพ 
 ง  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม 
           พระยานริศรานุวดัติวงศ์ 
8.  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแผ่นดนิคน 
     แรกในสมยัรัตนโกสินทร์คือใคร 
 ก  สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

           (ช่วง บุนนาค) 
 ข  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง 
           วงษาธิราชสนิท 
 ค  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
            ด ารงราชานุภาพ 
 ง  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม 
           พระยานริศรานุวดัติวงศ์ 
9.  พระยารัษฎานุประดษิฐ์มหิศรภักด ี(คอซิมบี ้          
      ณ ระนอง) มผีลงานโดดเด่นในด้านใด 
 ก  การศึกษา 
 ข  การคมนาคม 
 ค  การสาธารณสุข 
 ง  การส่งเสริมอาชีพราษฎร 
10.  การเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาของไทยกบั 
      ประเทศยุโรป เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส ประสบ 
      ความส าเร็จเป็นเพราะผลงานของใคร 
 ก  หมอบรัดเลย ์
 ข  บาทหลวงปาลเลอกวัซ์ 
 ค  ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี 
 ง  พระยากลัยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส  
           บี. แซร์) 
11.  เมือ่เราไปเที่ยวที่พุทธมณฑล จงัหวดั 
       นครปฐม เราเห็นพระพุทธรูปยนื พระศรี 
       ศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล 
       สุทรรศน์ ท าให้เรานึกถึงผลงานของใคร 
 ก  หมอบรัดเลย ์
 ข  บาทหลวงปาลเลอกวัซ์ 
 ค  ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี 
 ง  พระยากลัยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส 
           บี. แซร์) 

12. โครงการตามแนวพระราชด าริโครงการใด 
       มุ่งแก้ปัญหาน ้าท่วม 
 ก  โครงการแกม้ลิง 
 ข  โครงการฝนหลวง 
 ค  โครงการปลกูป่าทดแทน 
 ง  โครงการพฒันาและรณรงคก์ารใช ้
            หญา้แฝก 
13. หน่วยงานใดเกดิจากพระราชกรณียกจิของ 
      สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 ก  มลูนิธิ พอ.สว. 
 ข  มลูนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 
 ค  หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีพระราชทาน 
 ง  สมาคมครูฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย 
14. “วนัสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” ตรงกบัวันใด 
 ก  วนัท่ี 14 เมษายน 
 ข  วนัท่ี 12 สิงหาคม 
 ค  วนัท่ี 21 ตุลาคม 
 ง  วนัท่ี 10 ธนัวาคม 
15. พระราชกรณียกจิด้านสังคมสงเคราะห์ของ 
       สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิ 
       วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มี 
       ผลให้เกดิโครงการตามข้อใด 
 ก  โครงการพฒันาเดก็ในชุมชน 
 ข  โครงการฟ้ืนฟพูฒันาศิลปวฒันธรรม 
            ไทย 
 ค  โครงการแพทยพิ์เศษตามพระราช 
            ประสงค ์
 ง  โครงการจดัตั้งโรงเรียนชาวเขาและ 
            ประชาชนไกลคมนาคม 

7. แบบทดสอบปลายภาค 
แบบทดสอบปลายภาค 

 ด้านความรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                
                     เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
 
1.  อาทิตย์นัดพบกบัสุธีเวลาบ่าย 4 โมง แสดงว่า 
     ทั้งสองต้องมาพบกนัเวลาใด 
 ก  4.00 น. 
 ข  10.00 น. 
 ค  14.00 น. 
 ง  16.00 น. 
2.  “วนัองัคาร เดอืนอ้าย ขึน้ 4 ค ่า” เขียนอย่างไร 

 ก  วนั ๓ ๔ ฯ ๑ ค ่า  

 ข  วนั ๓ ฯ ๔ ๑ ค ่า 

 ค  วนั ๓ ฯ ๑ ๔ ค ่า 

 ง  วนั ๓ ฯ ๔ ๑ ค ่า 
3. เสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2 เมือ่ พ.ศ. 2310  
       ตรงกบัคริสต์ศักราชเท่าไร 
 ก  ค.ศ. 1767 
 ข  ค.ศ. 1766 
 ค  ค.ศ. 1753 
 ง  ค.ศ. 1754 
4.  “…เมือ่ก่อนลายสือไทยนีบ่้ม ี1205 ศก ปี 
    มะแม พ่อขุนรามค าแหงหาใคร่ ใจในใจแลใส่ 
    ลายสือไทยนี ้ลายสือไทยนีจ้ึงมเีพือ่ขุนผู้น้ัน 
    ใส่ไว้...” จากข้อความนีถ้้าเทียบเป็น ค.ศ. จะ 
     ตรงกบั ค.ศ. อะไร  
 ก  ค.ศ. 24 
 ข  ค.ศ. 662 
 ค  ค.ศ. 1283 
 ง  ค.ศ. 1826 
5.  321 A.D. ตรงกบัพุทธศักราชอะไร 
 ก  พ.ศ. 864 
 ข  พ.ศ. 943 

 ค  พ.ศ. 1486 
 ง  พ.ศ. 1502 
6.  สังคมมนุษย์ในยุคใดเป็นสังคมเกษตรกรรม 
     ขนาดใหญ่และพฒันากลายเป็นเมอืง  
 ก  ยคุส าริด  
 ข  ยคุเหลก็ 
 ค  ยคุหินเก่า 
 ง  ยคุหินใหม่ 
7.  การศึกษาร่องรอยการกระท าของมนุษย์ 
     ตั้งแต่สมยัที่ชุมชนน้ันยงัไม่มตีวัอกัษรใช้ เรา 
     สามารถศึกษาได้จากส่ิงใด 
 ก  ต านาน 
 ข  รูปเคารพ 
 ค  ศาสนสถาน 
 ง  โครงกระดูกมนุษย ์
8.  ข้อใดไม่ใช่หลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ก  ต านาน 
 ข  เมืองโบราณ 
 ค  บนัทึกของบุคคล 
 ง  พระราชพงศาวดาร 
9.  นักประวตัศิาสตร์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ 
     แบ่งยุคประวตัศิาสตร์ 
 ก  ตวัอกัษร 
 ข  วฒันธรรม 
 ค  โครงกระดูก 
 ง  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
10. การใช้วธีิการทางประวตัศิาสตร์ ขั้นตอนที่ 
      เกีย่วกบัหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์มลี าดับ        
      อย่างไร 
 ก ตีความตรวจสอบรวบรวม 

         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ข รวบรวมตีความตรวจสอบ 
 ค ตรวจสอบตีความ รวบรวม 
 ง รวบรวมตรวจสอบตีความ 
11. ใครเป็นผู้ริเร่ิมเสนอแนวคิดว่า ถิ่นเดมิของ 
      ชนชาตไิทยอยู่แถบเทือกเขาอลัไต 
 ก รูธ เบเนดิกต ์
 ข อาร์ชิบอลด ์รอสส์ คอลคูน 
 ค ดร.วิลเลียม คลิฟตนั ดอดด ์
 ง ศาสตราจารยแ์ตเรียง เดอ ลาคูเปอรี 
12. แนวคิดเกีย่วกบัถิ่นเดมิของชนชาตไิทยในข้อ 
      ใดที่นักวชิาการในปัจจุบันยอมรับเพราะม ี
      หลกัฐานทางโบราณคด ีประวตัศิาสตร์ และ 
      นิรุกตศิาสตร์สนับสนุน 
 ก ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูแ่ถบ 
          เทือกเขาอลัไต 
 ข ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูบ่ริเวณตอนใต ้
           ของจีน 
 ค ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นประเทศไทย 
           ปัจจุบนั 
 ง ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นคาบสมุทร 
          มลายแูละหมู่เกาะอินโดนีเชีย 
13. เพราะเหตุใดนักวชิาการปัจจุบันต่างคัดค้าน 
       และปฏิเสธแนวคิดที่ว่า “ถิ่นเดมิของชนชาติ 
        ไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะ 
        อนิโดนีเซีย” 
 ก ยงัไม่มีหลกัฐานทางดา้นพนัธุศาสตร์มา    
          สนบัสนุน 
 ข ความคลา้ยคลึงทางดา้นภาษามีเหตุผล 
          นอ้ยเกินไป 
 ค ขดักบัหลกัท่ีวา่ วฒันธรรมย่อม 
           เคล่ือนยา้ยจากตน้น ้าทางเหนือลง 
          ไปทางใต ้
 ง หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีคน้พบ เช่น  

           ส่ิงของเคร่ืองใช ้เส้ือผา้ แตกต่างจากชน 
           ชาติไทย 
14. นักวชิาการไทยที่สนับสนุนว่า “ถิ่นเดมิของ
ชนชาตไิทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน” คือใคร
  
 ก ขนุวิจิตรมาตรา 
 ข ศาสตราจารยชิ์น อยูดี่ 
 ค พระยาอนุมานราชธน 
 ง ศาสตราจารยข์จร สุขพานิช 
15. นอกจากโครงกระดูกมนุษย์แล้ว ยงัมี
หลกัฐานส าคัญอะไรอกีที่นักวชิาการใช้ยนืยัน
แนวคิดว่าถิ่น 
 เดมิของชนชาตไิทยอยู่ในประเทศไทย
ปัจจุบัน 
 ก ประติมากรรมส าริด 
 ข ขอ้มลูทางดา้นมานุษยวิทยา 
 ค หลกัฐานทางดา้นภาษาศาสตร์ 
 ง เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละวฒันธรรม 
16. ข้อใดไม่ใช่ปัจจยัทางกายภาพที่มอีทิธิพลต่อ
การตดัสินใจเลอืกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ใน
ดนิแดนไทย 
 ก ภูมิอากาศ  
 ข ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ค ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ง ความปลอดภยัในชีวิต 
17. รัฐโบราณรัฐใดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ
ไทยและก่อตั้งขึน้ก่อนอาณาจกัรอืน่ ๆ 
 ก แควน้ละโว ้
 ข อาณาจกัรศรีวิชยั 
 ค แควน้ตามพรลิงค ์
 ง อาณาจกัรทวารวดี 
18. ศิลปกรรมทางศาสนาที่สร้างขึน้ในสมยั 
      ลพบุรีคืออะไร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก พระธาตุหริภุญชยั 
 ข พระอวโลกิเตศวร 
 ค พระบรมธาตุเจดีย ์
 ง พระปรางคส์ามยอด 
19. ถ้าเราต้องการศึกษาเร่ืองราวเกีย่วกบั 
      อาณาจกัรหริภุญชัยให้ได้ข้อมูลถูกต้องที่สุด  
      เราควรศึกษาจากหลกัฐานใด 
 ก หลกัไทย 
 ข จามเทวีวงศ ์
 ค บนัทึกของจา้วหยคูัว่ 
 ง ศิลาจารึกพ่อขนุรามค าแหง 
20. ข้อใดกล่าวถึงอาณาจกัรทวารวดไีด้ถูกต้อง 
 ก ปกครองดว้ยพระสงฆ ์
 ข แผอ่  านาจไปทัว่ภาคเหนือของไทย 
 ค มีเมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนยก์ลาง 
           อ  านาจ 
 ง เป็นแควน้ท่ีเขมรสร้างข้ึนเม่ือคร้ัง 
          ปกครองดินแดนลุ่มน ้าเจา้พระยา                               
21. ต านานสิงหนวัตเิป็นหลกัฐานทาง 
     ประวตัศิาสตร์ที่ให้ความรู้เกีย่วกบัแคว้น 
     อะไร 
 ก แควน้พะเยา 
 ข แควน้สุพรรณภูมิ 
 ค แควน้โยนกเชียงแสน 
 ง แควน้หิรัญนครเงินยาง 
22. แคว้นหิรัญนครเงนิยางมคีวามมั่นคงและ 
      ขยายอ านาจออกไปอย่างกว้างขวางในสมัย 
      ของใคร 
 ก พระยาลาว 
 ข ปู่ เจา้ลาวจง 
 ค พระยามงัราย 
 ง พระยาลาวเมง็ 
23. แคว้นพะเยามคีวามสัมพนัธ์ทางเช้ือสายกบั 

       แคว้นหรืออาณาจกัรอะไร 
 ก อาณาจกัรลา้นนา 
 ข แควน้สุพรรณภูมิ 
 ค แควน้โยนกเชียงแสน 
 ง แควน้หิรัญนครเงินยาง 
24. มงัรายศาสตร์เกีย่วข้องกบัเร่ืองอะไร  
 ก กฎหมาย 
 ข วิถีชีวิตของชาวลา้นนา 
 ค การท าสงครามขยายอาณาเขต 
 ง การนบัถือพระพุทธศาสนาของชาว 
          ลา้นนา 
25. ข้อใดกล่าวถึงอาณาจกัรล้านนาในสมยัพระ 
       เจ้าตโิลกราชถูกต้อง 
 ก มีการรับพระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ ์
           จากสุโขทยั 
 ข มีการสร้างพระเจดียบ์รรจุพระบรม 
           สารีริกธาตุบนดอยสุเทพ 
 ค มีการก่อสร้างเจดียท์รงกลมครอบมณฑป 
           พระธาตุหริภุญชยั 
 ง มีการอญัเชิญพระแกว้มรกตจากล าปางมา 
          ประดิษฐานไวท่ี้เชียงใหม่ 
26. อาณาจกัรล้านนาถูกรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึง 
      ของราชอาณาจกัรไทยในสมยัใด 
 ก สมยัสุโขทยั  
 ข สมยัอยธุยา 
 ค สมยัธนบุรี 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ 
27. เพราะเหตุใดในสมยัพ่อขุนรามค าแหง 
      มหาราชจงึต้องมกีารติดต่อสัมพนัธ์กบัจนี 
      ในระบบบรรณาการ 
 ก คานอ านาจของเขมร 
 ข เป็นประเทศราชของจีน 
 ค ป้องกนัการรุกรานจากจีน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ง มีความสมัพนัธ์กนัทางเครือญาติ 
28. พืน้ฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจกัรสุโขทัย 
      ขึน้อยู่กบัอะไร 
 ก การคา้ 
 ข การเกษตร 
 ค หตัถกรรม 
 ง ถกูทุกขอ้ 
29. สาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้อาณาจกัรสุโขทัย 
      ส้ินสุดลงคืออะไร 
 ก ความไม่เขม้แขง็ของผูน้ า 
 ข การถกูตดัเสน้ทางการคา้ 
 ค การแก่งแยง่อ านาจของผูน้ า 
 ง การแทรกแซงกิจการภายในจากรัฐอ่ืน 
30. การสร้างปรางค์แบบลพบุรีเป็นหลกัฐาน 
      อย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าชาวสุพรรณภูมิ 
      นับถือพระพุทธศาสนานิกายอะไร 
 ก มหานิกาย 
 ข นิกายเถรวาท 
 ค นิกายมหายาน 
 ง ธรรมยติุกนิกาย 
31. “กรุงศรีอยุธยามชัียภูมทิี่มั่นคง และสามารถ 
      ป้องกนัการโจมตขีองข้าศึกได้ด ีเพราะมี 
       แม่น า้ล้อมรอบ 3 ด้าน” แม่น า้ที่กล่าวถึงใน 
       ข้อความนีไ้ด้แก่แม่น า้สายใด  
 ก ปิง วงั และยม 
 ข แม่กลอง ท่าจีน และลพบุรี 
 ค ป่าสกั ลพบุรี และเจา้พระยา 
 ง เจา้พระยา ป่าสกั และเพชรบุรี 
32. พืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกดิรายได้หลกั 
       ของอาณาจกัรอยุธยาได้แก่อะไร 
 ก การคา้และการเกษตร 
 ข การเกษตรและหตัถกรรม 
 ค การคา้ หตัถกรรม และการเก็บภาษีอากร 

 ง การคา้ การเกษตร และการเกบ็ภาษีอากร 
33. ข้อใดกล่าวถึงสังคมสมยัอยุธยาหลงัสมยั 
      พระบรมไตรโลกนาถได้ถูกต้องที่สุด 
 ก ไพร่ทุกคนจะตอ้งข้ึนทะเบียนสงักดักรม 
            กองในราชธานี 
 ข คนทุกระดบัชั้นยกเวน้พระมหากษตัริยมี์ 
           ศกัดินาประจ าตวั 
 ค คนท่ีเคยบวชเป็นพระสงฆม์าแลว้มีสิทธิ 
           ไดรั้บการยกเวน้การถกูเกณฑแ์รงงาน 
 ง พระราชวงศห์รือเจา้นายมีสิทธิเหนือ 
           สามญัชนเหมือนพระมหากษตัริยทุ์ก 
           ประการ 
34. สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็น 
      พระมหากษตัริย์ปกครองอาณาจกัรธนบุรีอยู่ 
      เป็นเวลากีปี่ 
 ก 15 ปี 
 ข 20 ปี 
 ค 30 ปี 
 ง 45 ปี 
35. เพราะเหตุใดพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอด 
       ฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงย้ายราชธานีจาก 
        กรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานคร 
 ก กรุงธนบุรีอยูติ่ดแม่น ้าเจา้พระยามาก 
           เกินไป 
 ข กรุงธนบุรีเป็นเมืองอกแตกมีแม่น ้า 
           เจา้พระยาไหลผา่กลาง 
 ค กรุงธนบุรีเป็นทอ้งทุ่งมีอาณาบริเวณ 
           กวา้งขวาง ยากแก่การป้องกนัขา้ศึก 
 ง ถกูทุกขอ้ 
36. ในสมยัใดที่พระมหากษตัริย์ทรงด ารงพระ 
      ราชฐานะเป็นประมุขของประเทศ 
 ก สมยัสุโขทยั 
 ข สมยัอยธุยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ค สมยัรัตนโกสินทร์ 
 ง สมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง 
          พ.ศ. 2475 
37. พระมหากษตัริย์สมยัอยุธยาพระองค์ใดทรง 
      เป็นแบบอย่างในการปฏิบัตพิระราชกรณีย 
      กจิในการป้องกนัและรักษาเอกราชของชาติ 
 ก พ่อขนุรามค าแหงมหาราช 
 ข สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
 ค สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช 
 ง พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) 
38. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกจิของสมเด็จ 
       พระนารายณ์มหาราชที่แสดงถึงการป้องกนั 
        และรักษาเอกราชของชาติ 
 ก ทรงสร้างเมืองลพบุรีเป็นเมืองหลวง 
           ส ารอง 
 ข ทรงผอ่นผนัท าสญัญายกประโยชนก์ารคา้ 
           ใหแ้ก่ฮอลนัดา 
 ค ทรงเจริญสมัพนัธไมตรีกบัพระเจา้หลุยส์ 
          ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส 
 ง ทรงอนุญาตใหมี้การเผยแผค่ริสตศ์าสนา 
          นิกายคาทอลิกในราชอาณาจกัรไดอ้ยา่ง 
           อิสระ 
39. พระมหากษตัริยพระองค์ใดมพีระราช 
        กรณียกจิเกีย่วกบัการสถาปนาอาณาจกัร  
 ก สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 
 ข สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช 
 ค พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
            มหาราช 
 ง ถกูทุกขอ้ 
40. “ทรงมกีศุโลบายที่แยบคายในการป้องกนั 
       และรักษาเอกราชของชาติมใิห้ตกอยู่ในมอื 
       ของชาตติะวนัตกในยุคของการล่าอาณา 
        นิคม” เป็นพระราชกรณียกจิของ 

        พระมหากษตัริย์พระองค์ใด 
 ก รัชกาลท่ี 1 
 ข รัชกาลท่ี 3 
 ค รัชกาลท่ี 4 
 ง รัชกาลท่ี 5 
41. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจด้านการท านุ 
       บ ารุงพระพุทธศาสนาของพระมหาธรรม 
       ราชาที่ 1 (ลไิทย) 
 ก ทรงออกผนวช  
 ข ทรงสร้างเจดียท่ี์นครชุม 
 ค ทรงสร้างพระพุทธชินราช 
 ง ทรงใหส้ร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธ 
          บาทท่ีสระบุรี 
42. ยุคทองของวรรณกรรมสมัยอยุธยาอยู่ใน 
      สมยัใด 
 ก สมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม 
 ข สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง 
 ค สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
 ง สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
43. ในสมยัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระ 
      แก้วมรกตประดษิฐานอยู่ที่วดัอะไร 
 ก วดัอรุณราชวราราม 
 ข วดัระฆงัโฆสิตาราม 
 ค วดัสุทศันเทพวราราม 
 ง วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
44. พระราชพธีิ 12 เดอืนเป็นพระราชนิพนธ์ 
      ของรัชกาลที่เท่าไร 
 ก รัชกาลท่ี 2 
 ข รัชกาลท่ี 5 
 ค รัชกาลท่ี 7 
 ง รัชกาลท่ี 9 
45. พระราชพธีิใดที่พระบาทสมเดจ็พระ 
      เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

      ฟ้ืนฟูขึน้เมือ่ พ.ศ. 2503 
 ก พระราชพิธีโลชิ้งชา้ 
 ข พระราชพิธีวิสาขบูชา 
 ค พระราชพิธีถวายผา้พระกฐินทางชลมารค 
 ง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรก 
          นาขวญั 
46. หนังสือเร่ืองใดไม่ใช่พระราชนิพนธ์ของ 
      พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 
       ปัจจุบัน 
 ก ติโต 
 ข ไกลบา้น 
 ค พระมหาชนก 
 ง นายอินทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ 
47. การปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ 5 เพือ่ 
      ดงึอ านาจเข้าสู่สถาบันพระมหากษตัริย์ใน 
      ระยะแรกมปัีญหาอย่างไร 
 ก เกิดการต่อตา้นจากขนุนาง 
 ข ถกูผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินคดัคา้น 
 ค สถาบนัพระมหากษตัริยถ์กูลิดรอนอ านาจ 
 ง เกิดความขดัแยง้ระหวา่งวงัหลวง 
           กบัวงัหนา้ 
48. กระทรวงใดในสมยัรัชกาลที่ 5 ที่ท าหน้าที่จดั 
      การศึกษาและการศาสนา 
 ก กระทรวงธรรมการ 
 ข กระทรวงมุรธาธิการ 
 ค กระทรวงโยธาธิการ 
 ง กระทรวงยทุธนาธิการ 
49. บุคคลที่มส่ีวนร่วมส าคัญในการปฏิรูปการ 
        ปกครองสมยัรัชกาลที่ 5 นอกจากสมเด็จ 
        พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ว 
        โรปการแล้ว ยงัมใีครอกี 
 ก กรมพระราชวงับวรวิชยัชาญ 
 ข สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าภาณุ  

           รังษีสวา่งวงศ ์
 ค สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ 
           (ช่วง บุนนาค) 
 ง สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
           ด ารงราชานุภาพ 
50. การปฏิรูปการปกครองสมยัรัชกาลที่ 5 ม ี
      ผลดอีย่างไร  
 ก การปกครองหวัเมืองมีความใกลชิ้ดกบั 
           ส่วนกลาง 
 ข สามารถดึงอ านาจการปกครองสู่สถาบนั 
          พระมหากษตัริยไ์ด ้
 ค มีการแบ่งหนา้ท่ีของกระทรวงต่าง ๆ  
           อยา่งชดัเจนและทนัสมยั 
 ง ถกูทุกขอ้ 
51. การเลกิระบบไพร่ในสมยัรัชกาลที่ 5 มผีลด ี
      ต่อไปนีย้กเว้นข้อใด 
 ก เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
 ข พระมหากษตัริยมี์อ  านาจมากข้ึน 
 ค รัฐสามารถเกบ็ภาษีเขา้รัฐไดโ้ดยตรง 
 ง ประเทศชาติมีความเป็นประชาธิปไตย 
           มากข้ึน 
52. ขั้นตอนแรกของการเปลีย่นแปลงระบบไพร่ 
       คือข้อใด 
 ก จดัตั้งกรมทหารหนา้  
 ข ประกาศก าหนดอายไุพร่ฉกรรจ ์
 ค ลดเงินค่าราชการท่ีไพร่หลวงตอ้งจ่ายให ้
           ราชการ 
 ง ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะเกณฑ ์
           ทหาร ร.ศ. 124 
53. ตามพระราชบัญญัตพิกิดักระเษยีรอายุลูก 
      ทาสลูกไทย พ.ศ. 2417 ลูกทาสต้องมอีายุ 
      เท่าไรจงึจะเป็นอสิระจากการเป็นทาส 
 ก 18 ปี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ข 20 ปี 
 ค 21 ปี 
 ง 25 ปี 
54. ในการประกาศเลกิทาสรัชกาลที่ 5 ทรง 
      ด าเนนิการอย่างไร  
 ก ค่อยเป็นค่อยไป 
 ข ประกาศใชก้ฎหมายเลิกทาสทนัที 
 ค ตราพระราชบญัญติัลดจ านวนทาสของ 
           เจา้นายเช้ือพระวงศ ์
 ง ประชุมต่อรองเจา้นายเช้ือพระวงศก่์อน 
          ประกาศใชก้ฎหมายเลิกทาส 
55. กฎหมายฉบับแรกที่รัชกาลที่ 5 ทรง
ประกาศใช้ในขั้นตอนของการเลกิทาสคือฉบับใด  
 ก พระราชบญัญติัลกัษณะทาสในมณฑล 
           พายพั 
 ข พระราชบญัญติัลดค่าตวัทาสในมณฑล 
           บูรพา 
 ค พระราชบญัญติัพิกดักระเษียรอายลุกูทาส 
           ลกูไทย 
 ง พระราชบญัญติัลดค่าตวัทาสทัว่พระ 
          ราชอาณาจกัร 
56. ผู้มบีทบาทในจดัการเส้นทางการเสด็จ 
      ประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 คือใคร 
 ก สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ 
     
          (ช่วง บุนนาค) 
 ข สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าภาณุ  
           รังษีสวา่งวงศ ์
 ค สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
           ด ารงราชานุภาพ 
 ง สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเท 
          วะวงศว์โรปการ 
57. จุดประสงค์ส าคัญของการเสดจ็ประพาส 

      ยุโรปคร้ังที่ 1 ของรัชกาลที่ 5 คืออะไร 
 ก การพกัผอ่น 
 ข การเจริญสมัพนัธไมตรี 
 ค การตรวจและรักษาพระอาการประชวร 
 ง การเสดจ็ฯ เยี่ยมพระราชโอรสท่ีทรงไป 
          ศึกษาอยูใ่นยโุรป 
58. การเสดจ็ประพาสยุโรปคร้ังที่ ของรัชกาล 
      ที ่5 ท าให้เกดิหนังสือเล่มใด 
 ก เงาะป่า 
 ข ไกลบา้น 
 ค ลิลิตนิทรา 
 ง พระราชพิธี 12 เดือน 
59. ค ากราบบังคมทูลของกลุ่มก้าวหน้า ร.ศ. 103  
      ต่อรัชกาลที่ 5 มจุีดประสงค์ส าคัญเพือ่อะไร  
 ก เพ่ือเรียกร้องใหรั้ชกาลท่ี 5 สละราช 
           สมบติั 
 ข เพ่ือเรียกร้องใหมี้การเปล่ียนแปลงการ 
          ปกครอง 
 ค เพ่ือเรียกร้องใหป้ระชาชนมีเสรีภาพใน 
           การแสดงความคิดเห็น 
 ง เพ่ือเรียกร้องใหมี้การน าระบอบรัฐสภามา 
          ใชใ้นการบริหารประเทศ 
 
 
60. เหตุการณ์ใดที่มผีลกระทบและสร้างความ 
      ส่ันสะเทือนต่อระบอบ   
      สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นอย่างมาก 
 ก กบฏบวรเดช 
 ข กบฏ ร.ศ. 130 
 ค วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 
 ง ค ากราบบงัคมทูลของ ร.ศ. 103 
61. ดุสิตธานีที่จัดตั้งขึน้ในสมัยรัชกาลที่ 6  
       เกีย่วข้องกบัเร่ืองอะไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ก สถาบนัพระมหากษตัริย ์
 ข การปกครองแบบประชาธิปไตย 
 ค สถานท่ีท างานของเหล่าขนุนางและ 
           ขา้ราชการ 
 ง ท่ีประชุมของคณะเสนาบดีและคณะ  
          องคมนตรี 
62. พระราชนิพนธ์เร่ืองใดของรัชกาลที่ 6 ที่ 
        ทรงต้องการช้ีให้เห็นถึงเร่ืองความยุ่งยาก 
        ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 
        สาธารณรัฐ 
 ก หวัใจนกัรบ 
 ข เท่ียวเมืองอียิปต ์
 ค เมืองไทยจงต่ืนเถิด  
 ง การจลาจลในรัสเชีย 
63. ความตืน่ตวัทางการเมอืงและความไม่พอใจ 
      ในระบอบการปกครองแบบ 
      สมบูรณาญาสิทธิราชย์ของบุคคลกลุ่มใดที่ 
      ท าให้รัชกาลที่ 7 ต้องทรงปรับปรุงการ 
      บริหารราชการแผ่นดิน 
 ก สามญัชน 
 ข กลุ่มขนุนาง 
 ค ชนชั้นกลาง 
 ง เจา้นายและเช้ือพระวงศ ์
64. การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
       น่าจะเกดิจากสาเหตุใดมากที่สุด 
 ก อิทธิพลของส่ือมวลชน  
 ข ประชาชนบางส่วนไดรั้บการศึกษาแบบ 
           ตะวนัตก 
 ค เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าภายในประเทศ 
           อยา่งรุนแรง 
 ง ความเส่ือมศรัทธาต่อการปกครองระบอบ 
          สมบูรณาญาสิทธิราชย ์
65. หัวหน้าฝ่ายพลเรือนของคณะราษฎรคือใคร 

 ก นายควง อภยัวงศ ์
 ข นายแนบ  พหลโยธิน 
 ค ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช 
 ง หลวงประดิษฐม์นูธรรม 
66. วนัที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ส าคัญอย่างไร 
 ก เป็นวนัท่ีรัชกาลท่ี 7 ทรงสละราชสมบติั 
 ข เป็นวนัท่ีประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบั 
           ถาวร 
 ค เป็นวนัยึดอ านาจการปกครองของ 
           คณะราษฎร 
 ง เป็นวนัท่ีประกาศใชพ้ระราชบญัญติั 
          ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามฉบบั 
          ชัว่คราว 
67. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกดิกบฏบวรเดช 
      คือข้อใด 
 ก คณะราษฎรมีการกระท าอนัเป็น 
           คอมมิวนิสต ์
 ข ประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของ 
           คณะราษฎร 
 ค การกระท าของคณะราษฎรเป็นการหม่ิน 
           พระบรมเดชานุภาพ 
 ง กลุ่มขนุนางและกลุ่มอนุรักษนิ์ยมไม่ 
          พอใจท่ีถกูก าจดัออกจากการเมือง 
 
 
68. ประเทศสยามเปลีย่นเป็นประเทศไทยใน 
      สมยัรัฐบาลใด 
 ก นายควง อภยัวงศ ์
 ข ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช 
 ค จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 ง พนัเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
69. ข้อใดไม่ใช่หลกั 6 ประการของคณะราษฎร 
 ก ใหร้าษฎรมีสิทธิเสมอภาคกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ข ใหก้ารศึกษาฟรี 12 ปีแก่ราษฎร 
 ค รักษาความปลอดภยัภายในประเทศ 
 ง บ ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทาง 
          เศรษฐกิจ 
70. การฟ้ืนฟูลทัธิชาตนิิยมในสมยัรัฐบาลจอม 
      พล ป. พบูิลสงครามมอีุดมการณ์เน้นในเร่ือง 
       ต่อไปนีย้กเว้นเร่ืองอะไร 
 ก การต่อตา้นคนจีน 
 ข การสร้างวฒันธรรมใหม่ 
 ค ความส าคญัของเช้ือชาติไทย 
 ง การฟ้ืนฟปูระเพณีและความเช่ือแบบ 
          ดั้งเดิมของไทย 
71. สตรีไทยสมยัใดมสิีทธิเท่าเทียมกบับุรุษ 
 ก สมยัสุโขทยั 
 ข สมยัอยธุยา 
 ค สมยัธนบุรี 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
72. วรีสตรีไทยท่านใดอยู่ในสมัยอยุธยา 
 ก ทา้วสุรนารี 
 ข ทา้วศรีสุนทร 
 ค ทา้วเทพกระษตัรี 
 ง สมเดจ็พระสุริโยทยั 
73. สตรีผู้มอี านาจทางการเมอืงท่านใดสมยั 
      อยุธยาที่มกัถูกกล่าวถึงในด้านลบ 
 ก พระเทพกษตัรี 
 ข ทา้วศรีสุดาจนัทร์ 
 ค พระวิสุทธิกษตัรีย ์
 ง พระสุพรรณกลัยา 
74. สงครามเก้าทัพก่อให้เกดิวรีสตรีท่านใด 
 ก ทา้วสุรนารี 
 ข ทา้วศรีสุดาจนัทร์ 
 ค สมเดจ็พระสุริโยทยั 
 ง ทา้วเทพกระษตัรีและทา้วศรีสุนทร 

75. ท้าวสุรนารีเกีย่วข้องกบัเหตุการณ์ใด  
 ก สงครามเกา้ทพั 
 ข สงครามยทุธหตัถี 
 ค สงคราม ณ ทุ่งสมัฤทธ์ิ 
 ง สงครามทุ่งมะขามหยอ่ง 
76. วรรณคดเีร่ืองแรกของไทยที่ใช้เป็นหลกัฐาน 
      ส าคัญในการศึกษาประวตัศิาสตร์คือเร่ือง 
      อะไร 
 ก จินดามณี 
 ข ไตรภูมิพระร่วง 
 ค ลิลิตโองการแช่งน ้า 
 ง ศิลาจารึกพ่อขนุรามค าแหง 
77. วฒันธรรมทางจติใจเกีย่วข้องกบัเร่ืองอะไร 
 ก วิถีชีวิตของหมู่คณะ 
 ข ความเช่ือทางศาสนา 
 ค เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการด าเนินชีวิต 
 ง สญัลกัษณ์ท่ีใชส่ื้อความหมายใหเ้ขา้ใจกนั 
78. อะไรเป็นธรรมเนียมประเพณี 
 ก การบวช 
 ข การแต่งงาน 
 ค การแต่งกาย 
 ง การนบัถือครูอาจารย ์
79. ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะเฉพาะของสถูปเจดย์ีที่ 
      สร้างขึน้ในสมยัสุโขทัย 
 ก เจดียแ์บบศรีวิชยั 
 ข เจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ ์
 ค เจดียท์รงกลมแบบลงักา 
 ง เจดียแ์บบศิลปะทวารวดี 
80. สรีดภงส์เป็นภูมปัิญญาไทยที่เกีย่วกบัเร่ือง 
      อะไร 
 ก การรักษาโรค 
 ข ระบบการเกณฑแ์รงงาน 
 ค การสร้างบา้นแปลงเมือง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ง ระบบการจดัน ้าเพ่ือการบริโภคและ 
           อุปโภค 
81. เคร่ืองป้ันดนิเผาในสมัยสุโขทัยเรียกว่าอะไร 
 ก เบญจรงค ์
 ข เคร่ืองเคลือบ 
 ค เคร่ืองสงัคโลก 
 ง เคร่ืองประดบัลายคราม 
82. ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับธรรมชาตแิละ 
      ส่ิงแวดล้อมก่อให้เกดิภูมปัิญญาไทยเกีย่วกบั 
      เร่ืองอะไร 
 ก การส่ือสาร 
 ข การประกอบอาชีพ 
 ค ศาสนาและความเช่ือ 
 ง ขนบธรรมเนียมประเพณี 
83. ชาตติะวนัตกชาตแิรกที่เข้ามาตดิต่อกบัไทย 
      คือชาตอิะไร 
 ก องักฤษ 

 ข ฝร่ังเศส 
 ค ฮอลนัดา 
 ง โปรตุเกส 
84. การเข้ามาตดิต่อกบัไทยของชาตติะวนัตก 
     นอกจากเพือ่การค้าแล้ว ยงัมวีตัถุประสงค์ 
      อะไรอกี 
 ก เพ่ือเผยแผศ่าสนา 
 ข เพื่อเจริญสมัพนัธไมตรี 
 ค เพ่ือท างานรับราชการในราชส านกั 
 ง เพ่ือสอนภาษาองักฤษใหแ้ก่คนไทย 
85. ชาวอเมริกนัในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มบีทบาท 
       ส าคัญต่อการสร้างสรรค์ภูมปัิญญาไทยด้าน 
       การแพทย์และการพมิพ์คือใคร 
 ก หมอเฮาส์ 
 ข หมอบรัดเลย ์
 ค คาร์ล กสุลาฟ 

 ง สงัฆราชปัลเลอกวัซ์ 
86. ตวัอย่างสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง 
      รูปแบบตะวนัตกกบัรูปแบบดั้งเดิมของไทย 
      คืออะไร 
 ก อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
 ข พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท 
 ค พระบรมราชานุสาวรียรั์ชกาลท่ี 5 
 ง หอประชุมท่ีโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั 
87. ราชปะแตนเป็นภูมปัิญญาไทยที่เกดิขึน้ใน 
       สมยัใด 
 ก รัชกาลท่ี 4  
 ข รัชกาลท่ี 5 
 ค รัชกาลท่ี 6 
 ง รัชกาลท่ี 7 
88. วรรณกรรมไทยเร่ืองใดมทีี่มาจาก 
      วรรณกรรมของอนิเดยีและกลายเป็น 
      วรรณกรรมเร่ืองเยี่ยมที่จดั 
 อยู่ในหลกัสูตรภาษาไทย 
 ก ราชาธิราช  
 ข รามเกียรต์ิ 
 ค ลิลิตพระลอ 
 ง พระอภยัมณี 
89. กถักฬิ นาฏกรรมของอนิเดยีเป็นที่มาของ 
      นาฏกรรมใดของไทย 
 ก โขน 
 ข ละคร 
 ค ภาพยนตร์ 
 ง การฟ้อนร า 
90. ขนมของจีนที่มบีทบาทส าคัญในวฒันธรรม 
      ไทย โดยใช้เป็นขนมในพธีิแต่งงาน คือขนม 
      อะไร 
 ก จนัอบั 
 ข เตา้สอ้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ค ขนมจีบ 
 ง ซาลาเปา 
91. พระมหากษตัริย์ที่มบีทบาทส าคัญในการ 
      สร้างสรรค์ยุคสมยัของพระองค์ให้เป็น “ยุค 
      ทองของวรรณกรรมคอืรัชกาลใด 
 ก รัชกาลท่ี 2 
 ข รัชกาลท่ี 3 
 ค รัชกาลท่ี 5 
 ง รัชกาลท่ี 9 
92. ถุงเงนิแดงในสมยัรัชกาลที่ 3 คืออะไร 
 ก ถุงเงินของพระเจา้แผน่ดิน 
 ข พระราชทรัพยส่์วนพระองค ์
 ค เงินท่ีเจา้ภาษีนายอากรเกบ็รวบรวมแลว้ 
          น ามาถวายพระเจา้แผน่ดิน 
 ง พระราชทรัพยท่ี์โปรดเกลา้ฯ ใหเ้กบ็ 
          รวบรวมไวใ้ชใ้นราชการแผน่ดินเม่ือ  
          จ าเป็น 
94. การปะทะกนัที่ปากน า้ สมุทรปราการ หรือ 
       เหตุการณ์ ร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ท าให้ 
       ไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนไปให้แก่     
       ประเทศใด 
 ก ฝร่ังเศสและองักฤษ 
 ข โปรตุเกสและฮอลนัดา 
 ค สเปนและสหรัฐอเมริกา 
 ง เบลเยียมและเนเธอร์แลนด ์
95. ถ้าเราอยากเป็นนักโบราณคดแีละ 
      ประวตัศิาสตร์ไทย  เราควรศึกษาประวตัิ 
       ของใครเป็นแบบอย่าง 
 ก หม่อมราโชทยั (ม.ร.ว.กระต่าย อิสรางกรู) 
 ข สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิร 
           ญาณวโรรส 
 ค สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
           ด ารงราชานุภาพ 

 ง สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม 
          พระยานริศรานุวดัติวงศ ์
96. “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” หมายถึงใคร 
 ก สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ 
           (ช่วง บุนนาค) 
 ข สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิร 
           ญาณวโรรส 
 ค สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
           ด ารงราชานุภาพ 
 ง สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม  
          พระยานริศรานุวดัติวงศ ์
97. พระยากลัยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี. แซร์)  
      มผีลงานโดดเด่นในด้านใด 
 ก การวางรากฐานการศึกษาศิลปะ 
 ข การพฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 ค การเจรจาขอแกไ้ขสนธิสญัญาของไทย 
           กบัประเทศยโุรป 
 ง การคิดคน้ตวัพิมพภ์าษาไทยและน าแท่น 
          พิมพม์าใชใ้นไทย 
98. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตาก 
      สินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ 
      ประดษิฐานอยู่กลางวงเวยีนใหญ่  
      กรุงเทพมหานครเป็นผลงานการป้ันของใคร 
 ก หมอบรัดเลย ์
 ข บาทหลวงปาลเลอกวัซ์ 
 ค  ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี 
 ง พระยากลัยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส  
          บี. แซร์) 
99. “เราจะปกครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ 
        ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็น 
        พระราชบรมโองการของพระมหากษตัริย์ 
        พระองค์ใด 
 ก รัชกาลท่ี 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ข รัชกาลท่ี 5 
 ค รัชกาลท่ี 7 
 ง รัชกาลท่ี 9 
100. “ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวดั 
       พระนครศรีอยุธยา” เกดิจากพระราชกรณีย 
       กจิของใคร 
 ก สมเดจ็ยา่ 
 ข สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 ค สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 ง สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ 
          วฒันาฯ 
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   ตอบค าถาม 
1.  เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มีความส าคญัต่อเราอยา่งไร 
 แนวค าตอบ           
        ท าให้เรารู้และเข้าใจเร่ืองราวและพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ในอดีตว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน 
   และเหตกุารณ์ใดเกิดหลงั         
             
2.  การเมืองการปกครองของไทยหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีสภาพเป็นอยา่งไร 
 แนวค าตอบ           
        เกิดความวุ่นวายอยู่บ่อยคร้ัง มีรัฐบาลพลเรือนและรัฐบาลทหารสลบักัน และมีการท ารัฐประหาร 

ตอนที่ 2 
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  เกิดขึน้หลายคร้ัง         
             
3.  ถา้รัชกาลท่ี 5 ไม่ปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง ไม่ประกาศยกเลิกระบบไพร่และระบบทาส จะเกิด 
 อะไรข้ึนกบับา้นเมืองบา้ง 
 แนวค าตอบ           
        1) อาจเกิดความวุ่นวายแย่งชิงอ านาจกันระหว่างพระราชวงศ์กับขนุนาง   
  2) อาจเกิดกบฏกลุ่มต่าง ๆ             3) 
บ้านเมืองไม่พัฒนา         
 4) อาจตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก      
             
 
4.  สตรีท่ีมีความเขม้แขง็ อดทน กลา้หาญเดด็เด่ียว และเสียสละ ออกสูศึ้กเคียงบ่าเคียงไหล่กบับุรุษ  
 จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวีรสตรีท่ีนกัเรียนรู้จกัมีใครบา้ง ยกตวัอยา่งมา 1 ท่าน พร้อมระบุผลงาน 
 แนวค าตอบ          
  วีรสตรีไทยท่ีรู้จัก เช่น  ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ส าหรับผลงานของท่าน คือ การออก 
    สู้ศึกกับพม่า สามารถป้องกันเมืองถลางไว้ได้ไม่ให้พม่าเข้ามายึดครอง    
             
5.  ชาวตะวนัตกเขา้มาคา้ขายในไทยส่งใหก้ารคา้ไทยเป็นอยา่งไรบา้ง 
 แนวค าตอบ          
   การค้าไทยมีการขยายตัวมากขึน้ คนไทยหันมาผลิตสินค้าเพ่ือให้พอต่อความต้องการของผู้ ซ้ือ ท า
ให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเปล่ียนไป จากเดิมเป็นการผลิตเพ่ือยังชีพกก็ลายเป็นผลิตเพ่ือการค้ามากขึน้ 
          
 
    
  

ค าช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤติกรรมที่แสดงออก 
คะแนน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1. มีวนิัย  1. มีการวางแผนการท างานและจดัระบบการท างาน    3 หมายถึง  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   อย่างสม ่าเสมอ 
2 หมายถึง  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน  
   เป็นคร้ังคราว 

 2. ท างานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไว ้    
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อย หรือคุณภาพของงาน    

2. ใฝ่เรียนรู้  4. มีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้    
 5. ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง หรืออ่านเพื่อให้ไดค้วามรู้เพิ่มขึ้น    
 6. มีความสุขท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้    

3. อยู่อย่าง  7. ใชจ่้ายทรัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน เส้ือผา้ ส่ิงของ อยา่งประหยดั    

ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                        ส าหรับครูประเมนินักเรียน 
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   พอเพยีง  8. ใชน้ ้ า ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า    1 หมายถึง    
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   น้อยคร้ัง 

 9. มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม    
4. รักความเป็น 
   ไทย 

10. ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
11. รู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ    
12. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษว์ฒันธรรมและขนบธรรมเนียม 
    ประเพณีไทย 

   

5. รักชาติ ศาสน์  
   กษตัริย์ 

13. ร่วมกิจกรรมท่ีส าคญัเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์    

6. มีจิตสาธารณะ  14. เสียสละ มีน ้ าใจ รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อผูอ่ื้น    
15. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน    

7. มีความ 
   รับผดิชอบ 

16. ยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย    
17. ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สมบูรณ์ตามก าหนดและตรงต่อเวลา    

8. ซ่ือสัตย์สุจริต 18. บนัทึกขอ้มูลตามความเป็นจริงและไม่ใชค้วามคิดเห็นของตนเอง 
        ไปเก่ียวขอ้ง 

   

19. ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นวา่เป็นของตน    
20. เคารพหรือปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ กติกา หรือระเบียบของกลุ่มท่ีก าหนด 
    ไว ้

   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉล่ีย  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00‟1.66 

ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

 
ระดับคุณภาพท่ีได้ 

    3          2         1 
 

 

 
 
 
 
 
     
 

ค าช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน พฤติกรรมที่แสดงออก 
คะแนน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1. การส่ือสาร  1. ใชว้ธีิการส่ือสารในการน าเสนอขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    3 หมายถึง  
   นักเรียนแสดง  2. เลือกรับขอ้มูลความรู้ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง    

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการน าเอาคะแนนรวมใน 
แต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจ านวนขอ้ จากนั้นน าคะแนนเฉล่ียท่ี
ไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

 

ส าหรับครูประเมนินักเรียน ด้านทักษะ/กระบวนการ               
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2. การใช้ 
   เทคโนโลยี 

 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง       พฤติกรรมน้ัน 
   อย่างสม ่าเสมอ 
2 หมายถึง  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน  
   เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง    
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   น้อยคร้ัง 

 4. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    เหมาะสมและมีคุณธรรม 

   

3. การคดิ  5. สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระส าคญัของเร่ืองท่ีศึกษา    
 6. แปลความ ตีความ หรือขยายความของค า ขอ้ความ ภาพ และสัญลกัษณ์ 
    ในเร่ืองท่ีศึกษา 

   

 7. วเิคราะห์หลกัการและน าหลกัการไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    
4. การแก้ปัญหา  8. ตั้งค  าถามหรือตั้งสมมุติฐานต่อเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมีระบบ    

 9. รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากส่ือและแหล่งการ 
    เรียนรู้ต่าง ๆ 

   

10. ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้าก 
    การเก็บรวบรวม 

   

11. น าขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินมาวเิคราะห์หรือ  
    แยกแยะเพื่อความสะดวกในการทดสอบสมมุติฐาน 

   

12. ทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็นหลกัการดว้ยภาษาของตนเองท่ีเขา้ใจง่าย    
13. น าขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั    

5. ทักษะ   
   กระบวนการ 
   กลุ่ม 

14. มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานของกลุ่ม    
15. ร่วมกนัวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีการท างานกบัสมาชิกในกลุ่ม    
16. เป็นทั้งผูน้ าและผูต้ามในการท างานกลุ่ม    
17. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบ    
18. ช่วยลดขอ้ขดัแยง้และแกปั้ญหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
19. สร้างสรรคผ์ลงานเสร็จทนัเวลาและมีคุณภาพ    
20. ภูมิใจและพึงพอใจในผลงานและการท างานกลุ่ม    

คะแนนรวม    
คะแนนเฉล่ีย  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00‟1.66 

ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง 

     
สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

 
ระดับคุณภาพท่ีได้ 

    3          2         1 
 

8. ใบงาน แบบบันทกึ และแบบประเมนิต่าง ๆ 
ใบงานที่ 1  

เร่ือง การแบ่งยุคสมัยทางประวตัศิาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง เวลา ศักราช และยุคสมยัทางประวตัศิาสตร์ 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน ตระหนกัถึงความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลง
ของมนุษยชาติ (ส 4.1 ม. 4–6/1) 
ค าช้ีแจง อธิบายค าหรือขอ้ความท่ีก าหนดให ้
 
 

1. ยคุก่อนประวติัศาสตร์ 
     คือ ช่วงเวลาท่ีมนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเร่ืองราว   
          
           
2. ยคุประวติัศาสตร์ 
      เป็นช่วงเวลาท่ีมนุษย์ในสังคมมีการใช้ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเร่ืองราว  

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการน าเอาคะแนนรวมใน 
แต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจ านวนขอ้ จากนั้นน าคะแนนเฉล่ียท่ี
ไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ใบงานที่ 2  หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในประเทศไทย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในประเทศไทย 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน  สร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  
                         (ส 4.1 ม. 4–6/2) 
ค าช้ีแจง อ่านขอ้ความแลว้ตอบค าถาม 

 
 
 
 

แหล่งโบราณคดเีมอืงนครไทย 
 แหล่งโบราณคดีเมืองนครไทย อยูท่ี่ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก  
 ประวตัคิวามเป็นมา  
 สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสนันิษฐานวา่ เมืองนครไทย คือเมืองบางยาง จาก
การส ารวจพบวา่เป็นเมืองสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรี สุโขทยั และอยธุยา และผลการวิจยั
เร่ืองเคร่ืองถว้ยจากการขดุคน้ทางโบราณคดีท่ีเมืองนครไทย สรุปไดว้า่เมืองนครไทยมีอายรุ่วมสมยักบั
เมืองเชลียง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หรือมีอายรุ่วมสมยักบัเมืองบางยาง คือ มีอายุประมาณ 
พ.ศ. 1700 เป็นตน้มา 
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1. ช่ือสถานท่ี            
2. นกัเรียนรู้เร่ืองราวอะไรบา้งจากเร่ือง แหล่งโบราณคดีเมืองนครไทย 
               
3. หลกัฐานท่ีปรากฏท่ีเมืองนครไทยมีอะไรบา้ง 
               

            
 
4. แหล่งเรียนรู้ท่ีช่วยในการคน้ควา้ขอ้มลูของเร่ือง แหล่งโบราณคดีเมืองนครไทยมีอะไรบา้ง 
               

            
5. หลกัฐานแต่ละช้ินท่ีพบมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด ใหน้กัเรียนวิเคราะห์พอสงัเขป 
               

           
            

6. หลกัฐานแต่ละช้ินท่ีพบบอกขอ้มลูอะไรบา้ง 
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7. ใหน้กัเรียนเรียบเรียงขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาหลกัฐานและขอ้มลูต่าง ๆ โดยการเขียนบรรยาย 
   พอสงัเขป 
               

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ     นามสกลุ     เลขท่ี    ชั้น    
โรงเรียน            
 
 

ใบงาน 
เร่ือง ถิ่นเดมิของชนชาติไทยตามแนวคิดของนักวชิาการ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ถิ่นเดมิของชนชาติไทยตามแนวคิดของนักวชิาการ 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน  วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1)  
ค าช้ีแจง 1. ศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการเร่ืองถ่ินเดิมของชนชาติไทยในช่องทางขวามือ 
 2. คน้หารายช่ือนกัวิชาการจากหนงัสือมาเติมในช่องทางซา้ยมือใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 
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ช่ือ     นามสกลุ     เลขท่ี    ชั้น    
โรงเรียน            
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1  
เร่ือง วรีสตรีไทยสมยัอยุธยา  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เร่ือง บทบาทของสตรีไทยสมยัสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี 
 
 ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4-6/1) 
ค าช้ีแจง เลือกศึกษาประวติัและผลงานของวีรสตรีไทยในประวติัศาสตร์ท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ 1 ท่าน และ 

          นักประวตัศิาสตร์         แนวคิดของนักประวตัศิาสตร์ 
1. ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ 
2. ขนุวิจิตรมาตรา 

1. ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูแ่ถบเทือกเขาอลัไต 
 
 

1. ศาสตราจารย์แตเรียง เดอ ลาคูเปอรี 
2. สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
3. หลวงวิจิตรวาทการ 

2. ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูบ่ริเวณตอนกลาง 
   ของจีน 

1. อาร์ชิบอลด์ รอสส์ คอลคูน 
2. ศาสตราจารย์วิลเลียม เจ. เกดนีย์ 
3. ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช 
4. พันตรี เอช.อาร์. เดวีส์ 

3. ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูบ่ริเวณตอนใตข้อง 
   จีน 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร 
2. ดร.ควอริตช์ เวลส์ 

4. ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นประเทศไทย 
   ปัจจุบนั    
 
 

1. รูธ เบเนดิกต์ 
2. นายแพทย์สมศักด์ิ พันธ์ุสมบูรณ์ 

5. ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นคาบสมุทรมลาย ู
   และหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
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              บนัทึกผลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้ (พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 

   
 
 
 

 
 

ช่ือ       นามสกลุ       เลขที่      
ช้ัน      โรงเรียน          

วรีสตรีไทย 
ช่ือ         

¤¤¤¤¤¤ 
1. ประวตัิโดยย่อ           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
 
 
 

2. ผลงานที่สร้างช่ือ           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
3. เหตุผลที่เลอืกวรีสตรีท่านนี ้         
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ใบงานที่ 2  

เร่ือง ท้าวเทพกระษตัรี ท้าวศรีสุนทร  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เร่ือง บทบาทของสตรีไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 
ตวัช้ีวดัช่วงชั้น วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4-6/1) 
ค าช้ีแจง  ศึกษาวีรกรรมของทา้วเทพกระษตัรี ทา้วศรีสุนทร และบนัทึกผล  (พิจารณาจากผลงานของ
นักเรียน) 

 

 
 

ช่ือ       นามสกลุ       เลขที่      
ช้ัน      โรงเรียน          

วรีกรรมของท้าวเทพกระษตัรี ท้าวศรีสุนทร 
¤¤¤¤¤¤ 
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ใบงานที่ 3  
เร่ือง ย่าโม  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เร่ือง บทบาทของสตรีไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 
                           วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 46/1) 

 
ศึกษาวีรกรรมของยา่โม ตอน “ยา่โมออกศึก” และบนัทึกผล  

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 

 

 

ค าช้ีแจง 

ช่ือ       นามสกลุ       เลขที่      
ช้ัน      โรงเรียน          

วรีกรรมของย่าโม 
ตอน “ย่าโมออกศึก” 

¤¤¤¤¤¤ 
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แบบบันทึกการส ารวจ 

เร่ือง ส ารวจหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เร่ือง ส ารวจหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์  

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน  สร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ โดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  
                         (ส 4.1 ม. 4-6/2) 
ค าช้ีแจง แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ส ารวจชุมชนของตนเองมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดอ้ะไรบา้ง  

          แลว้บนัทึกลงในแบบส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แหล่งสืบคน้            
ช่ือสมาชิกกลุ่ม 1.       4.      
                        2.       5.       
                3.       6.      
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แบบบันทกึการสืบค้นข้อมูล 
เร่ือง ถิ่นเดิมของชนชาติไทย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ถิ่นเดมิของชนชาตไิทยและการตั้งถิ่นฐานในดนิแดนไทย 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1)  
ค าช้ีแจง แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง ถ่ินเดิมของชนชาติไทย จาก 
         หนงัสือพิมพห์รืออินเทอร์เน็ต บนัทึกผลการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีช่วยกนัคิดข้ึน 
 

 

1. เหตุใดจึงตอ้งศึกษาเร่ืองถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
     เพ่ือต้องการทราบว่าภถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่ ท่ีไหน มีความเป็นมาอย่างไร 

          
          
          
         

2. แนวคิดเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในปัจจุบนัคือแนวคิดใด เพราะ 
   อะไร  
     แนวคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยุ่ในคาบสมทุรมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซีย เพราะ
ไม่มีหลกัฐานทางภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์สนับสนุน    
          
          
          
           

3. แนวคิดเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยท่ีมีการยอมรับในปัจจุบนัคือแนวคิดใด เพราะอะไร 
 แนวคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจขีน เพราะมีหลฐัานทางด้าน
โบรารคดี ประวัติศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ สนับสนุน     
          
           

 
กลุ่มที ่    
สมาชิกกลุ่ม 1.      4.       
           2.      5.      
           3.      6.      
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แบบบันทกึการสืบค้นข้อมูล 
เร่ือง แควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง แควน้พะเยา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงนิยาง และแคว้นพะเยา                                     
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1)  

ค าช้ีแจง แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง แควน้โยนกเชียงแสน แควน้ 
         หิรัญนครเงินยาง แควน้พะเยาจากหนงัสือพิมพ ์หรืออินเทอร์เน็ต บนัทึกผลการน าเสนอ 
         ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีช่วยกนัคิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. แควน้โยนกเชียงแสน 
     สิงหนวัติกุมารเป็นผู้สร้างเมืองนาคพันธุสิงหนวัตินครขึน้ในบริเวณใกล้ลุ่มแม่น า้กก

และแม่น า้โขง เร่ืองราวของแคว้นนีป้รากฏในต านาน เช่น ต  านานสิงหนวัติ ต  านานเชียง
แสน         
          
          
           

2. แควน้หิรัญนครเงินยาง 
     ปู่เจ้าลาวจกเป็นผู้ ก่อตั้งเมืองหิรัญนครหรือเมืองเงินยาง และตั้งราชวงศ์ลวจังกราชขึน้ 
ราชวงศ์นีป้กครองบ้านเมืองมาจนถึงสมยัของพระยามงัราย ได้รวบรวมดินแดนแถบนีต้ั้ง
อาณาจักรล้านนา แคว้นหิรัญนครเงินยางจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของอาราจักรล้านนา 
          
           

3. แควน้พะเยา 
 ต านานเมืองพะเยากล่าวว่าขนุจอมธรรมเป็นผู้สร้างเมืองพะเยาขึน้ท่ีเชิงดอยด้านใกล้แม่น า้อิง 
กษัตริย์องค์ท่ี 11 คือ พระยาง าเมืองเป็นพระสหายกับพ่อขุนรามค าแหงมหาราชแห่งสุโขทัย 
และพระยามงัรายแห่งล้านนา        
          
          

 
กลุ่มที ่    
สมาชิกกลุ่ม 1.      4.       
           2.      5.      
           3.      6.      
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ใบงาน 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ถิ่นเดมิของชนชาติไทยตามแนวคิดของนักวชิาการ 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน  วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1)  
ค าช้ีแจง 1. ศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการเร่ืองถ่ินเดิมของชนชาติไทยในช่องทางขวามือ 
 2. คน้หารายช่ือนกัวิชาการจากหนงัสือมาเติมในช่องทางซา้ยมือใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 

แบบบันทึกการค้นคว้า                                                                                                                                                            
เร่ือง การเสดจ็ประพาสตน้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เร่ือง การเสดจ็ประพาสต้นและเสดจ็ประพาสยุโรป 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส. 4.3 ม. 4–6/1) 
ค าช้ีแจง คน้หาขอ้มูลตวัอยา่งการเสดจ็ประพาสตน้ของรัชกาลท่ี 5 บนัทึกขอ้มลูลงในกรอบท่ีก าหนดให ้ 

  พร้อมทั้งระบุท่ีมาของขอ้มูล (พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน) 
 

 
 

 

ช่ือ      นามสกลุ        
เลขท่ี    
ชั้น       โรงเรียน      
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แบบบันทกึกจิกรรม 
เร่ือง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เร่ือง การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส. 4.3 ม. 4–6/2) 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มตั้งค าถามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
        กลุ่มละ 5 ขอ้ พร้อมเฉลย 

ค าถาม ค าตอบ 

1.  
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 

 

4. 
 
 
 

 

5. 
 
 
 

 

 

สมาชิกกลุ่ม 
1.         4.      
2.         5.      
3.         6.      
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แบบบันทึกข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เร่ือง อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย จากแหล่งการ 
    เรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุท่ีมาของของแหล่งขอ้มูล 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  1.              
          
           

ที่มา :           
          
           

  2.              
           

ที่มา :           
          
          
          
          
     

  3.              
          
           

ที่มา :           

          
          
           

ช่ือ      นามสกลุ      

ชั้น     โรงเรียน        
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แบบบันทึกความรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    เร่ือง         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. สรุปความรู้ท่ีได ้
               

           
           
           
           
           
           
           

2. สรุปแนวคิดใหม่ท่ีได ้
               

           
           
           
           
           
           
           

3. การน าไปใชป้ระโยชน ์
               

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

ช่ือ     นามสกลุ     เลขที่    
ช้ัน    โรงเรียน         
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ตวัอย่างแบบประเมนิทักษะการเขียนเรียงความ 
เร่ือง         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่      หน่วยการเรียนรู้ที่      
ช้ัน    วนั    เดอืน      พ.ศ.     

 

ที ่ ช่ือ‟สกลุ 

รายการประเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 (3
0 ค

ะแ
นน

) 

สรุปผล 
กา
รเน

น้ป
ระ
โย
ค (

6 ค
ะแ
นน

) 

ปร
ะโ
ยค
หล

กัใ
ห้แ

นว
คิด

หล
กัที่

ส า
คญั

ต่อ
ยอ่
หน

า้ (
4 ค

ะแ
นน

) 

เขีย
นป

ระ
โย
คที่

สม
บูร

ณ์ 
(5 
คะ

แน
น)

 

ค า
สะ

กด
ผิด

พล
าด
ไม

่ เกิน
 5 
ค า
 (5

 
คะ

แน
น)

 

สรุ
ปอ

ยา่
งมี
เห
ตุผ

ล (
6 ค

ะแ
นน

) 

ลา
ยมื

ออ่
าน

ออ
ก (

4 ค
ะแ
นน

) 

ผา่น ไม่ผา่น 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

เกณฑ์การประเมนิ 
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ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปถือวา่ผา่น 
ตวัอย่างแบบประเมนิทักษะการพูด 

เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      หน่วยการเรียนรู้ที่      
ช้ัน    วนั    เดอืน      พ.ศ.     

ที ่ ช่ือ‟สกลุ 

รายการประเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 (3
0 ค

ะแ
นน

) 

สรุปผล 
กา
รป

รา
กฏ

ตวั
 (5

 คะ
แน

น)
 

กา
รเริ่

มเ
รื่อ
ง (

3 ค
ะแ
นน

) 

กา
รอ
อก

เสี
ยง
แล

ะจ
งัห

วะ
 (4

 คะ
แน

น)
 

กา
รล

 าด
บัเ
นื้อ

หา
 (5

 คะ
แน

น)
 

บุค
ลิก

ท่า
ทา
ง (

2 ค
ะแ
นน

) 

กา
รใ
ชถ้

อ้ย
ค า
เห
มา
ะส

ม (
3 ค

ะแ
นน

) 

คว
าม
เร้า

ใจ
 (2

 คะ
แน

น)
 

คว
าม
สน

ใจ
ขอ

งผ
ูฟ้ัง

 (2
 คะ

แน
น)

 

คุณ
ค่ า
ขอ

งเรื่
อง
ที่พ

ดู (
2 ค

ะแ
นน

) 

กา
รส

รุป
ที่เ
หม

าะ
สม

 (2
 คะ

แน
น)

 

ผา่น ไม่ผา่น 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               

 

เกณฑ์การประเมนิ 
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ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปถือวา่ผา่น 
ตวัอย่างแบบประเมนิผลงาน/กจิกรรมเป็นรายบุคคล 

ผลงาน/กจิกรรมที่     เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      หน่วยการเรียนรู้ที่      
ช้ัน    วนั    เดอืน      พ.ศ.     

ที ่ ช่ือ‟สกลุ 

รายการประเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 (2
0 ค

ะแ
นน

) 

ระดบัคุณภาพ 

คว
าม
ถูก

ตอ้
งก
าร
ขอ

งผ
ลง
าน

/กิ
จก

รร
ม (

6 ค
ะแ
นน

) 

จุด
เด่น

ขอ
งผ
ลง
าน

/กิจ
กร
รม

 (4
 คะ

แน
น)

 

คว
าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
 ์(4

 คะ
แน

น)
 

รูป
แบ

บก
าร
น า
เส
นอ

ผล
งา
น 

(3 
คะ

แน
น)

 

กา
รน

 าไ
ปใ

ชป้
ระ
โย
ชน

์ (3
 คะ

แน
น)

 

4 3 2 1 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
 

เกณฑ์การประเมนิ (ตวัอย่าง) 
 การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ก าหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสม หรือ
อาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 
         9‟10  คะแนน   =   4   (ดีมาก) 
                   7‟8   คะแนน       =   3   (ดี) 
                   5‟6   คะแนน       =   2   (พอใช)้ 
                  0‟4   คะแนน       =   1   (ควรปรับปรุง) 
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ตวัอย่างแบบประเมนิผลงาน/กจิกรรมเป็นกลุ่ม 

ผลงาน/กจิกรรมที่     เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      หน่วยการเรียนรู้ที่      
ช้ัน    วนั    เดอืน      พ.ศ.     

กลุ่มที่        

ที ่ ช่ือ‟สกลุ 

รายการประเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 (2
0 ค

ะแ
นน

) 

ระดบัคุณภาพ 

คว
าม
ถูก

ตอ้
งก
าร
ขอ

งผ
ลง
าน

/กิ
จก

รร
ม (

6 ค
ะแ
นน

) 

จุด
เด่น

ขอ
งผ
ลง
าน

/กิจ
กร
รม

 (4
 คะ

แน
น)

 

คว
าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
 ์(4

 คะ
แน

น)
 

รูป
แบ

บก
าร
น า
เส
นอ

ผล
งา
น 

(3 
คะ

แน
น)

 

กา
รน

 าไ
ปใ

ชป้
ระ
โย
ชน

์ (3
 คะ

แน
น)

 

4 3 2 1 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
 

เกณฑ์การประเมนิ (ตวัอย่าง) 
 การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ก าหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสม หรือ
อาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 
        9‟10  คะแนน   =   4   (ดีมาก) 
        7‟8   คะแนน       =   3   (ดี) 
        5‟6   คะแนน       =   2   (พอใช)้ 
        0‟4   คะแนน       =   1   (ควรปรับปรุง) 
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ตวัอย่างแบบประเมนิพฤตกิรรมในการท างานเป็นรายบุคคล 

ผลงาน/กจิกรรมที่     เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      หน่วยการเรียนรู้ที่      
ช้ัน    วนั    เดอืน      พ.ศ.     

   ค าช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมในการท างานของนกัเรียน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการ 
     พฤติกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั  

ที ่ ช่ือ‟สกลุ  

รายการประเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ระดบัคุณภาพ 

สน
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พอ
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ส า
เร็จ

ขอ
งง
าน

 

4 3 2 1 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 

เกณฑ์การประเมนิ (ตวัอย่าง) 
1. การใหค้ะแนน  ให ้1 คะแนน 
2. การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ก าหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสม  
   หรืออาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 
        9‟10  คะแนน   =   4   (ดีมาก) 
        7‟8   คะแนน       =   3   (ดี) 
        5‟6   คะแนน       =   2   (พอใช)้ 
        0‟4   คะแนน       =   1   (ควรปรับปรุง) 
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ตวัอย่างแบบประเมนิพฤตกิรรมในการท างานเป็นกลุ่ม 

ผลงาน/กจิกรรมที่     เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      หน่วยการเรียนรู้ที่      
ช้ัน    วนั    เดอืน      พ.ศ.     

   ค าช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมในการท างานของนกัเรียน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการ 
     พฤติกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั  

ที ่ ช่ือ‟สกลุ  

รายการประเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ระดบัคุณภาพ 
แบ

่ งง
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ใน

กา
รท

 าง
าน

 

4 3 2 1 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 

เกณฑ์การประเมนิ (ตวัอย่าง) 
1. การใหค้ะแนน  ให ้1 คะแนน 
2. การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ก าหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสม  
   หรืออาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 
         9‟10  คะแนน   =   4   (ดีมาก) 
          7‟8   คะแนน       =   3   (ดี) 
         5‟6   คะแนน       =   2   (พอใช)้ 
        0‟4   คะแนน       =   1   (ควรปรับปรุง) 
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มติคุิณภาพของการบันทึกผลงาน 
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการบนัทึกผลงานโดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ดงัน้ี 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
‟ บนัทึกผลงานไดถ้กูตอ้งตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไดช้ดัเจน แนวคิดหลกั
ถกูตอ้ง มีประเดน็ส าคญัครบถว้น 

‟ ใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าศพัทถ์กูตอ้ง 

4 

‟ บนัทึกผลงานไดถ้กูตอ้งตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกท่ีมีบางส่วนยงัไม่ชดัเจน 
แนวคิดหลกัถูกตอ้ง ส่วนท่ีเป็นประเดน็ส าคญัมีไม่ครบถว้น 

‟ ใชภ้าษา ค าศพัทไ์ม่ถกูตอ้งในบางส่วน 

3 

‟ บนัทึกผลงานยึดตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน แนวคิดหลกับางส่วนไม่
ถกูตอ้ง ส่วนท่ีเป็นประเดน็ส าคญัมีไม่ครบถว้น 

‟ ใชภ้าษา ค าศพัทไ์ม่ถกูตอ้งในบางส่วน 

2 

‟ บนัทึกผลงานไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน และแนวคิด
หลกัส่วนใหญ่ไม่ถกูตอ้ง 

‟ ใชภ้าษา ค าศพัทไ์ม่ถกูตอ้ง 

1 
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แบบประเมนิโครงงาน 

ช่ือโครงงาน        กลุ่มที่      
ภาคเรียนที่     ช้ัน     

ที ่ ช่ือ‟สกลุ 

รายการประเมนิ 

รว
มจ

 าน
วน

รา
ยก
าร
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เกณ
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โค
รง
งา
น 

ผา่น ไม่ผา่น 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
มติคุิณภาพแบบประเมนิโครงงาน 
รายการที่ 1 ความส าคัญของการจดัท าโครงงาน 
 4 หมายถึง มีการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
   และมีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
 3  หมายถึง มีการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์บางส่วนไม่สอดคลอ้ง 
   กบัเน้ือหา แต่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
 2  หมายถึง มีการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
   และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
 1  หมายถึง มีการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบั 
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   เน้ือหา และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
รายการที่ 2 เนือ้หาของโครงงาน 
 4 หมายถึง เน้ือหาถูกตอ้งครบถว้น ใชแ้นวคิดและขอ้มลูข่าวสารท่ีเหมาะสม และมีการสรุปไดดี้ 
 3 หมายถึง เน้ือหาเกือบทั้งหมดถกูตอ้ง ใชแ้นวคิดท่ีเหมาะสม มีขอ้มูลข่าวสารบางเร่ืองไม่ 
   เหมาะสม และการสรุปตอ้งแกไ้ข 
 2 หมายถึง เน้ือหาบางส่วนถกูตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารบางส่วนตอ้งแกไ้ข และการสรุปตอ้ง 
   แกไ้ข 
 1 หมายถึง เน้ือหาส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มลูข่าวสารส่วนใหญ่ตอ้งแกไ้ข และการ 
   สรุปตอ้งแกไ้ขทั้งหมด 
รายการที่ 3 กระบวนการท างาน 
 4 หมายถึง  มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบ 
   ความส าเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 3 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบ 
   ความส าเร็จ แต่ขาดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 2 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ แต่ไม่ไดด้ าเนินงานตามแผน แมจ้ะปฏิบติัจนประสบ 
   ความส าเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานกต็าม 
 1 หมายถึง มีการวางแผนไม่เป็นระบบ การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
รายการที่ 4 การน าเสนอโครงงาน 
 4 หมายถึง ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสม และขอ้สรุป 
   ของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 3 หมายถึง  ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่ค่อยเหมาะสม 

 แต่ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  
 2 หมายถึง ส่ือความหมายไม่ค่อยชดัเจน ขอ้มลูบางส่วนขาดความสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่ 
   เหมาะสม ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวท้ั้งหมด 
 1 หมายถึง ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ขอ้มลูส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่เหมาะสม และ 
   ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
เกณฑ์การประเมนิ 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป ในแต่ละรายการ จ านวน 3 ใน 4 รายการ 
 
  
 
     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1  208 

  
ตวัอย่าง 

แบบประเมนิโครงงาน (ทั่วไป) 
ช่ือโครงงาน        กลุ่มที่     

ภาคเรียนที่    ช้ัน      
 

เลขที ่ ช่ือ‟สกลุ 

รายการประเมนิ 

รว
มจ

 าน
วน

รา
ยก
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ปฏิ
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สา
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น า

ไป
ใช
แ้ก

ป้ัญ
หา

ใน
ชีว

ิตป
ระ
จ า
วนั

 

เขีย
นร

าย
งา
นน

 าเส
นอ

 

ผา่น 
ไม่
ผา่น 

1          
2          
3          
4          
5          

 

เกณฑ์การประเมนิ 
1. ก าหนดประเดน็ปัญหาชัดเจน แยกตามองค์ประกอบย่อย 5 ด้าน 
  4 หมายถึง ก าหนดประเดน็ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีก าหนดมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนดี 
             มาก 
  3 หมายถึง ก าหนดประเดน็ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีก าหนดมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนดี 
  2 หมายถึง ก าหนดประเดน็ปัญหาไดด้ว้ยตนเองเป็นบางส่วน ปัญหาท่ีก าหนดมีความ 
             เฉพาะเจาะจงชดัเจนพอใช ้
  1 หมายถึง ก าหนดประเดน็ปัญหาดว้ยตนเองไม่ได ้
2. วางแผนก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
  4 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
  3 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดค่้อนขา้งเหมาะสม 
  2 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดเ้หมาะสมพอใช ้
  1 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดไ้ม่เหมาะสม 
3. ลงมอืปฏิบัตติามแผน 
  4 หมายถึง ลงมือแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นจริงจงั สามารถคน้พบความรู้  
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             ขอ้คิด แนวทางการปฏิบติัตามประเดน็ปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองทั้งหมด 
  3 หมายถึง ลงมือแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นจริงจงั สามารถคน้พบความรู้  
             ขอ้คิด แนวทางการปฏิบติัตามประเดน็ปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
  2 หมายถึง ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดบา้ง แต่ไม่ครบถว้น สามารถคน้พบความรู้  
             ขอ้คิด แนวทางการปฏิบติัตามประเดน็ปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองเป็นบางส่วน 
  1 หมายถึง ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไดน้อ้ยมาก ไม่สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด  
             แนวทางการปฏิบติัตามประเดน็ปัญหาท่ีตั้งไว ้
4. สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวติประจ าวนั 
  4 หมายถึง น าขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัไดค้รบถว้น ถูกตอ้งและ 
             ต่อเน่ือง 
  3 หมายถึง น าขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัไดค้รบถว้น ถูกตอ้งแต่ขาด 
             ความต่อเน่ือง 
  2 หมายถึง น าขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นบางส่วน และตอ้ง 
             กระตุน้เตือนใหป้ฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
  1 หมายถึง น าขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัไดน้อ้ยมาก หรือไม่น าไปใช ้
             เลย 
5. เขียนรายงานน าเสนอ 
  4 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอขอ้มลูไดถ้กูตอ้งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึง 
             ขั้นตอนการวางแผน การลงมือแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีไดค้รบถว้น 
  3 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอขอ้มลูไดถ้กูตอ้งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึง 
             ขั้นตอนการวางแผน การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดค่้อนขา้งครบถว้น 
  2 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอขอ้มลูไดบ้า้ง แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการ 
             วางแผน การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดเ้พียงบางส่วน 
  1 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอขอ้มลูไดน้อ้ยมาก เห็นขั้นตอนการวางแผน  
             การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดไ้ม่ชดัเจน 
เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 2 ข้ึนไป จ านวน 3 ใน 5 รายการ 
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แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบท่ีน ามาใช้
ประเมินสมรรถภาพของนกัเรียน เพ่ือช่วยใหน้กัเรียน ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและ
มองเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมไดว้่า การปฏิบติังานและผลงานของนกัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่นระดบัใด  
 แฟ้มสะสมผลงานเป็นเคร่ืองมือประเมินผลตามภาพจริงท่ีใหโ้อกาสนกัเรียนไดใ้ชผ้ลงานจากท่ี
ไดป้ฏิบติัจริงส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงของตน ซ่ึงผลงานท่ีเกบ็สะสมในแฟ้มสะสม
ผลงานมีหลายลกัษณะ เช่น การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาคน้ควา้ ส่ิงประดิษฐ ์การท าโครงงาน 
บนัทึกการบรรยาย บนัทึกการทดลอง บนัทึกการอภิปราย บนัทึกประจ าวนั แบบทดสอบ 
 

แบบบันทึกความคิดเห็นเกีย่วกับการประเมนิช้ินงานในแฟ้มสะสมผลงาน 
ช่ือช้ินงาน    วนัที่    เดอืน     พ.ศ.    

หน่วยการเรียนรู้ที่   เร่ือง       
รายการประเมนิ บันทึกความคิดเห็นของนักเรียน 

1. เหตุผลท่ีเลือกช้ินงานน้ีไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน   
  
   

2. จุดเด่นและจุดดอ้ยของงานช้ินน้ีมีอะไรบา้ง       
      
       

3. ถา้จะปรับปรุงงานช้ินน้ีใหดี้ข้ึนควรปรับปรุง 
   อยา่งไร 

      
      
       

4. งานช้ินน้ีควรไดค้ะแนนเท่าใด เพราะเหตุใด 
   (ถา้ก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

      
      
       

 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของครูหรือที่ปรึกษา 
    
    
    
    
    
    
    

ความเห็นของผู้ปกครอง 
    
    
    
    
     

ผลการประเมนิของครูหรือทีป่รึกษา 
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ตวัอย่าง 

แบบประเมนิแฟ้มสะสมผลงาน 
เร่ือง        กลุ่มที่    

ภาคเรียนที่    ช้ัน     
 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 
1. โครงสร้างและองคป์ระกอบ     
2. แนวความคิดหลกั     
3. การประเมินผล     
4. การน าเสนอ     
 

เกณฑ์การประเมนิ แยกตามองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน 

ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบ 
4 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัครบถว้นและจดัเกบ็ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
3 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเกือบครบถว้นและส่วนใหญ่จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ 
2 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเป็นส่วนนอ้ย แต่บางช้ินงานมีการจดัเกบ็ท่ีเป็นระบบ 
1 ผลงานขาดองคป์ระกอบท่ีส าคญัและการจดัเกบ็ไม่เป็นระบบ 

2. แนวความคิดหลกั 
4 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลกัฐานแสดง

วา่มีการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก 
3 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลกัฐานแสดง

วา่สามารถน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ตวัอยา่งได ้
2 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนวา่ไดค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์บา้ง มีหลกัฐาน

แสดงถึงความพยายามท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ 
1 ผลงานจดัไม่เป็นระบบ มีหลกัฐานแสดงวา่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอ้ยมาก 

3. การประเมนิผล 
4 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งมีการ

เสนอแนะโครงการท่ีเป็นไปไดท่ี้จะจดัท าต่อไปไวอ้ยา่งชดัเจนหลายโครงการ 
3 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งการ

เสนอแนะโครงการท่ีควรจดัท าต่อไป 
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2 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานบา้ง รวมทั้งมีการ
เสนอแนะโครงการท่ีจะท าต่อไปแต่ไม่ชดัเจน 

1 มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานนอ้ยมากและไม่มีขอ้เสนอแนะใด ๆ 
 

 
ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

4. การน าเสนอ 
4 เขียนบทสรุปและรายงานท่ีมีระบบดี มีขั้นตอน มีขอ้มลูครบถว้น มีการประเมินผลครบถว้น 

แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
3 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเกบ็ผลงาน มีการประเมินผลงาน

เป็นส่วนมาก 
2 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเกบ็ผลงาน มีการประเมินผลเป็น

บางส่วน 
1 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเกบ็ผลงาน แต่ไม่มีการ

ประเมินผล 
 

เกณฑ์การประเมนิโดยภาพรวม 

ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 
4 ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ มีความเขา้ใจ

ในเร่ืองท่ีศึกษาโดยมีการบูรณาการหรือเช่ือมโยงแนวความคิดหลกัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
3 ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ แต่ขอ้มลู

ต่าง ๆ เป็นลกัษณะของการน าเสนอท่ีไม่ไดบู้รณาการระหวา่งขอ้มลูกบัแนวความคิดหลกั
ของเร่ืองท่ีศึกษา 

2 ผลงานมีรายละเอียดท่ีบนัทึกไว ้แต่พบวา่บางส่วนมีความผิดพลาดหรือไม่ชดัเจน หรือ
แสดงถึงความไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีศึกษา 

1 ผลงานมีขอ้มลูนอ้ย ไม่มีรายละเอียดบนัทึกไว ้
 

 
 
 

แบบฟอร์มการท าแผนการจัดการเรียนรู้ส าเร็จรูป 
ส าหรับครูน าไปปรับปรุงเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวชิาพืน้ฐาน 
ประวตัศิาสตร์ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 46 เล่ม 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ปีการศึกษา 2553 

 
 

จดัท าโดย 
นาย/นาง/นางสาว............................................. 

ต าแหน่ง....................... 
 

โรงเรียน.............................. 
ต าบล................................ อ าเภอ................................... 

จงัหวดั.................................. 
 
 

         ผ่านการตรวจพจิารณาและอนุมตัใิห้ใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้ 
ลงช่ือ.................................ผู้อนุมตัิ 

                          
(................................) 

ต าแหน่ง  ............................................................. 
วนัที่...........เดอืน.......................พ.ศ.................. 

 
 
 
 
 

ค าน า 
 แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 เล่ม 1เล่มน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยยดึหลกัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้
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ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน ท าใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดใ้นเชิงบูรณาการดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย เนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียน
ไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี 
น าไปสู่การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข 
 การจดัท าคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ชุดน้ีไดจ้ดัท าตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ คือ ประวติัศาสตร์ ไดน้ าเสนอ
แผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายชัว่โมงตามหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ยงัมีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ชุดน้ีไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคและวิธีการ
สอนอยา่งหลากหลาย เพ่ือการจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตรต่อไป 
 

     นาย/นาง/นางสาว.............................................. 
                              ผู้จดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์ .........................................................  
ผงัมโนทศันเ์ป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน ............................................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1  215 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์  เวลา 3 ช่ัวโมง 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา ยุคสมยั  
และวธีิการทาง
ประวตัศิาสตร์ 

ความรู้ 
1. เวลาและยคุสมยัทาง 
   ประวติัศาสตร์ 
2. การแบ่งยคุสมยัทาง 
   ประวติัศาสตร์ไทย 
3. วิธีการทาง 
   ประวติัศาสตร์ 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใชก้ระบวนการ 
    กลุ่ม 
5. การใชเ้ทคโนโลยี 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รักความเป็นไทย 
4. มุ่งมัน่ในการท างาน  

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. ท าแบบทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การอภิปราย 
4. บนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มูล 
5. การท าใบงาน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์ 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน  
1. ตระหนกัถึงความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลง 
    ของมนุษยชาติ (ส 4.1 ม. 4–6/1) 
2. สร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ โดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  
    (ส 4.1 ม. 4–6/2)  
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มี 
    ความส าคญัต่อการศึกษาประวติัศาสตร์เพราะ 
    ท าใหรู้้วา่เหตุการณ์ใดเกิดก่อน และเหตุการณ์ 
    ใดเกิดข้ึนทีหลงั ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวทาง 
    ประวติัศาสตร์ไดดี้ข้ึน 
2. การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยแบ่ง 
    ออกเป็น 2 ยคุ คือ ยคุก่อนประวติัศาสตร์ 
    และยคุประวติัศาสตร์ 
3. การศึกษาประวติัศาสตร์ใชว้ธีิการทาง 
    ประวติัศาสตร์ วิธีการน้ีตอ้งอาศยัหลกัฐานทาง 
    ประวติัศาสตร์เพ่ือคน้หาขอ้มลูต่าง ๆ อนัจะ 
    น าไปสู่การสรุปขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
1. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มีประโยชน ์
    ต่อการศึกษาประวติัศาสตร์อยา่งไร 
2. เหตุใดจึงตอ้งมีการแบ่งยคุสมยัทาง 
    ประวติัศาสตร์ 
3. วิธีการทางประวติัศาสตร์มีความส าคญัต่อ 
    การศึกษาประวติัศาสตร์อยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  
    สมยัก่อนประวติัศาสตร์ สมยัประวติัศาสตร์  
    วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
2. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มี 
    ความส าคญัต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ 
    ท าใหรู้้วา่เหตุการณ์ใดเกิดก่อน และเหตุการณ์ 
    ใดเกิดข้ึนทีหลงั ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวทาง 
    ประวติัศาสตร์ไดดี้ข้ึน ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การนบั 
    เวลาแบบไทย ศกัราชและการเทียบศกัราช  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทาง 
    ประวติัศาสตร์ 
2. น าวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาหลกัฐาน 
    ทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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    ทศวรรษ ศตวรรษ สหสัวรรษ 
3. การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย 
    แบ่งเป็น 2 สมยั คือ สมยัก่อนประวติัศาสตร์  
    ไดแ้ก่ ยคุหินกบัยคุโลหะ ส่วนสมยั 
    ประวติัศาสตร์ แบ่งยอ่ยไดห้ลายแบบ เช่น  
    แบ่งตามราชธานี แบ่งตามราชวงศ ์แบ่งตาม 
    พระนามพระมหากษตัริย ์แบ่งตาม 
    พฒันาการและความเปล่ียนแปลงของ 
    บา้นเมือง แบ่งตามลกัษณะการปกครอง  
    แบ่งตามสมยัของรัฐบาล และแบ่งตามแนว 
    ประวติัศาสตร์สากล 
4. วิธีการทางประวติัศาสตร์ เป็นวิธีการสืบคน้ 
    เร่ืองราวในอดีตอยา่งเป็นระบบ โดยให ้
    ความส าคญัในเร่ืองการตรวจสอบหลกัฐาน  
    การประเมินความน่าเช่ือถือและคุณค่าของ 
    หลกัฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ตีความขอ้มลู 
    ทางประวติัศาสตร์ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงองค ์
    ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานความเป็นเหตุเป็นผล  
    ไดแ้ก่ หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เช่น  
    ประเภทของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ี 
    จ าแนกตามยคุสมยั จ าแนกตามลกัษณะ  
    จ าแนกตามความส าคญั นอกจากน้ีหลกัฐาน 
    ทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย เช่น  
    หลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ 
    หลกัฐานท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วน 
    วิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัมี 5  
    ขั้นตอน ไดแ้ก่ การก าหนดปัญหา การ 
    รวบรวมหลกัฐาน การตรวจสอบและ 
    ประเมินหลกัฐาน การตีความหลกัฐาน และ 
    การเรียบเรียงและการน าเสนอ 
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
        ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
   1.1 อภิปรายเก่ียวกบัการแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 
   1.2 ส ารวจชุมชนเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
   1.3 ใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) การทดสอบ 
     2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
         และค่านิยม 
     4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
        รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
    3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
        และค่านิยม 
    4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง  
         และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น  
         และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
        อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์            เวลา 2 ชัว่โมง                                                                
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 หลกัฐานและวิธีการทางประวติัศาสตร์                 เวลา 1 ชัว่โมง                            
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เวลา ศักราช และยุคสมยัทางประวตัศิาสตร์ 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
  เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มีความส าคญัต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ ท าใหรู้้วา่เหตุการณ์
ใดเกิดก่อน และเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนทีหลงั ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไดดี้ข้ึน ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
การนบัเวลาแบบไทย ศกัราชและการเทียบศกัราช ทศวรรษ ศตวรรษ สหสัวรรษ 
 การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยแบ่งเป็น 2 สมยั คือ สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ ยคุหิน
กบัยคุโลหะ ส่วนสมยัประวติัศาสตร์ แบ่งยอ่ยไดห้ลายแบบ เช่น แบ่งตามราชธานี แบ่งตามราชวงศ ์แบ่ง
ตามพระนามพระมหากษตัริย ์แบ่งตามพฒันาการและความเปล่ียนแปลงของบา้นเมือง แบ่งตามลกัษณะ
การปกครอง แบ่งตามสมยัของรัฐบาล และแบ่งตามแนวประวติัศาสตร์สากล 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ ตระหนกัถึงความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ (ส 4.1 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายถึงความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ได ้(K) 
 2. เห็นคุณค่าและความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ (A) 
 3. วิเคราะห์ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ (P) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง เวลา  
   ศกัราช และยคุสมยัทาง 
   ประวติัศาสตร์ 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียน 
   รู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 
 2. การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย 
 
 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                   ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์              เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง เวลา ศกัราช และยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ จากนั้นน ามาจดัท าเป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ปฏิทินท่ีมีการนบัแบบไทย และภาพเคร่ืองมือหินกะเทาะยคุหินสมยัก่อนประวติัศาสตร์ 
 3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 
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 4. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
   
     ลงช่ือ     ผู้สอน 
     / /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หลกัฐานและวธีิการทางประวตัศิาสตร์ 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เป็นร่องรอยการกระท าของมนุษยห์รือร่องรอยของอดีต ในการศึกษา
ประวติัศาสตร์จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัฐานหรือร่องรอยต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ มาศึกษา วิเคราะห์ ตีความ
ขอ้มลูท่ีได ้และตรวจสอบความถกูตอ้งของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ  
 การศึกษาประวติัศาสตร์โดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์ วิธีการน้ีตอ้งอาศยัหลกัฐานทาง 
ประวติัศาสตร์เพ่ือคน้หาขอ้มลูต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การสรุปขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 
การก าหนดปัญหาหรือเร่ืองท่ีจะศึกษา การรวบรวมหลกัฐาน การตรวจสอบและประเมินหลกัฐาน การ
ตีความหลกัฐาน การเรียบเรียงและน าเสนอ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ สร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ โดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  
(ส 4.1 ม. 4–6/2) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และวิธีการทางประวติัศาสตร์ได ้(K) 
 2. มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ (A) 
 3. น าวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม (P) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   หลกัฐานและวิธีการทาง 
   ประวติัศาสตร์ 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียน 
   รู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 „ วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
    1. หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
                2. วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                     ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมยั และวธีิการทางประวตัศิาสตร์                     เวลา 1 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเวลา ยคุสมยั และวิธีการทางประวติัศาสตร์ แลว้น าผล
การศึกษามาจดัท าเป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
     1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ภาพเบา้ดินเผา ท่ีบา้นนาดี จงัหวดัอุดรธานี ภาพหมอ้สามขา ท่ีบา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี 
 3. ใบงานท่ี 2 เร่ือง หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 
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 4. แบบบนัทึกการส ารวจ 
 4. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
        แนวทางการพฒันา          

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        
        แนวทางแกไ้ข           

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
        เหตุผล           

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        
   
                                              ลงช่ือ     ผู้สอน 

     / /  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย           เวลา 3 ช่ัวโมง 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 

ความรู้ 
1. ถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
2. การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
3. รัฐโบราณในดินแดนไทย 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. การใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. ความมีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รับผิดชอบ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน  
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การอภิปราย 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  

การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี  
      „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     ปัจจุบนัการศึกษาประวติัศาสตร์บางประเดน็ยงัไม่มี
ขอ้สรุปท่ีแน่นอน ซ่ึงผลสรุปของการศึกษา
ประวติัศาสตร์นั้นอาจเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขไดห้ากมี
การคน้พบหลกัฐานใหม่ ๆ ท่ีน่าเช่ือถือ 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     เพราะเหตุใดประเดน็ในการศึกษา
ประวติัศาสตร์จึงหาขอ้สรุปท่ีแน่ชดัไม่ได ้ 
แลว้เราจะศึกษาประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ การตั้งถ่ินฐาน แอ่งโคราช  
    แอ่งสกลนคร รัฐโบราณ 
2. การศึกษาประวติัศาสตร์เก่ียวกบัแนวความคิดเร่ือง 
    ถ่ินเดิมของชนชาติไทย มีแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
อยู ่5 แนวคิด ซ่ึงผูท่ี้เสนอแนวความนิดต่าง ๆ 
สนันิษฐานโดยตีความและอา้งอิงขอ้มูลและหลกัฐาน
ท่ีแตกต่างกนั  

3. การศึกษาเร่ืองการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทยเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มลูจากหลกัฐานทางดา้นโบราณคดีท่ี
คน้พบและขอ้มูลจากเอกสารชาวต่างชาติ ท าให้
ทราบวา่ดินแดนในประเทศไทยมีมนุษยเ์ขา้มาตั้ง 

      ถ่ินฐานเม่ือหลายพนัปีก่อน ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์คือ ปัจจยัทาง
กายภาพและปัจจยัทางสงัคม  

4. รัฐโบราณท่ีตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทยมีรัฐท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราช 
อาณาจกัรทวารวดี อาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโว้
หรือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติ

ไทย 
2. วิเคราะห์ประเดน็การศึกษาเก่ียวกบัถ่ินเดิม

ของชนชาติไทย 
3. บอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะการตั้ง 
     ถ่ินฐานในดินแดนไทย 
4. วิเคราะห์ประเดน็การศึกษาเก่ียวกบัการ 
    ตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
5. อธิบายลกัษณะของรัฐโบราณในดินแดน

ของประเทศไทย 
  
 

 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
        ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 
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1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
   1.1 สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย    
   1.2 วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย    
   1.3 อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรัฐโบราณในดินแดนไทย 
   1.4 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัรัฐโบราณในดินแดนไทย 
 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) การทดสอบ 
     2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
         และค่านิยม 
     4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
        รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
    3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
        และค่านิยม 
    4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ 
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง     
         พอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย   เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการีจดัการเรียนรู้ท่ี 4 แควน้ตามพรลิงคแ์ละอาณาจกัรทวารวดี                              เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 อาณาจกัรศรีวิชยั  แควน้ละโวห้รือลพบุรี  
                                         และแควน้หริภุญชยั                                                              เวลา 1 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
ถิ่นเดมิของชนชาตไิทยและการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 การศึกษาเร่ืองถ่ินเดิมของชนชาติไทย ยงัมีหลกัฐานไม่พียงพอท่ีจะสรุปเป็นขอ้ยติุไดแ้น่นอนวา่
ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูท่ี่ไหน มีแนวคิดต่าง ๆ ท่ียงัจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ต่อไป  
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทยได ้(K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้ท่ีจะศึกษาเร่ืองถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูและวิเคราะห์ถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย (P) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   ถ่ินเดิมของชนชาติไทยและ 
   การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. ถ่ินเดินของชนชาติไทย 
 2. การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
6. แนวทางบูรณาการ   

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์      ช้ันมธัยมศึกษาปีที่4-6 เล่ม 1                        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย                                เวลา 1 ช่ัวโมง 
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................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทยและการ
ตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย และน าขอ้มลูมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. แผนท่ีทวีปเอเชีย 
 3. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มลูเร่ือง ถ่ินเดิมของชนชาติไทย 

4. ใบงาน เร่ือง ถ่ินเดิมของชนชาติไทยในความคิดของนกัวิชาการ 
 5. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทัส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
   แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
   แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
       ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
แคว้นตามพรลงิค์และอาณาจกัรทวารวดี 

 
 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 
  แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราช (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 7‟19) จีนเรียกวา่  
ตนัมาลิง แควน้ตามพรลิงคต์ั้งข้ึนเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 7 เม่ือถึงพุทธศตวรรษท่ี 18 ไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็นแควน้นครศรีธรรมราช ศูนยก์ลางอ านาจและการคา้อยูท่ี่เมืองนครศรีธรรมราช และเป็นแหล่ง
วฒันธรรมภายนอก คืออินเดียและลงักา ศาสนาท่ีนบัถือมีทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา
นิกายมหายานและเถรวาท จนปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 นครศรีธรรมราชมีความสมัพนัธ์กบัลงักา จึงรับ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลงักาวงศเ์ขา้มาสู่ดินแดนประเทศไทย และกลายเป็นศูนยก์ลางเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และน ามาเผยแผท่ี่สุโขทยั แควน้นครศรีธรรมราชตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของอาณาจกัร
สุโขทยัในสมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช ต่อมาเม่ือตั้งอาณาจกัรอยธุยาข้ึนใน พ.ศ. 1893 แควน้
นครศรีธรรมราชกถ็กูรวมเขา้กบัอาณาจกัรอาณาจกัรอยธุยา 
 อาณาจกัรทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12‟16) เป็นอาณาจกัรในภาคกลางของดินแดน
ประเทศไทย ศูนยก์ลางอ านาจอยูท่ี่เมืองนครปฐมโบราณ (นครชยัศรี หรือเมืองออู่ทอง หรือเมืองลพบุรีรี) 
ชาวทวารวดีอาจเป็นชาวมอญ โดยสนันิษฐานจากการคน้พบจารึกภาษามอญโบราณหลายหลกั ทวารวดี
รับอารยธรรมมาจากอินเดีย นบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงจะ้เห็นไดจ้ากศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ ์ธรรมจกัรและกวางหมอบ จารึกคาถา เย ธมฺมา และสถปูเจดีย์
ขนาดใหญ่ อาณาจกัรทวารวดีส้ินสุดลงในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากเขมรแผอ่  านาจเขามายงัภาค
กลางของดินแดนประเทศไทย 
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความเป็นมาของแควา่ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัรทวารวดี (K)  
 2. ตระหนกัและเห็นความส าคญัของแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัร
ทวารวดี (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัรทวารวดี (P)  
 
 
 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย                                    เวลา 1 ช่ัวโมง 
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4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง แควน้ 
    ตามพรลิงคแ์ละอาณาจกัร 
    ทวารวดี 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียน 
   รู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
1. แควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราช 
2. อาณาจกัรทวารวดี 

6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
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      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาแควน้ตามพรลิงคห์รือแควน้นครศรีธรรมราชและอาณาจกัรทวารวดี 
เพ่ือน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ดูภาพพระบรมธาตุเจดียว์ดัมหาธาตุมหาวรวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช และภาพเหรียญเงิน
สมยัทวารวดี  
 2. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 4. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
   แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
   แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
   
                   ลงช่ือ     ผู้สอน 
        / /  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
อาณาจกัรศรีวชัิย แคว้นละโว้หรือลพบุรี และแคว้นหริภุญชัย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 อาณาจกัรศรีวิชยั (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13‟18) อาณาจกัรศรีวิชยัเดิมเป็นชุมชนโบราณท่ี
ตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเล เหมาะเป็นเมืองท่าทางการคา้ต่อมากลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีส าคญั เพราะอยูใ่น
เสน้ทางการคา้ระหวา่งจีนและอินเดีย มีการติดต่อคา้ขายกบัพ่อคา้อินเดีย จีน และอาหรับ ตั้งเป็นอาณาจกัร
เม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13 มีอาณาเขตครอบคลุมภาคใตข้องประเทศไทย ศรีวิชยัรับอารยธรรมอินเดีย 
ในระยะแรกนบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและศาสนาพราหมณ์‟ฮินดู ต่อมานบัถือพระพุทธศาสนา
นิกายมหายาน ศิลปกรรมท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ รูปพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร อาณาจกัรน้ีส้ินสุดลงในปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 18 เน่ืองจากถกูพวกโจฬะรุกราน  
 แควน้ละโวห้รือลพบุรี (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12‟18) รับวฒันธรรมมาจากทวารวดีมาก่อน
จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 16 จึงรับวฒันธรรมจากเขมร ศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองละโวห้รือลพบุรี ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็น
ประธานศาสนสถาน ไดแ้ก่ ปราสาทหรือปรางค ์เดิมชาวละโวน้บัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ต่อมา
เม่ือวฒันธรรมเขมรเขา้มาจึงนบัถือตามศาสนาเขมร ไดแ้ก่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ประติมากรรมมีทั้งเทวรูป พระโพธิสตัว ์และพุทธรูปซ่ึงนิยมสร้างปางนาคปรก 
 แควน้หริภุญชยั (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13‟19) ตั้งอยูใ่นท่ีราบลุ่มแม่น ้าปิงตอนบนและท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้าวงั ราชธานีคือเมืองหริภุญชยัหรือเมืองล าพนู เร่ืองราวของแควน้น้ีปรากฏในต านานทาง
ภาคเหนือ เช่น จามเทวีวงศ ์ต านานมลูศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ ซ่ึงต านานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าววา่ ฤๅษี
วาสุเทพเป็นผูส้ร้างเมืองหริภุญชยัแลว้ส่งคนไปอญัเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโวม้าเป็นกษตัริย ์พระ
นางจามเทวีน าวฒันธรรมทวารวดีจากละโวไ้ปเผยแผท่ี่หริภุญชยั ชาวหริภุญชยัจึงนบัถือพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท สถาปัตยกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เพระเจดียก์ู่กดูและพระบรมธาตุหริภุญชยั  
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความเป็นมาของอาณาจกัรอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั
ได ้(K)  
 2. มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริภุญชยั (P)  
 
 
 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การาตั้งถิ่นฐานในดนิแดนไทย                                    เวลา 1 ช่ัวโมง 
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4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ืองอาณาจกัร 
   ศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือ     
   ลพบุรี และแควน้หริภุญชยั  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. อาณาจกัรศรีวิชยั 
 2. แควน้ละโวห้รือลพบุรี 
 3. แควน้หริภุญชยั 
6. แนวทางบูรณาการ   

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1  238 

      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  

      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง อาณาจกัรศรีวิชยั แควน้ละโวห้รือลพบุรี และแควน้หริ
ภุญชยัแลว้น ามาจดัท าเป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ภาพพระปรางคส์ามยอด จงัหวดัลพบุรี ภาพอนุสาวรียืพระนางจามเทวี ท่ีอ  าเภอเมืองฯ จงัหวดั
ล าพนู 
 3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทัส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
        แนวทางการพฒันา          

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        
        แนวทางแกไ้ข           

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
        เหตุผล           

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        
        ลงช่ือ     ผู้สอน 

     / /  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย           เวลา 5 ช่ัวโมง 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐไทยในดินแดนไทย 

ความรู้ 
1. แควน้โยนกเชียงแสน 
2. แควน้หิรัญนครเงินยาง 
3. แควน้พะเยา 
4. อาณาจกัรลา้นนา 
5. อาณาจกัรสุโขทยั 
6. แควน้สุพรรณภูมิ 
7. อาณาจกัรอยธุยา 
8. อาณาจกัรธนบุรี 
9. อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. การใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รับผิดชอบ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน  
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การอภิปราย 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน  
      „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
   ดินแดนประเทศไทยมีผูค้นตั้งหลกัแหล่งมาตั้งแต่
สมยัยคุหิน มีชุมชนต่าง ๆ ขยายตวัตั้งบา้นเมืองข้ึน
เป็นแควน้ และอาณาจกัรของชนชาติต่าง ๆ 
หลงัจากนั้นจึงเกิดรัฐของคนไทยข้ึน 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
  รัฐและอาณาจกัรต่าง ๆ ในดินแดนไทยมี
ความส าคญัต่อประเทศไทยอยา่งไร  

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ รัฐไทย ปราบดาภิเษก หาง 
    ขา้ว ไพร่หลวง เกณฑแ์รงงาน เมืองอกแตก 
2. แควน้โยนกเชียงแสนตั้งอยูใ่กลน้ ้าแม่กก ตาม 
    ต านานสิงหนวติักล่าววา่ผูก่้อตั้งคือ สิงหนวติั 
    กมุาร แควน้โยนกเชียงแสนมีกษตัริยป์กครอง 
    สืบต่อมาหลายพระองค ์ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น 
    โยนกเชียงแสน ต่อมาปลายพุทธศตวรรษ 
    ท่ี 16 แควน้โยนกเชียงแสนถูกคุกคามจาก 
    อาณาจกัรพุกามประกอบกบัเกิดแผน่ดินไหว 
    และอุทกภยัคร้ังใหญ่ ท าใหเ้มืองเชียงแสน 
    จมน ้ากลายเป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ พระเจา้ 
    ไชยศิริจึงสร้างเมืองใหม่ท่ีเมืองแปป (อยูใ่น 
    จงัหวดัก าแพงเพชร) ตั้งช่ือว่า เมืองไตรตรึงส์ 
3. แควน้หิรัญนครเงินยาง ตั้งข้ึนเม่ือปลายพุทธ 
    ศตวรรษท่ี 12 ต านานเมืองเชียงใหม่กล่าว 
    วา่ ปู่ เจา้ลาวจงเป็นผูส้ร้างเมืองหิรัญนครเงิน 
    ยางในบริเวณลุ่มน ้ากกและตั้งราชวงศล์วจงั 
    กราชข้ึน ประชากรส่วนใหญ่ของแควน้น้ีมี 
    อาชีพท านา ราชวงศล์วจงักราชปกครองแควน้ 
    สืบต่อมาจนถึงสมยัพระยามงัราย พระองคไ์ด ้

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้ 
    หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยา 
2. ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและ 
    อาณาจกัรสุโขทยั 
3. วิเคราะห์เก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและ 
    อาณาจกัรอยธุยา 
4. อธิบายเร่ืองราวของอาณาจกัรธนบุรีและ 
    รัตนโกสินทร์ 
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    ก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนาและราชวงศม์งัรายข้ึน 
    ใน พ.ศ. 1839 แควน้หิรัญนครเงินยางจึง 
    กลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนา     
4. แควน้พะเยา ตั้งข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 1640 
    ขนุจอมธรรมเป็นผูส้ร้างเมืองพะเยา กษตัริย ์
    ท่ีส าคญัท่ีสุดของพะเยา คือ พระยาง าเมือง  
    เม่ือพระชนมายไุด ้16 พรรษา พระบิดาส่งไป 
    เรียนวิชาท่ีส านกัสุกทนัตฤๅษีท่ีกรุงละโว ้ 
    เป็นพระสหายร่วมสาบานของพระยามงัรายแห่ง 
    อาณาจกัรลา้นนาและพ่อขนุรามค าแหง 
    มหาราชแห่งอาณาจกัรสุโขทยั เม่ือพระยาง า 
    เมืองสวรรคต พ.ศ. 1861 พระยาค าลือซ่ึงเป็น 
    พระราชโอรสข้ึนครองราชยท์ าใหค้วามสมัพนัธ์ 
    ระหวา่งรัฐทั้ง 3 คือ พะเยา ลา้นนา และ 
    สุโขทยัเส่ือมลง  และ พ.ศ. 1881 พระยาค าฟ ู
    แห่งลา้นนาไดช้กัชวนพระยากาวน่านยกทพั 
    มาตีแควน้พะเยา ท าใหแ้ควน้พะเยาถกูรวมเขา้ 
    กบัอาณาจกัรลา้นนา 
5. อาณาจกัรลา้นนา (พ.ศ. 1839‟2442) ผู ้
    ก่อตั้ง คือ พระยามงัราย ไดส้ถาปนาราชวงศม์งั 
    รายข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1839 พระราชกรณียกิจ 
    พระยามงัรายคือสถาปนาอาณาจกัรลา้นนาและ 
    ปกครองลา้นนาใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง ในดา้น 
    การปกครองบา้นเมืองทรงตรากฎหมาย 
    ท่ีเรียกวา่ มงัรายศาสตร์ เพ่ือใชค้วบคุมสงัคม 
    ดา้นศาสนามีการสร้างเจดียก์ู่ค  าหลวง 
    วดัเจดียเ์หล่ียมท่ีเวียงกุมกาม สร้างพระ 
    อารามวดักานโถมหรือวดัชา้งค า และสร้าง    
    พระพุทธรูป 5 องค ์ ลา้นนามีความเจริญสูงสุด 
   ในสมยัพระเจา้ติโลกราช ทรงขยายบา้นเมือง   
   ออกไปอยา่งกวา้งขวาง ในดา้นศาสนาทรงสีร้าง    
   วดัป่าแดงและวดัโพธาราม (วดัเจด็ยอด) ต่อมามี 
   การจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกข้ึนท่ีวดัน้ี  และได ้
   อญัเชิญพระแกว้มรกตจากล าปางมาประดิษฐานท่ี      
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    เชียงใหม่ดว้ย นอกจากน้ียงัมีการเขียนต านาน 
    และชาดกตามอยา่งลงักา เช่น จามเทวีวงศ ์สิหิงค ์
    นิทาน ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานมลูศาสนา 
    ต านานเมืองเชียงใหม่ ปัญญาสชาดก ต่อมา 
    อาณาจกัรลา้นนาถกูรวมเขา้กบัอาณาจกัรไทยใน 
    สมยัรัชกาลท่ี 5 
6. อาณาจกัรสุโขทยั (พ.ศ. 1792‟2006) เดิม 
    พ่อขนุศรีนาวน าถุมเป็นผูป้กครองเมืองสุโขทยั  
    เม่ือพ่อขนุศรีนาวน าถุมสรรคต ขอมสบาด 
    โขลญล าพงไดย้ึดเมืองสุโขทยัไว ้พ่อขนุผาเมือง 
    เจา้เมืองราดพระราชโอรสของพ่อขนุศรีนาว 
    น าถุมร่วมมือกบัพ่อขนุบางกลางหาวซ่ึงเป็นพระ 
    สหายขบัไล่เขมรออกไป ต่อจากนั้นพ่อขนุผา 
    เมืองไดอ้ภิเษกพ่อขนุบางกลางหาวเป็น 
    ผูป้กครองสุโขทยั ทรงพระนามวา่ พ่อขนุศรี 
    อินทราทิตย ์เป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ ์
    พระร่วง  อาณาจกัรสุโขทยัมีความเจริญสูงสุด 
    ในสมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช ทั้งในดา้น 
    การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคม  
    อาณาจกัรสุโขทยัด ารงอยู ่214 ปี กถ็กูรวมเขา้ 
    กบัอาณาจกัรอยธุยาใน พ.ศ. 2006 
7. แควน้สุพรรณภูมิ (พุทธศตวรรษท่ี 18‟พ.ศ.  
   1893)  เป็นแควน้ขนาดใหญ่ อยูท่าง 
   แถบแม่น ้านอ้ย ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี  
   กษตัริยสุ์พรรณภูมิมีพระนามเรียกโดยเฉพาะ 
   วา่ สมเดจ็พระบรมราชาธิราช ส่วนเจา้เมือง 
   ลกูหลวงเรียกวา่ พระอินทราชา  ชาวสุพรรณภูมิ 
   ส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถร 
   วาท ต่อมาพุทธศตวรรษท่ี 19 พระเจา้อู่ทอง 
   ไดส้ร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัแควน้สุพรรณภูมิ 
    และแควน้ละโวแ้ลว้รวมเป็นแควน้เดียวกนั ตั้ง 
    เป็นอาณาจกัรอยธุยา  
8. อาณาจกัรอยธุยา (พ.ศ. 1893‟2310)      
   ปฐมกษตัริย ์คือ สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1  
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   พระมหากษตัริยอ์งคส์ าคญั เช่น  
   สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ สมเดจ็พระ 
   นเรศวรมหาราช สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  
   ดา้นการเมืองในสมยัอยุธยาไดมี้การปฏิรูปการ 
   ปกครองในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   
    ดา้นเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัการเกษตร การติดต่อ 
    คา้ขายกบัต่างประเทศ ดา้นสงัคม มีการจดั 
    โครงสร้างทางสงัคมเป็นแบบเจา้ขนุมลูนาย มี 
    การแบ่งชนชั้นในสังคมเป็น 2 ระบบ คือระบบ 
    ไพร่และระบบศกัดินา กรุงศรีอยธุยาเสียแก่     
    พม่าคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ. 2310 ท าใหอ้าณาจกัร 
    อยธุยาล่มสลายลง รวมเวลาท่ีอาณาจกัรน้ีด ารง 
    อยูไ่ด ้417 ปี  
9. อาณาจกัรธนบุรี พ.ศ. 2310‟2325) ใน     
    พ.ศ. 2309 ก่อนกรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าคร้ัง 
    ท่ี 2 พระยาตาก (สิน) ไดเ้ขา้มาช่วยรักษาพระ 
    นครเห็นวา่กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าแน่จึงได ้
    น าก าลงัพล 500 นาย ตีฝ่าวงลอ้มของพม่าหนี 
    ไปทางตะวนัออกไปตั้งมัน่ท่ีเมืองจนัทบุรี เม่ือ 
    รวบรวมก าลงัพลไดม้ากพอกไ็ดย้กทพัมาตีพม่า 
    ท่ีธนบุรี และสามารถกอบกูเ้อกราชไดส้ าเร็จ  
    พระยาตากไดป้ราบดาภิเษกเป็นกษตัริยท์รง 
    พระนามวา่ สมเดจ็พระบรมราชาท่ี 4  ต่อมา 
    ไดรั้บการยกยอ่งวา่ สมเดจ็พระเจา้ตากสิน 
    มหาราช     
10. อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325‟ 
     ปัจจุบนั) สถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเดจ็พระ 
     พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซ่ึงเป็นบรม 
     กษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี มีลกัษณะทาง 
     การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม เปล่ียนแปลง 
     ไปตามล าดบั โดยเร่ิมตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ 
     ตอนตน้ สมยัปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยั  
     และสมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  
     2475 จนถึงปัจจุบนั 
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
        ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
   1.1 สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยา 
   1.2 อภิปรายเก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั 
   1.3 ระดมสมองวิเคราะห์แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา 
   1.4 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) การทดสอบ 
     2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
         และค่านิยม 
     4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
        รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
    3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
        และค่านิยม 
    4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ 
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่ 
         เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 แควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง  
                                         และแควน้พะเยา                                                       เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 อาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั                    เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา                     เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 อาณาจกัรธนบุรีและรัตนโกสินทร์                           เวลา 2 ชัว่โมง                                   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงนิยาง และแคว้นพะเยา 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 แควน้โยนกเชียงแสนตั้งอยูใ่กลน้ ้าแม่กก ตามต านานสิงหนวติักล่าววา่ผูก่้อตั้งคือ สิงหนวติั 
กมุาร แควน้โยนกเชียงแสนมีกษตัริยป์กครองสืบต่อมาหลายพระองค ์ต่อมาปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 
แควน้โยนกเชียงแสนถูกคุกคามจากอาณาจกัรพุกามประกอบกบัเกิดแผ่นดินไหวและอุทกภยัคร้ังใหญ่  
ท าใหเ้มืองเชียงแสนจมน ้ากลายเป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ พระเจา้ไชยศิริจึงสร้างเมืองใหม่ท่ีเมืองแปป  
(อยูใ่นจงัหวดัก าแพงเพชร) ตั้งช่ือวา่ เมืองไตรตรึงส์ 

แควน้หิรัญนครเงินยาง ตั้งข้ึนเม่ือปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 ต านานเมืองเชียงใหม่กล่าววา่  
ปู่ เจา้ลาวจงเป็นผูส้ร้างเมืองหิรัญนครเงินยางในบริเวณลุ่มน ้ากกและตั้งราชวงศล์วจงักราชข้ึน ประชากร 
ส่วนใหญ่ของแควน้น้ีมีอาชีพท านา ราชวงศล์วจงักราชปกครองแควน้สืบต่อมาจนถึงสมยัพระยามงัราย 
พระองคไ์ดก่้อตั้งอาณาจกัรลา้นนาและราชวงศม์งัรายข้ึนใน พ.ศ. 1839 แควน้หิรัญนครเงินยางจึง
กลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนา  

แควน้พะเยา ตั้งข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 1640 ขนุจอมธรรมเป็นผูส้ร้างเมืองพะเยา ตามต านานเมือง
พะเยาเล่าวา่ พระยาลาวเงินหรือขนุเงิน เป็นปฐมกษตัริย ์กษตัริยท่ี์ส าคญัท่ีสุดของพะเยา คือ พระยาง าเมือง 
เม่ือพระชนมายไุด ้16 พรรษา พระบิดาส่งไปเรียนวิชาท่ีส านกัสุกทนัตฤๅษีท่ีกรุงละโว ้เป็นพระสหายร่วม
สาบานของพระยามงัรายแห่งอาณาจกัรลา้นนาและพ่อขนุรามค าแหงมหาราชแห่งอาณาจกัรสุโขทยั เม่ือ
พระยาง าเมืองสวรรคต พ.ศ. 1861 พระยาค าลือซ่ึงเป็นพระราชโอรสข้ึนครองราชยท์ าใหค้วามสมัพนัธ์
ระหวา่งรัฐทั้ง 3 คือ พะเยา ลา้นนา และสุโขทยัเส่ือมลง  และ พ.ศ. 1881 พระยาค าฟแูห่งลา้นนาไดช้กัชวน
พระยากาวน่านยกทพัมาตีแควน้พะเยา ท าใหแ้ควน้พะเยาถกูรวมเขา้กบัอาณาจกัรลา้นนา 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4-6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยาได ้(K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้ท่ีจะศึกษาเร่ืองแควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยา (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูและวิเคราะห์แควน้โยนกเชียงแสน หิรัญนครเงินยาง และแควน้พะเยาไดถ้กูตอ้ง
และเหมาะสม (P) 
 
 
 
 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์      ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1                        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                                           เวลา 1 ช่ัวโมง 
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4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   แควน้โยนกเชียงแสน หิรัญ 
   นครเงินยาง และแควน้ 
   พะเยา 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. แควน้โยนกเชียงแสน 
 2. หิรัญนครเงินยาง  

3. แควน้พะเยา 
6. แนวทางบูรณาการ   

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
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      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  

      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4‟6 คน ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัแควน้โยนกเชียงแสน แควน้
หิรัญนครเงินยาง แควน้พะเยา และน าขอ้มลูมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มลูเร่ือง แควน้โยนกเชียงแสน แควน้หิรัญนครเงินยาง แควน้
พะเยา 
 3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
        แนวทางการพฒันา          

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        
                   แนวทางแกไ้ข           

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
                   เหตุผล           

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        
       ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
อาณาจกัรล้านนาและอาณาจกัรสุโขทัย 

 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 
  อาณาจกัรลา้นนา (พ.ศ. 1839‟2442) ผูก่้อตั้งอาณาจกัรลา้นนา คือ พระยามงัราย ไดส้ถาปนา
ราชวงศม์งัรายข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1839 พระราชกรณียกิจของพระยามงัรายคือการสถาปนาอาณาจกัรลา้นนา 
และปกครองลา้นนาใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง ในดา้นการปกครองบา้นเมืองทรงตรากฎหมายท่ีเรียกวา่  
มงัรายศาสตร์ เพ่ือใชค้วบคุมสงัคม ดา้นศาสนา มีการสร้างเจดียก์ู่ค  าหลวง วดัเจดียเ์หล่ียมท่ีเวียงกุมกาม 
สร้างพระอารามวดักานโถมหรือวดัชา้งค า และสร้างพระพุทธรูป 5 องค ์ ลา้นนามีความเจริญสูงสุดใน
สมยัพระเจา้ติโลกราช ทรงขยายบา้นเมืองออกไปอยา่งกวา้งขวาง ในดา้นศาสนาทรงสร้างวดัป่าแดงและ
วดัโพธาราม (วดัเจด็ยอด และมีการจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกข้ึนท่ีวดัน้ี  และไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกต 
จากล าปางมาประดิษฐานท่ีเชียงใหม่ดว้ย นอกจากน้ียงัมีการเขียนต านานและชาดกตามอยา่งลงักา  เช่น 
จามเทวีวงศ ์สิหิงคนิทาน ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานมูลศาสนา ต านานเมืองเชียงใหม่ ปัญญาสชาดก ต่อมา
อาณาจกัรลา้นนาถกูรวมเขา้กบัอาณาจกัรไทยในสมยัรัชกาลท่ี 5 

อาณาจกัรสุโขทยั (พ.ศ. 1792‟2006) เดิมพ่อขนุศรีนาวน าถุมเป็นผูป้กครองเมืองสุโขทยั  
เม่ือพ่อขนุศรีนาวน าถุมสรรคต ขอมสบาดโขลญล าพงไดย้ึดเมืองสุโขทยัไว ้พ่อขนุผาเมืองเจา้เมืองราดพระ
ราชโอรสของพ่อขนุศรีนาวน าถุมร่วมมือกบัพ่อขนุบางกลางหาวซ่ึงเป็นพระสหายขบัไล่เขมรออกไป 
ต่อจากนั้นพ่อขนุผาเมืองไดอ้ภิเษกพ่อขนุบางกลางหาวเป็นผูป้กครองสุโขทยั ทรงพระนามวา่ พ่อขนุศรี 
อินทราทิตย ์เป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระร่วง  อาณาจกัรสุโขทยัมีความเจริญสูงสุดในสมยัพ่อขนุ
รามค าแหงมหาราช ทั้งในดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคม อาณาจกัรสุโขทยัด ารงอยู ่214 ปี 
กถ็กูรวมเขา้กบัอาณาจกัรอยุธยาใน พ.ศ. 2006 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความเป็นมาของอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั (K)  
 2. ตระหนกัและเห็นความส าคญัของอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั (A) 
 3. อภิปรายและวิเคราะห์เก่ียวกบัอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยั (P)  
 
 
 
 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                          ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                                         เวลา 1 ช่ัวโมง 
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4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    อาณาจกัรลา้นนาและ 
    อาณาจกัรสุโขทยั 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียน 
   รู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
1. อาณาจกัรลา้นนา 
2. อาณาจกัรสุโขทยั 

6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
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      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรสุโขทยัเพ่ือน าเสนอผลงานในชั้น
เรียน 
9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  ภาพพระบรมราชานุสาวรียส์ามกษตัริย ์(พระยาง าเมือง พระยามงัราย และพ่อขนุรามค าแหง
มหาราช) 
 2. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 4. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
   แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
   แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
   
                   ลงช่ือ     ผู้สอน 
        / /  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
แคว้นสุพรรณภูมแิละอาณาจกัรอยุธยา 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

แควน้สุพรรณภูมิ (พุทธศตวรรษท่ี 18‟พ.ศ. 1893)  กษตัริยท่ี์ปกครองมีพระนามเรียกโดยเฉพาะ
วา่ สมเดจ็พระบรมราชาธิราช ส่วนเจา้เมืองลูกหลวงเรียกวา่ พระอินทราชา ชาวสุพรรณภูมิส่วนใหญ่ 
นบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ต่อมาพุทธศตวรรษท่ี 19 พระเจา้อู่ทองไดส้ร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
กบัแควน้สุพรรณภูมิและแควน้ละโวแ้ลว้รวมเป็นแควน้เดียวกนั ตั้งเป็นอาณาจกัรอยธุยา  

อาณาจกัรอยธุยา (พ.ศ. 1893‟2310) ปฐมกษตัริย ์คือ สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 พระมหากษตัริย์
องคส์ าคญั เช่น สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
ดา้นการเมืองในสมยัอยุธยาไดมี้การปฏิรูปการปกครองในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ดา้นเศรษฐกิจ
ข้ึนอยูก่บัการเกษตร การติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ ดา้นสงัคม มีการจดัโครงสร้างทางสงัคมเป็นแบบ 
เจา้ขนุมลูนาย กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ. 2310 ท าใหอ้าณาจกัรอยธุยาล่มสลายลง รวมเวลา
ท่ีอาณาจกัรน้ีด ารงอยูไ่ด ้417 ปี  
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความเป็นมาของแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยาได ้(K)  
 2. มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูและวิเคราะห์เก่ียวกบัแควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา (P)  
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง แควน้ 
    สุพรรณภูมิและอาณาจกัร 
    อยธุยา  
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. แควน้สุพรรณภูมิ 
 2. อาณาจกัรอยธุยา 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                           ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                                           เวลา 1 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง แควน้สุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยาแลว้น ามาจดัท า
เป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพพระบรมราชานุสาวรียส์มเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 
 2. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทัส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 4. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
                                                   ลงช่ือ     ผู้สอน 
           / /  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
อาณาจกัรธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 
 อาณาจกัรธนบุรี พ.ศ. 2310‟2325) ใน พ.ศ. 2309 ก่อนกรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าคร้ังท่ี 2 พระยา
ตาก (สิน) ไดเ้ขา้มาช่วยรักษาพระนครเห็นวา่กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าแน่จึงไดน้ าก าลงัพล 500 นาย ตีฝ่า
วงลอ้มของพม่าหนีไปทางตะวนัออกไปตั้งมัน่ท่ีเมืองจนัทบุรี เม่ือรวบรวมก าลงัพลไดม้ากพอกไ็ดย้กทพั
มาตีพม่าท่ีธนบุรี และสามารถกอบกูเ้อกราชไดส้ าเร็จ พระยาตากไดป้ราบดาภิเษกเป็นกษตัริยท์รงพระนาม
วา่ สมเดจ็พระบรมราชาท่ี 4  ต่อมาไดรั้บการยกยอ่งวา่ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช     

อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325‟ปัจจุบนั) สถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ซ่ึงเป็นปฐมบรมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี มีลกัษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
เปล่ียนแปลงไปตามล าดบั โดยเร่ิมตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ สมยัปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยั และ
สมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกเร่ืองราวความเป็นมาของอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ ได ้(K)  
 2. มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มลูและวิเคราะห์เก่ียวกบัอาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (P)   
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   อาณาจกัรธนบุรีและ 
   อาณาจกัรรัตนโกสินทร์  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. อาณาจกัรธนบุรี 
 2. อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                             ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                                         เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง อาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ แลว้น ามา
จดัท าเป็นรายงาน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
        แนวทางการพฒันา          

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        
        แนวทางแกไ้ข           

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
        เหตุผล           

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        
        ลงช่ือ     ผู้สอน 

     / /  
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ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 

ความส าคัญของสถาบัน 
พระมหากษตัริย์ต่อชาติไทย 

ความรู้ 
17. ดา้นการป้องกนัและรักษา 
      เอกราชของชาติ 
18. ดา้นการท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา 
19. ดา้นการการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
20. ดา้นการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมไทย 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การอภิปราย 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย        เวลา 3 
ช่ัวโมง  
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อชาติไทย 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย (ส 4.3 ม. 4–6/2) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของชาวไทยและอยูคู่่กบัสงัคมไทยมาโดยตลอด 
มีบทบาทส าคญัในการป้องกนัอาณาจกัรและ
รักษาเอกราชของชาติ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ และยงัสืบทอด
เผยแพร่วฒันธรรมของชาติมาจนถึงปัจจุบนั  

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     สถาบนัพระมหากษตัริยมี์ความส าคญัต่อ
สงัคมไทยอยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
18. ค าส าคญั ไดแ้ก่ สยามวงศ ์ปริยติัธรรม 
       พระคลงัสินคา้ โครงการหลวง โครงการ     
        ตามพระราชด าริ  
19. สถาบนัพระมหากษตัริยมี์ความส าคญัต่อ

สงัคมไทยในหลายดา้น เช่น ดา้นการ
ป้องกนัและรักษาเอกราชของชาติ ดา้นการ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ดา้นส่งเสริม
เศรษฐกิจของชาติ ดา้นการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
     วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริยต่์อสงัคมไทย 
 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ระดมความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 
1.2 วาดภาพระบายสีในหวัขอ้ ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย และน าเสนอ 
      ผลงาน 
1.3 วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อสงัคมไทย 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้        
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    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

         4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
         และค่านิยม 
     4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

ต่อชาติไทย 
เวลา 3 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อชาตไิทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวไทยและอยูคู่่กบัสงัคมไทยมาโดยตลอด มี
บทบาทส าคญัในการป้องกนัอาณาจกัรและรักษาเอกราชของชาติ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
เศรษฐกิจของชาติ และยงัสืบทอดเผยแพร่วฒันธรรมของชาติมาจนถึงปัจจุบนั 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/2) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทยได ้(A, K) 
2. วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทยได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
    และหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
    ความส าคญัของสถาบนั 
    พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย   
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
„ ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 

6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                       ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
เล่ม 1                        หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อชาตไิทย            
เวลา 3 ช่ัวโมง 
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................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนคน้หาเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย แลว้น ามาบอกเล่าพร้อมทั้งวิเคราะห์ความส าคญัของเหตุการณ์ดงักล่าวให้
เพ่ือนฟัง 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

31. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
32. แบบบนัทึกความรู้ 
33. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
34. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
35. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
    แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
   แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
   เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

                   ลงช่ือ    _____________ ผู้สอน 
        /   /  
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ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5 

ความรู้ 
21. การปฏิรูปการปกครอง

บา้นเมือง 
22. การเลิกระบบไพร่และการเลิก

ทาส 
23. การเสดจ็ประพาสตน้และ

เสดจ็ประพาสยโุรป 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การอภิปราย 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5   เวลา 4  ช่ัวโมง  
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     การปรับปรุงประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 เกิดข้ึน
เพ่ือตอ้งการใหป้ระเทศรอดพน้จากภยัคุกคามของ
มหาอ านาจจกัรวรรดินิยมตะวนัตก 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     อะไรเป็นสาเหตุส าคญัท่ีตอ้งมีการปรับปรุง
ประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
20. ค าส าคญั ไดแ้ก่ เสนาบดี เทศาภิบาล    ผีบุญ เขา้

เดือน ประพาสตน้    
21. การปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้มี

ลกัษณะการปกครองตามแบบอยา่งของการ
ปกครองสมยัอยธุยาตอนปลาย ต่อมาในสมยั
รัชกาลท่ี 4 ประเทศไทยประสบปัญหา
เผชิญหนา้กบัการขยายอิทธิพลของชาติ
มหาอ านาจจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ท าใหรั้ชกาล
ท่ี 4 ทรงริเร่ิมการปรับปรุงการปกครอง โดยการ
แทรกระบบใหม่เขา้ไปในระบบการบริหารแบบ
เก่า หลงัจากรัชกาล  

        ท่ี 4 เสดจ็สวรรคต อ านาจในการบริหารราชการ
แผน่ดินส่วนใหญ่ตกอยูใ่นมือของขนุนางเป็น
ส่วนใหญ่ เม่ือรัชกาลท่ี 5 ข้ึนครองราชย ์
พระองคท์รงเร่ิมท าการปฏิรูปการปกครองใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นกฎหมาย การคลงั สงัคม 
จนกระทัง่ 
 ขนุนางเก่าเร่ิมหมดบทบาททางการเมือง 

22. ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
สงัคมระดบัพ้ืนฐานท่ีส าคญัอย่างยิ่ง 2 ประการ 
คือ การเปล่ียนแปลงสถานะของไพร่ใหเ้ป็น
พลเมือง และการปลดปล่อยลูกทาสซ่ึงน าไปสู่

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
9. อธิบายขั้นตอนและวิธีการในการปรับปรุง

ประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
10. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุง

ประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
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การเลิกทาส 
23. การเสดจ็ประพาสตน้ คือ การเสดจ็ประพาสหวั

เมืองใหญ่นอ้ยในพระราชอาณาเขตอยา่งสามญั
ชนของรัชกาลท่ี 5 ท าใหท้รงทราบความเป็นอยู่
ของราษฎร ส่วนการเสดจ็ประพาสยโุรปมีผลต่อ
เอกราชและความมัน่คงของชาติ ซ่ึงทั้งการเสดจ็
ประพาสตน้และการเสดจ็ประพาสยโุรปของ
รัชกาลท่ี 5 ทรงน าความรู้มาเป็นพ้ืนฐานในการ
ปรับปรุงประเทศในดา้นต่าง ๆ         

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้และน าเสนอผลงานเก่ียวกบัการปรับปรุงประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
1.2 อภิปรายในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 
1.3 วิเคราะห์ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุงประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

         4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
         และค่านิยม 
     4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
       อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส เวลา 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป เวลา 1 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
การปฏิรูปการปกครองบ้านเมอืง 

 
 
 
 

1. สาระส าคัญ 
การปฏิรูปการปกครองบา้นเมืองในสมยัรัตนโกสินทร์ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการปกครอง 

เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

 วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายลกัษณะการปฏิรูปการปกครองบา้นเมืองท่ีเกิดข้ึนได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง (A) 
3. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปการปกครองบา้นเมืองได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
   การปฏิรูปการปกครอง 
   บา้นเมือง 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
„ การปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง 
   1. การปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป 
   2. การปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 
   3. ผลของการปฏิรูปการปกครอง 

6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5                               เวลา 1 ช่ัวโมง 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที ่5 สรุป      
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปฏิรูปการปกครองบา้นเมืองในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

36. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
37. วีดิทศันส์ารคดีเก่ียวกบัการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง 
38. แบบบนัทึกการอภิปราย 
39. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
40. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
41. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
     แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
    แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
    เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
การเลกิระบบไพร่และการเลกิทาส 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม  
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

 วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลกัษณะการด าเนินการในการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส (A) 
3. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสได ้(P, K) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง การเลิก 
   ระบบไพร่และการเลิกทาส 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส 
  1. การเลิกระบบไพร่ 
  2. การเลิกทาส 

6. แนวทางบูรณาการ   
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5                               เวลา 2 ช่ัวโมง 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนคน้หาเวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสแลว้น ามา
แลกเปล่ียนกนัในชั้นเรียน   
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

22. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
23. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
24. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
     แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
    แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
    เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
การเสดจ็ประพาสต้นและเสด็จประพาสยุโรป 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 เป็นส่วนหน่ึงในการปรับปรุงประเทศ
ใหมี้ความเจริญทดัเทียมประเทศตะวนัตก 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

 วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป

ของรัชกาลท่ี 5 (A) 
3. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 ได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
   การเสดจ็ประพาสตน้และ 
   เสดจ็ประพาสยโุรป 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 „ การเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรป 
    1. การเสดจ็ประพาสตน้ 
    2. การเสดจ็ประพาสยโุรป 
6. แนวทางบูรณาการ   
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปรับปรุงประเทศสมยัรัชกาลที่ 5                               เวลา 1 ช่ัวโมง 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือเร่ือง ไกลบา้น แลว้เขียนเรียงความเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากหนงัสือเร่ือง 
ไกลบา้น 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
10. ภาพการเสดจ็ประพาสตน้และเสดจ็ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 
11. หนงัสือเร่ือง ไกลบา้น 
12. แบบบนัทึกการคน้ควา้ เร่ือง การเสดจ็ประพาสตน้ 
13. แบบบนัทึกการอภิปราย 
14. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
15. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1  274 

16. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
     แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
    แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
    เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
     ลงช่ือ             ผู้สอน 

   /  /   
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ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การเปลีย่นแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 

ความรู้ 
24. สถานการณ์ก่อนการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง 
25. สาเหตุของการเปล่ียนแปลง

การปกครอง 
26. การเปล่ียนแปลงการปกครอง

และผลท่ีตามมา 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การบนัทึกความรู้ 
3. การบนัทึกกิจกรรม  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  เวลา 3 ช่ัวโมง  
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย (ส 4.3 ม. 4–6/2) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
เป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นการปกครองแบบ
ระบอบประชาธิปไตย ส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมในหลายดา้น  

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ส่งผล
อยา่งไรตามมา 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
24. ค าส าคญั ไดแ้ก่ เทียนวรรณ ขบวนการ  

ชาตินิยม ชนชั้นกลาง เคา้โครงการ
เศรษฐกิจ รัฐประหาร  

25. ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ไดมี้การเรียกร้องใหเ้ปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่สมยั
รัชกาลท่ี 5 สถาบนัพระมหากษตัริยไ์ดห้า
ทางแกไ้ขโดยการปรับปรุงการบริหารการ
ปกครองใหมี้ความเป็นประชาธิปไตยมาก
ข้ึน แต่กไ็ม่สามารถหยดุย ั้งความคิดเร่ือง
การเปล่ียนแปลงการปกครองได ้ 

26. สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ไดแ้ก่ ความเส่ือมศรัทธาการ
ปกครองระบอบเดิม การไดรั้บการศึกษา
จากตะวนัตก อิทธิพลของส่ือมวลชน และ
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

27. การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
เกิดข้ึนจากคณะราษฎรไดท้ าการยึดอ านาจ 
และเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
4. เปรียบเทียบลกัษณะการปกครองก่อนการ

เปล่ียนแปลงและหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475  

5. อธิบายสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 

6. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
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สมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ ต่อมาเกิดกบฏ
บวรเดชท่ีตอ้งการยึดอ านาจคืนจาก
คณะราษฎรแต่ประสบความพ่ายแพ ้ต่อมา
รัชกาลท่ี 7 ทรงสละราชสมบติั หลงัจากนั้น
ทหารเร่ิมเขา้มามีบทบาททางการเมือง และ
ต่อมาไดเ้กิดรัฐประหารข้ึนหลายคร้ัง   

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
2.2 ตั้งค าถามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

         4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
         1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
         2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
             รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
         3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
             และค่านิยม 
         4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต์ 
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เวลา 3 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสงัคมในหลายดา้น 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/2) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได ้(P, K) 
2. เปรียบเทียบลกัษณะการปกครองก่อนการเปล่ียนแปลงและหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 (P, K) 
3. สนใจใฝ่เรียนรู้และเห็นความส าคญัของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (A) 
4. วิเคราะห์ผลจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
    และหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง การ 
   เปล่ียนแปลงการปกครอง  
   พ.ศ. 2475 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
„ การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
   1. สถานการณ์ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
   2. สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
   3. การเปล่ียนแปลงการปกครองและผลท่ีตามมา 

 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                    ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475                      เวลา 3 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์สภาพสงัคมระหวา่งก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลว้บนัทึกลงสมุด 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

42. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
43. ภาพอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
44. แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
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45. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
46. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
47. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
    แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
   แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
   เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

                        ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บทบาทของสตรีไทยในประวตัศิาสตร์ เวลา 3 ช่ัวโมง 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 

 
 
 

 
 
 

บทบาทของสตรีไทย 
ในสมัยประวตัศิาสตร์ 

ความรู้ 
1. บทบาทดา้น 
    การเมืองการปกครอง 
2. บทบาทดา้น 
    เศรษฐกิจ 
3. บทบาทดา้นสงัคม 
 

คุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม 
1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. รับผิดชอบ 
4. มีเหตุผล 
5. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใชเ้ทคโนโลยี 
5. กระบวนการกลุ่ม 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. ท าแบบทดสอบ 
2. สืบคน้ขอ้มลู 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  

บทบาทของสตรีไทยในประวตัิศาสตร์ 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
„ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
          สตรีไทยในสมยัประวติัศาสตร์มีบทบาทเป็น
ประดุจชา้งเทา้หลงั เม่ือสงัคมมีการพฒันา   บทบาท
ของสตรีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยมีโอกาส
ปฏิบติังานเพ่ือสงัคมและประเทศชาติมากข้ึน   

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
       บทบาทของสตรีไทยในสมยัประวติัศาสตร์มี
ความส าคญัอยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่  เจา้จอม ถวายตวั 
2. บทบาทสตรีไทยในประวติัศาสตร์อาจแบ่งได ้
    กวา้ง ๆ ไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการเมืองการ 
    ปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะน าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. สืบคน้ความรู้และวิเคราะห์เก่ียวกบับทบาทของ 
    สตรีไทยในประวติัศาสตร์ 
2. วิเคราะห์ถึงเหตุผลและคุณธรรมของสตรีไทย 
    ท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวีรสตรีไทย 
 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
      1.1 สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบับทบาทของสตรีไทยในประวติัศาสตร์เก่ียวกบัดา้นการเมืองการปกครอง 
      1.2 อภิปรายเก่ียวกบับทบาทดา้นเศรษฐกิจและบทบาทดา้นสงัคม 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
   2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
        1) การทดสอบ 
        2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 
            เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
       3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
            และค่านิยม 
       4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

 
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
        1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
        2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 
             เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
        3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
             และค่านิยม 
        4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
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3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความหมายและตีความ การประยกุต ์ 
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ  
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 บทบาทดา้นการเมืองการปกครอง                        เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 บทบาทดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม                    เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
บทบาทด้านการเมอืงการปกครอง                                            

 
1. สาระส าคัญ 
 สตรีไทยสมยัสุโขทยัมีบทบาทเคียงคู่กบับุรุษในการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ทั้งใน
ประเทศและระหวา่งประเทศ  
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
      „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์บทบาทของสตรีไทยในสมยัประวติัศาสตร์ได ้(K, P) 
       2. สืบคน้และวิเคราะห์ถึงเหตุผลและคุณธรรมของสตรีไทยท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวีรสตรีไทย (P) 
  3. น าคุณธรรมของสตรีไทยท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวีรสตรีไทยมาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต
ได ้(A) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง บทบาท 
   ดา้นการเมืองการปกครอง                                            
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้      
   ฯลฯ  

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การ  
   คิด การแกปั้ญหา 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
    „ บทบาทดา้นการเมืองการปกครอง 
 
6. แนวทางบูรณาการ   

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

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

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

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

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                       ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  บทบาทสตรีไทยในประวตัศิาสตร์                                  เวลา  1  ช่ัวโมง 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 8. กจิกรรมเสนอแนะ 
    1. ครูแนะน าใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเก่ียวกบับทบาทของสตรีไทยดา้นการเมืองการปกครอง 
บนัทึกสาระส าคญั และน ามาบอกเล่าใหเ้พ่ือน ๆ ฟังในชั้นเรียน 
    2. ครูใหน้กัเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ เร่ือง “สตรีไทยในทศันคติของฉนั”  
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง วีรสตรีไทยในประวติัศาสตร์ 
 3. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
       5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
      1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
          แนวทางการพฒันา           
     2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
         แนวทางแกไ้ข           
    3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
        เหตุผล            
   4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         

 ลงช่ือ       ผู้สอน 
  /    /    
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
บทบาทด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 

1. สาระส าคัญ 
 สตรีไทยในประวติัศาสตร์มีบทบาทในดา้นเศรษฐกิจในครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศ และ
นอกจากน้ียงัมีโอกาสปฏิบติังานเพ่ือสงัคมและประเทศชาติมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะสตรีไทยไดรั้บการศึกษา
มากข้ึนและมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
      „ วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์บทบาทของสตรีไทยทั้งในดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคมได ้(K, P) 
       2. สืบคน้และวิเคราะห์ถึงเหตุผลและคุณธรรมของสตรีไทยในประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นวีรสตรีไทย (P) 
  3. น าคุณธรรมของสตรีไทยท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวีรสตรีไทยมาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต
ได ้(A) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง บทบาท 
   ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคม 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

„  ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ฯลฯ  

„ ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การ  
   คิด การแกปั้ญหา 

5. สาระการเรียนรู้ 
    1. บทบาทดา้นเศรษฐกิจ 
    2. บทบาทดา้นสงัคม  
6. แนวทางบูรณาการ   

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

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

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

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

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                               ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  บทบาทสตรีไทยในประวตัศิาสตร์                                         เวลา  2  ช่ัวโมง 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
         ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบับทบาทของสตรีไทยดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคมเพ่ิมเติม 
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้น าความรู้ท่ีไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ใบงานท่ี 2 เร่ือง บทบาทดา้นเศรษฐกิจ 
 3. ใบงานท่ี 3 เร่ือง บทบาทดา้นสงัคม 
 4. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั   
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         

  ลงช่ือ     ผู้สอน 
        /   /  
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ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 

ความรู้ 
27. วฒันธรรมไทย 
28. ภูมิปัญญาไทย 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การอภิปราย 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย     เวลา 3 
ช่ัวโมง  
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยในยคุ  
   ปัจจุบนั (ส 4.3 ม. 4–6/3) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จากพ้ืนฐานทางสงัคมท่ีพ่ึงพาอาศยัธรรมชาติ 
ความคิด ความเช่ือทางศาสนา ประกอบกบัการ
ผสมผสานกบัวฒันธรรมต่างชาติและมีการ
ดดัแปลงปรับปรุงใหเ้หมาะสมจนมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ มีการพฒันาถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
และมีความส าคญัอยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
28. ค าส าคญั ไดแ้ก่ นามปากกา ประณีตศิลป์ 

ภูมิปัญญาไทย ธรรมราชา  
29. วฒันธรรมไทย หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน โดยปรับปรุงเปล่ียนแปลง
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ซ่ึงถือวา่
เป็นส่ิงดีงามควรท่ีคนในสงัคมจะยึดถือเป็น
แบบแผนเพ่ือประพฤติปฏิบติัและถ่ายทอด
สืบต่อกนัมา วฒันธรรมไทยอาจแบ่งได ้5 
สาขา คือ วฒันธรรมทางภาษาและ
วรรณกรรม วฒันธรรมทางวตัถุ วฒันธรรม
ทางจิตใจ วฒันธรรมทางจารีตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม
ทางสุนทรียะ 

30. ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะของคนไทยท่ีเกิด
จากการสัง่สมประสบการณ์ โดยผา่น
กระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรับปรุง 
พฒันา และถ่ายทอดมาเป็นอยา่งดี เพ่ือใช้

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
11. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 
12. อธิบายลกัษณะและยกตวัอยา่งของวฒันธรรม

และภูมิปัญญาไทย 
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ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาวิถีชีวิตของ
คนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยุคสมยั  
ภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมีมากมาย
หลายดา้น เช่น ดา้นการเมืองการปกครอง 
ดา้นคติความเช่ือ ดา้นการด าเนินชีวิต ดา้น
ศิลปวฒันธรรม  

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
1.2 น าเสนอผลงานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
1.3 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

        4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
     1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
         รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
     3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
         และค่านิยม 
     4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 วฒันธรรมไทย เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 18 ภูมิปัญญาไทย เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
วฒันธรรมไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

วฒันธรรมไทย หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากการเรียนรู้
และประสบการณ์ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงดีงามควรท่ีคนในสงัคมจะยึดถือเป็นแบบแผนเพ่ือประพฤติปฏิบติัและ
ถ่ายทอดสืบต่อกนัมา วฒันธรรมไทยอาจแบ่งได ้5 สาขา คือ วฒันธรรมทางภาษาและวรรณกรรม 
วฒันธรรมทางวตัถุ วฒันธรรมทางจิตใจ วฒันธรรมทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม
ทางสุนทรียะ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยใน
ยคุปัจจุบนั (ส. 4.3 ม. 4–6/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและลกัษณะของวฒันธรรมไทยได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมไทย (A) 
3. น าความรู้เร่ืองวฒันธรรมไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ (P, K) 
4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะของวฒันธรรมไทยได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
   วฒันธรรมไทย  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
 „ วฒันธรรมไทย 

   1. วฒันธรรมทางภาษาและวรรณกรรม  
   2. วฒันธรรมทางวตัถุ  
   3. วฒันธรรมทางจิตใจ  

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย                          เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1  294 

   4. วฒันธรรมทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี  
   5. และวฒันธรรมทางสุนทรียะ 

6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ินของนกัเรียน แลว้น าขอ้มูลมาเสนอ 
หนา้ชั้นเรียน 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2.ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
3.หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
4.แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 

 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
    แนวทางการพฒันา         
          2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        

   แนวทางแกไ้ข          
          3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         

   เหตุผล           
          4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1  296 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
ภูมปัิญญาไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของคนไทยท่ีเกิดจากการสัง่สม
ประสบการณ์ โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรับปรุง พฒันา และถ่ายทอดมาเป็นอยา่งดี เพ่ือใช้
ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั ภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคมไทยมีมากมายหลายดา้น เช่น ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นคติความเช่ือ ดา้นการด าเนินชีวิต  
ดา้นศิลปวฒันธรรม 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทย 
ในยคุปัจจุบนั (ส. 4.3 ม. 4–6/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและลกัษณะของภูมิปัญญาไทยได ้(K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญาไทย (A) 
3. น าความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้(P, K) 
4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะของภูมิปัญญาไทยได ้(P, K) 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   ภูมิปัญญาไทย  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
   กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 

 ภูมิปัญญาไทย 
  1. ตวัอยา่งภูมิปัญญาไทยท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย 
  2. แนวทางในการน าภูมิปัญญาไทยไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 
  3. การอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย                          เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนจดันิทรรศการความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2.แบบบนัทึกความรู้ 
3.ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ ม. 46 เล่ม 1  298 

4.หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
5.แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 

 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
     แนวทางการพฒันา         
           2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้        

    แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
    เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   
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ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 

อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตก 
และวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทย 

ความรู้ 
29. อิทธิพลของวฒันธรรม

ตะวนัออกต่อสงัคมไทย 
30. อิทธิพลของวฒันธรรม

ตะวนัตกต่อสงัคมไทย 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การระดมความรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรม  เวลา 4 ช่ัวโมง 
                                 ตะวนัออกต่อสังคมไทย      
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  

อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออก 
และวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยในยคุ  
   ปัจจุบนั (ส 4.3 ม. 4–6/3) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     ลกัษณะวฒันธรรมของสังคมไทยเป็นลกัษณะ
วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีผสมผสานร่วมกบัอิทธิพล
ของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกท าใหเ้กิด
เอกลกัษณ์เฉพาะของลกัษณะสงัคมไทยใน
ปัจจุบนั 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     วฒันธรรมของตะวนัออกและตะวนัตกเก่ียวขอ้ง
อยา่งไรกบัลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทย 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
31. ค าส าคญั ไดแ้ก่ บาทหลวง เยสุอิต 

มิชชนันารี ละครดึกด าบรรพ ์ราชปะแตน 
คุปตะ   

2.  วฒันธรรมตะวนัออกท่ีมีอิทธิพลต่อ     
สงัคมไทยในปัจจุบนั คือ วฒันธรรมอินเดีย  
และวฒันธรรมจีน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อลกัษณะ  
วฒันธรรมในสงัคมไทย เช่น การเมืองการ 
ปกครอง ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม  
ศิลปกรรม นาฏกรรม  

3.    วฒันธรรมตะวนัตกมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยใน
ดา้นต่าง ๆ ท่ีส าคญัของสงัคมไทย ไดแ้ก่ ดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจระบบ
ทุนนิยม การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และการศึกษาแบบตะวนัตก  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
13. อธิบายลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทยใน

ปัจจุบนั 
14. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะ

วฒันธรรมของสงัคมไทยในปัจจุบนั 
 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
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       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกต่อสงัคมไทย 
1.2 น าเสนอผลงานท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกต่อสังคมไทย 
1.3 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทย 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 

         4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
         1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
         2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
             รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
         3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
             และค่านิยม 
         4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
         ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 19 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทย เวลา 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 

 
 
 
 
1. สาระส าคัญ 

วฒันธรรมตะวนัออกท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทยในปัจจุบนั คือ วฒันธรรมอินเดียและวฒันธรรมจีน 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อลกัษณะวฒันธรรมในสงัคมไทย เช่น การเมืองการปกครอง ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม 
ศิลปกรรม นาฏกรรม 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยใน
ยคุปัจจุบนั (ส 4.3 ม. 4–6/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัออก (P, K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทย

(A) 
3. น าความรู้เร่ืองอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสังคมไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

(P, K) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    อิทธิพลของวฒันธรรม 
    ตะวนัออกต่อสงัคมไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
    การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 

 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสงัคมไทย 
   1. อิทธิพลของวฒันธรรมอินเดียต่อสงัคมไทย 
   2. อิทธิพลของวฒันธรรมจีนต่อสงัคมไทย 

 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                      ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4–6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที ่9 อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออก 
                                 และวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย                           เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนจดันิทรรศการความรู้เก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกต่อสงัคมไทย  
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2.แบบบนัทึกความรู้ 

        3.แบบบนัทึกขอ้มลู 
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4.ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
5.หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
6.แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 

 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
     แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
    แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
    เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

วฒันธรรมตะวนัตกมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในดา้นต่าง ๆ ท่ี
ส าคญัของสงัคมไทย ไดแ้ก่ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจระบบทุนนิยม การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และการศึกษาแบบตะวนัตก 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อสงัคมไทยใน
ยคุปัจจุบนั (ส 4.3 ม. 4–6/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ลกัษณะวฒันธรรมของสงัคมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตก (P, K) 
2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทย

(A) 
3. น าความรู้เร่ืองอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสงัคมไทยไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

(P, K) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง   
    อิทธิพลของวฒันธรรม  
    ตะวนัตกต่อสงัคมไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
    ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
    การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย 

6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                      ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4–6 เล่ม 1  
หน่วยการเรียนรู้ที ่9 อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออก 
                                 และวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทย                           เวลา 2 ช่ัวโมง 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนเขียนบทความเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกต่อสังคมไทยไม่เกิน  2
หนา้กระดาษ A4 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
        2.ภาพดูภาพเดก็ชายเรียนหนงัสือกบัพระในวดั เดก็ชาย‟หญิงกบัครูในโรงเรียน 

3.ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
4.หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
5.แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
     แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
    แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
    เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   
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ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 

 
 

บุคคลส าคัญ 

ความรู้ 
31. บุคคลส าคญัท่ีมีส่วน

สร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย
และประวติัศาสตร์ไทย 

32. บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การใชเ้ทคโนโลยี 
4. กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. รับผิดชอบ  
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
    

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การบนัทึกความรู้ 
4. การอภิปราย  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บุคคลส าคัญ      เวลา 5    
ช่ัวโมง  
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  

บุคคลส าคัญ 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 วิเคราะห์ผลงงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและ 
   ประวติัศาสตร์ไทย (ส 1.1 ม. 4–6/4) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     ประเทศไทยมีบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรม ภูมิปัญญา และ
ประวติัศาสตร์ชาติไทยทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศซ่ึงช่วยส่งเสริมในการพฒันาประเทศ
ดา้นต่าง ๆ    

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
     การสร้างสรรคว์ฒันธรรม ภูมิปัญญา และ
ประวติัศาสตร์ไทยเป็นหนา้ท่ีของใคร และมี
ประโยชนอ์ยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
32. ค าส าคญั ไดแ้ก่ พระอิสริยยศ ครองราชย ์

เจา้สวั จกัรวรรดินิยม เอกราช อาณานิคม 
โหราศาสตร์ หม่อมราชวงศ ์ 

33. บุคคลส าคญัท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรม
ไทยและประวติัศาสตร์ไทย เช่น พระบาท 
สมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พระบาท 
สมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พระบาท 
สมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาท 
สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั สมเดจ็พระ
มหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
หม่อมราโชทยั (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกรู) 
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ สมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติ
วงศ ์สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริย- วงศ ์
(ช่วง บุนนาค) พระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) บาทหลวง

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
15. บอกประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัท่ีมี

ส่วนในการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา วฒันธรรม 
และประวติัศาสตร์ไทย 

16. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนใน
การสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา วฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์ไทย 
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ปาลเลอกวัซ์ พระยากลัยาณไมตรี (ดร.ฟ
รานซิส บี. แซร์) และศาสตราจารยศิ์ลป์ พี
ระศรี 

34. บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิ
ปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย เช่น 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี และสมเดจ็พระเจา้พ่ีนาง
เธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
       ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ศึกษาคน้ควา้และน าเสนอผลงานเก่ียวกบับุคคลส าคญั 
1.2 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา วฒันธรรม และ 
      ประวติัศาสตร์ไทย 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้     
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
     รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
     และค่านิยม 

        4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
        1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
        2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
            รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
       3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
           และค่านิยม 
       4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์
         ดดัแปลง และน าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึก 
        ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
         อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
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ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 21 บุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 

และประวติัศาสตร์ไทย 
เวลา 3 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 22 บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา
ไทยและวฒันธรรมไทย 

เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
บุคคลส าคัญที่สร้างสรรค์วฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตร์ไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ 

ประเทศไทยมีบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทยทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงช่วยส่งเสริมในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย
และประวติัศาสตร์ไทย (ส. 1.1 ม. 4–6/4) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทยได้
พอสงัเขป (K) 

2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 
และประวติัศาสตร์ไทย (A) 

3. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทยได  ้(P, K) 
4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง บุคคล 
    ส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรม 
    ไทยและประวติัศาสตร์ไทย  
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
    ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
    การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 

„ บุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย 
6. แนวทางบูรณาการ   

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

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

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บุคคลส าคัญ                                                              เวลา 3 ช่ัวโมง 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนคน้ควา้เก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย
เพ่ิมเติมจากเน้ือหาในบทเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2.ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
3.หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
4.แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
     แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
    แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
    เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
บุคคลส าคัญที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมปัิญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

 
 
 
1. สาระส าคัญ  

ประเทศไทยมีบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย ซ่ึงช่วย
ส่งเสริมในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

„ วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย
และประวติัศาสตร์ไทย (ส. 1.1 ม. 4–6/4) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยได  ้
พอสงัเขป (K) 

2. สนใจใฝ่เรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทย 
และวฒันธรรมไทย (A) 

3. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัท่ีสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยได ้(P, K) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการ 
    สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทย 
    และวฒันธรรมไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
    ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้  
    ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในดา้นการส่ือสาร     
    การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 บุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 
  1. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  2. สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  3. สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  4. สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์                                                                ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4‟6 เล่ม 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บุคคลส าคัญ                                                              เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 ................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
      ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน  

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

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

................................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 4 น าไปใช้   

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

...............................................................................................................................................................  
      ขั้นที่ 5 สรุป      
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทยนอกจากบทเรียน  
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
     1.   พระบรมฉายาลกัษณ์และพระฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเดจ็
พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
    2.    แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    3.    แบบบนัทึกความรู้ 

25. แบบบนัทึกการอภิปราย  
26. ส่ือการเรียนรู้ ประวติัศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
27. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
28. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4‟6 เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
 
10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้        
     แนวทางการพฒันา         

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
    แนวทางแกไ้ข          
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน         
    เหตุผล           
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

     ลงช่ือ             ผู้สอน 
   /  /   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหสัวชิา  02     วิชา   สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
สอบวนัศกุร์ท่ี   29   กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.  2551    เวลา   08.30 - 10.30  น.

ชื่อ-นามสกุล.................................................................  เลขท่ีนั่งสอบ......................................

สถานที่สอบ.................................................................  ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
1. ข้อสอบเปน็แบบปรนยั 4 ตวัเลือก    จำนวน  80  ข้อ  ( 22  หนา้ )   100   คะแนน
2. ก่อนตอบคำถาม ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ เลขท่ีนั่งสอบ สถานที่สอบและหอ้งสอบ ในข้อสอบ
3. ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ เลขท่ีนั่งสอบและรหสัวชิาที่สอบ

ดว้ยปากกาในกระดาษคำตอบ    พรอ้มท้ังระบายเลขทีน่ั่งสอบและรหสัวชิา  ด้วยดินสอดำ
เบอร ์2B  ทับตวัเลขในวงกลม  ใหต้รงกบัตวัเลขท่ีเขียน

4. ในการตอบ ใหใ้ช้ดนิสอดำเบอร ์2B ระบายวงกลมตวัเลือก         หรือ  
ในกระดาษคำตอบใหเ้ตม็วง (ห้ามระบายนอกวง) ในแตล่ะข้อมีคำตอบทีถู่กต้องหรอื
เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก       เป็นคำตอบทีถ่กูต้อง  ใหท้ำดงันี้

 
ถา้ตอ้งการเปลีย่นตวัเลือกใหม ่ ตอ้งลบรอยระบายในวงกลมตวัเลือกเดมิ  ใหส้ะอาด
หมดรอยดำเสยีก่อน  แล้วจงึระบายวงกลมตวัเลือกใหม่

5. ห้ามนำขอ้สอบและกระดาษคำตอบออกจากหอ้งสอบ
6. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าสอบออกจากหอ้งสอบ  ก่อนเวลาสอบผา่นไป  1  ช่ัวโมง  30  นาที

เอกสารนีเ้ป็นเอกสารสงวนลขิสิทธ์ิของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)

หา้มเผยแพร ่ อ้างองิ หรือ เฉลย ก่อนไดรั้บอนญุาต

สถาบนัฯ จะยอ่ยทำลายขอ้สอบและกระดาษคำตอบทัง้หมด หลังจากประกาศผลสอบแลว้ 3  เดอืน

2
1 3 4

1 2 3 4
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1. องคป์ระกอบใดจำแนกศาสนาเปน็อเทวนยิม  เทวนยิม  เอกเทวนยิม
หรือ  พหเุทวนิยม
1. ศาสดา 2. พิธีกรรม
3. ความเชื่อ 4. รูปเคารพ

2. ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายและคริสต์คือข้อใด
1. ไคโร 2. เมกกะ
3. แบกแดด 4. ปาเลสไตน์

3. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในคริสตศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู
1. เป็นสภาวะหนึง่ของพระเจา้
2. เป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์
3. เป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษยชาติ
4. เป็นผูรั้บมอบบญัญตั ิ 10  ประการจากพระเจา้

4. ศาสนาใด  มีความเชื่อเร่ือง  วันพพิากษา
1. พราหมณ ์ -  ฮินดู
2. อิสลาม  -  คริสต์
3. ฮินด ู -  อิสลาม
4. คริสต ์ -  พราหมณ์

5. ธรรมนญูของพระพทุธศาสนา  คือ  ข้อใด
1. หลักพระธรรมวินัย 2. หลักธรรมาธิปไตย
3. หลักไตรลักษณ์ 4. หลักปฏิจจสมุปบาท
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6. หากทา่นจะไปฟงัเทศนม์หาชาต ิ  ท่านจะไดฟ้งัเร่ืองราวในขอ้ใด
1. พุทธประวัติ
2. มโหสถชาดก
3. เวสสันดรชาดก
4. มหาชนกชาดก

7. ผู้ที่ต่อสู้กับระบบวรรณะในอินเดียจนกลายเป็นชาวพุทธตัวอย่างคือใคร
1. คานธี
2. เอ็มเบดการ์
3. พระนาคเสน
4. พระยามิลินท์

8. วิญญาณในขนัธ์  5  หมายถงึข้อใด
1. ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์
2. ความรู้สกึของมนุษย์ที่ไม่แตกดับ
3. ส่วนที่ไปเกิดใหม่เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว
4. การรับรูท้างตา  ห ู จมูก  ล้ิน  กายและใจ

9. คุณธรรมฝา่ยปญัญาทีส่ง่เสรมิการมองโลกและชวิีตตามความเปน็จรงิในมรรค  8
ได้แก่ข้อใด
1. สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
2. สัมมาวาจา สมัมาวายามะ
3. สัมมากัมมันตะ สมัมาอาชวีะ
4. สัมมาทิฏฐิ สัมมาสงักัปปะ
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10. หลักธรรมของพระพทุธศาสนาลว้น ๆ  โดยไมมี่องค์ประกอบเรือ่งบคุคล
สถานทีแ่ละเวลา  อยู่ในคมัภีร์ใด
1. พระสูตร
2. พระวนัิย
3. พระมาลัย
4. พระอภิธรรม

11. กรานกฐนิ  หมายถงึอะไร
1. การเตรยีมงานทอดกฐนิท้ังหมด
2. การเลือกพระภิกษุให้ครองผ้ากฐิน
3. การขึงโครงไม้และทอผ้าสำหรับเย็บจีวรถวายพระภิกษุ
4. การที่สงฆ์ตัดเย็บจีวรแล้วมอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครองจีวรดังกล่าว

12. สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธพัฒนามากที่สุด
1. ศรัทธา เหตุผล
2. เหตุผล ปัญญา
3. ศรัทธา ความเชื่อ
4. ความเชื่อ ปัญญา

13. การทีน่กัเรียนยอมรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ่ื้น  เป็นการปฏบิตัตินเปน็พลเมอืงดี
ที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยประการใด
1. หลักเหตุผล
2. หลกัเสยีงขา้งมาก
3. หลักสิทธิเสรีภาพ
4. หลักความเสมอภาค
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14. กฎหมายตราสามดวงเกดิจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหมใ่นรชักาลใด
1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2. สมเด็จพระนารายณม์หาราช
3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
4. พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

15. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายมหาชน
1. รัฐธรรมนูญ
2. กฎหมายแพ่ง
3. กฏหมายอาญา
4. กฏหมายปกครอง

16. นายแดงขู่ว่าจะเผาบ้านนายดำ  ทำให้นายดำต้องเอาเงินทองมามอบให้
นายแดงกระทำความผิดตามข้อใด
1. ชิงทรัพย์
2. ปล้นทรัพย์
3. รีดเอาทรพัย์
4. กรรโชกทรัพย์

17. บุคคลใดคือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนไร้ความสามารถ
1. ผู้พิทักษ์
2. ผู้อภิบาล
3. ผู้อนุบาล
4. ผู้ปกครอง
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18. ครอบครัวใดอยู่ในประเภทที่แตกต่างจากข้ออื่น
1. ตุ๋มอยู่กับแม่และป้า
2. ต๋ิมอยู่กับพอ่และแม่
3. ต๋อมอยู่กับแม่และพี่ชาย
4. แตม๋อยู่กับพอ่  แม ่ และนอ้งสาว

19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์
1. เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. เป็นได้ท้ังรูปธรรมและนามธรรม
3. เป็นสิง่ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
4. เป็นเครือ่งมือในการถา่ยทอดวฒันธรรม

20. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมดั้งเดิมของไทย
1. ความกตัญญู 2. ความเสมอภาค
3. ความเป็นอิสระ 4. ความเมตตากรณุา

21. เพลงพื้นบ้านในข้อใดเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่แตกต่างจากข้ออื่น
1. ลำตดั 2. หมอลำ
3. เพลงฉอ่ย 4. เพลงอีแซว

22. ประเทศใดมรีูปแบบของรฐัแตกตา่งจากประเทศมาเลเซยี
1. อินเดีย 2. แคนาดา
3. อินโดนเีซีย 4. สวิตเซอรแ์ลนด์
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23. การปกครองตามหลกัการใดทำใหรั้ฐบาลมอีำนาจจำกดั
1. หลักรัฐนิยม 2. หลกัเทวสทิธ์ิ
3. หลักนิติธรรม 4. หลักบูรณภาพ

24. องค์การใดเป็นผู้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. องคก์ารยูนเิซฟ
2. องค์การยูเนสโก
3. สมัชชาแห่งสหประชาชาติ
4. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

25. วิธีการได้มาซึ่งบุคคลในตำแหน่งใดมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างประเทศ
ที่ใช้ระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี
1. สมาชิกวุฒิสภา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหาร
3. หัวหน้าฝ่ายตุลาการ
4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

26. ข้อใดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
1. เทศบาล 2. สุขาภิบาล
3. เทศาภิบาล 4. ประชาภิบาล

27. หลักการใดอยูใ่นหลกั  6  ประการ  ของคณะราษฎร
1. สังคม 2. สามัคคี
3. เอกภาพ 4. การศึกษา
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28. รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2550  เป็นรัฐธรรมนญู
ฉบับที่เท่าใดของไทย
1. ฉบับท่ี  15 2. ฉบับท่ี  16
3. ฉบับท่ี  17 4. ฉบับท่ี  18

29. ในการจดัทำรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศักราช  2550  ใครคอื
ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเป็นลำดับสุดท้าย
ก่อนนำขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย
1. สภาร่างรัฐธรรมนูญ
2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
4. ประชาชนผูมี้สทิธิออกเสยีงเลือกต้ัง

30. การตัดสินใจในข้อใดไม่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1. จะปลกูข้าวหรอืจะปลกูถัว่
2. จะปักผ้าดว้ยมือหรือด้วยเคร่ืองจกัร
3. จะขุดสระนำ้ตอนหนา้แลง้หรือหนา้ฝน
4. จะสร้างบ้านจัดสรรแบบมาตรฐานราคาต่ำหรือแบบหรูราคาสูง

31. ในการบรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพนัน้  ผู้บริหารจะตอ้งเปรียบเทียบ
ปัจจัยในข้อใด
1. ราคาของทรัพยากรที่ใช้กับราคาตลาดของผลผลิต
2. ทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการใช้
3. ต้นทุนที่ประหยัดได้กับกำไรที่เพิ่มขึ้น
4. ผลได้ที่คาดว่าจะได้รับกับต้นทุนค่าเสียโอกาส
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32. การนำเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นภาคอตุสาหกรรม  ทำใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบ
ปัญหาใดในปจัจบุนั  เพราะเหตใุด
1. ดลุการชำระเงนิขาดดลุ  เพราะตอ้งใชเ้งินตราตา่งประเทศมากขึน้ในการนำเขา้

เทคโนโลยี
2. มลพษิทางอากาศและทางนำ้  เพราะเกดิจากการผลติและการบรโิภคสนิคา้

อุตสาหกรรมมากข้ึน
3. ขาดแคลนบคุลากรทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  เพราะขาดงบประมาณ

ในการพฒันาการศกึษา
4. ผลผลิตสินคา้อุตสาหกรรมมรีาคาสงูข้ึน  เพราะผูผ้ลิตมีอำนาจผกูขาดในการ

กำหนดราคามากขึ้น

33. เม่ือเปรียบเทยีบระหวา่งธนบตัรใบละ  1,000  บาทกบัสรอ้ยคอทองคำหนกั  1  บาท
สนิทรพัย์ใดมสีภาพคลอ่งสงูกวา่  เพราะเหตใุด
1. ธนบัตร เพราะนำไปแลกกบัสิง่อ่ืน ๆ  ไดทั้นที
2. ธนบัตร เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ
3. สร้อยทองคำ เพราะมมูีลค่าสงูกวา่  1,000  บาท
4. สร้อยทองคำ เพราะสามารถนำไปขายต่อได้รวดเร็ว

34. ถา้คาดวา่  อัตราเงนิเฟอ้จะสงูข้ึนตอ่ไปอีก  ธนาคารกลางจะตอ้งดำเนนิมาตรการใด
เพ่ือชะลอเงินเฟอ้
1. ขึ้นอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์
2. ขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์
3. ลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง
4. ลดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
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35. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหาเงินมาใช้จ่ายในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณแบบขาดดุล
1. การนำเงินคงคลังออกมาใช้
2. การกู้ยืมจากตา่งประเทศ
3. การออกพนัธบตัรขายประชาชน
4. การเพ่ิมอัตราภาษมูีลค่าเพ่ิม

36. หลักการสหกรณกั์บปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสอดคลอ้งกันในเรือ่งใด
1. การบรหิารจดัการทรพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
2. การทำกจิกรรมเศรษฐกจิเฉพาะกบัสมาชกิหรือคนในชมุชนเดยีวกัน
3.  การรว่มมือร่วมใจกนัในสงัคมระดบัท้องถิน่
4. การยึดแนวทางการพึ่งพาตนเอง

37. การเกษตรทฤฎใีหมข้ั่นตน้มจีุดมุ่งหมายสำคญัเพื่อแกปั้ญหาใดใหเ้กษตรกร
1. การสญูเสยีท่ีดินทำกนิ
2. การพึง่พาระบบนำ้ตามธรรมชาติ
3. การขาดการรวมพลงักันในรปูกลุ่ม
4. การเพาะปลกูพืชเศรษฐกจินอ้ยเกินไป

38. ผู้ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจในความหมายของเศรษฐศาสตร์
1. นายเกง่ตดัแผน่หนงัอยู่ในโรงงานผลติรองเทา้ไดรั้บค่าตอบแทนวนัละ  250  บาท
2. นายกลา้ตกกุง้ปลามาทำอาหารทกุวัน  ทำใหไ้ม่ต้องเสยีเงนิซือ้กุ้งปลาอยา่งนอ้ย

วันละ  30  บาท
3. นายโชคแบง่หอ้งพกัใหเ้พ่ือนคนงานเชา่โดยคดิค่าเช่าเพยีงวนัละ  80  บาท
4. นายสุขใช้กล้วยน้ำว้าในสวนมาทำเป็นกล้วยทอดขายที่หน้าบ้าน  ได้รายได้

วันละ  200  บาท
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39. ข้อใดเปน็จดุมุ่งหมายสำคญัของระบบเศรษฐกจิสงัคมนยิม
1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2. ทำใหเ้กิดการกระจายรายไดอ้ย่างเปน็ธรรม
3. ลดการทจุริตคอรรั์ปชันในการบรหิารจดัการ
4. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติ

40. ในการพิจารณากฎของอุปสงค์สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง  กำหนดให้ปัจจัยใด
เปลี่ยนแปลงได้
1. ราคาของสินค้าชนิดนั้น
2. รายได้ของผู้ซื้อสินค้าชนิดนั้น
3. การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต
4. รสนิยมของผู้บริโภคสินค้าชนิดนั้น

41. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกำหนดราคาขั้นสูงของน้ำมันถั่วเหลืองในตลาด
1. เพราะไมต่้องการใหมี้การใชถ้ั่วเหลอืงผลตินำ้มันมากเกนิไป  จนทำใหถ้ั่วเหลอืง

มีราคาสูงกว่าราคาที่สมดุล
2. เพราะไมต่อ้งการใหผู้้ผลิตเพิม่ปริมาณการผลตินำ้มันถัว่เหลืองมากกวา่ความ

ต้องการของผู้บรโิภค
3. เพราะตอ้งการใหผู้้ผลิตเพิม่ประสิทธิภาพการผลติแทนการหากำไร

โดยตั้งราคาขายสูง
4. เพราะต้องการให้ผู้บริโภคซื้อน้ำมันถั่วเหลืองในราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
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42. ประเทศไทยนำเขา้สนิค้าใดมากทีส่ดุในจำนวนสนิค้า  4  ชนิดนี้
1. ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3. รถจกัรยานยนตแ์ละสว่นประกอบ
4. เคร่ืองจกัรไฟฟา้และสว่นประกอบ

43. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายประเทศใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
1. สินค้าเข้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าออกมาก
2. ตลาดสินค้าออกขยายตัวในอัตราต่ำ
3. ผู้ผลิตต่างประเทศค้าขายเอาเปรียบผู้ผลิตในประเทศ
4. รัฐบาลตอ้งการเพิม่รายไดจ้ากการเกบ็ภาษสีนิค้าเข้า

44. ข้อใดแสดงว่าดุลการชำระเงินเกินดุล
1. ดุลบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศมีค่าสุทธิเป็นบวก
2. ดุลบัญชีเดินสะพัดมีค่าต่ำกว่าดุลบัญชีทุน
3. ดุลบัญชีเดินสะพัดรวมดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายได้ผลสุทธิเป็นบวก
4. ดุลบญัชเีดนิสะพดัลบดลุบญัชทุีนเคลื่อนยา้ย  มีค่าสงูกวา่ดลุบญัชทุีนสำรอง

ระหวา่งประเทศ

45. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลายประเทศเข้ารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
1. ปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศของโลกเพิม่ข้ึนในอตัราสงู
2. ประเทศทีเ่คยเปน็ประเทศสงัคมนยิมหนัมาทำการคา้ระหวา่งประเทศมากขึน้
3. การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น
4. องค์การการค้าโลกมีนโยบายให้การสนับสนุน
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46. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบใด
และเปลี่ยนมาจากระบบใด  ตามลำดบั
1. ระบบลอยตวัเสร ี ระบบทีผู่กค่ากบักลุ่มเงนิสกลุอ่ืน
2. ระบบลอยตวัภายใตก้ารจดัการ  ระบบทีผู่กค่ากบักลุ่มเงนิสกลุอ่ืน
3. ระบบลอยตวัภายใตก้ารจดัการ  ระบบทีมี่ความยดืหยุ่นจำกดั
4. ระบบลอยตวัเสร ี ระบบทีมี่ความยดืหยุ่นจำกดั

47. กิจกรรมใดที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย์
1. การประดิษฐ์คันไถ
2. การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลกู
3. การใชเ้คร่ืองจกัรในระบบการผลติ
4. การประดษิฐเ์คร่ืองมอืเคร่ืองใช้ดว้ยโลหะ

48. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูล
ถูกต้องที่สุด
1. ฉบับบริติชมิวเซียม
2. ฉบับพนัจนัทนมุาศ  (เจิม)
3. ฉบับสมเดจ็พระพนรตัน์
4. ฉบับหลวงประเสรฐิอักษรนต์ิิ

49. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. การคน้หาขอ้มูล  และ  รวบรวมหลกัฐาน
2. การตัง้คำถาม  และ  กำหนดประเดน็ของการศกึษา
3. การอธบิายทีมี่เหตผุล  และ  มีคำตอบทีชั่ดเจน
4. การแสวงหาความหมาย  และ  ความสมัพันธ์ของข้อมูล
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50. สถาปตัยกรรมกรกีท่ีไดรั้บการยกยอ่งมากทีส่ดุเปน็สถาปตัยกรรมประเภทใด
1. วิหารหนิอ่อน
2. โรงมหรสพขนาดใหญ่
3. โบสถ์รูปแปดเหลี่ยม
4. พระราชวังที่มีขนาดใหญ่

51. วรรณกรรมอินเดียที่ชาวยุโรปรู้จักในยุคแรกเขียนเป็นภาษาใด
1. อาหรับ
2. อังกฤษ
3. เปอร์เซีย
4. สันสกฤต

52. ดินแดนส่วนใดของโลกตะวันออกที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที ่ 8 - 13
1. จีน
2. อินเดีย
3. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. เอเชียตะวนัตกเฉยีงใต้

53. ภายหลกัการปฏวัิติโค่นล้มราชวงศชิ์ง  จีนไดเ้ปล่ียนการปกครองไปสูร่ะบอบใด
1. ระบอบสงัคมนยิม
2. ระบอบเผด็จการทางทหาร
3. ระบอบคอมมวินิสต์
4. ระบอบประชาธิปไตย
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54. โครงสรา้งการแบง่อำนาจในรฐัธรรมนญูของสหรฐัอเมรกิา  ค.ศ.  1787  ได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดของนักปรัชญาคนใด
1. รุสโซ 2. วอลแตร์
3. จอหน์  ล็อก 4. มองเตสกิเออ

55. ประเทศคู่ใดมีความขัดแย้งกันเนื่องจากประเด็นทางศาสนา
1. เกาหลี กับ   ญ่ีปุ่น
2. สเปน กบั    โปรตเุกส
3. ฝร่ังเศส กับ   เยอรมนี
4. อินเดีย กับ    ปากีสถาน

56. สงครามโลกครัง้ที ่ 2  แตกตา่งจากสงครามโลกครัง้ที ่ 1  อย่างชดัเจนในประเดน็ใด
1. การเข้าร่วมสงครามของสหรฐัอเมริกา
2. การท่ีสหภาพโซเวยีตไม่ได้เข้าร่วมสงคราม
3. การขยายพื้นที่ของสมรภมิูและความรา้ยแรงของอาวธุ
4. การยุติความขัดแย้งและจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ

57. ข้อใดคือความหมายที่แท้จริงของสงครามเย็น
1. การแบง่กลุ่มประเทศพนัธมติร  และกลุม่ประเทศอกัษะ
2. การต่อสู้ระหว่างอุดมการณป์ระชาธิปไตยกับอุดมการณค์อมมิวนิสต์
3. การตอ่สู้และแขง่ขันในการสรา้งอาวธุนิวเคลียร์ระหว่างสหรฐัอเมรกิากับ

สหภาพโซเวยีต
4. การแบง่กลุ่มประเทศผูฝั้กใฝส่หรฐัอเมริกา  และกลุ่มประเทศผูฝั้กใฝ่

สหภาพโซเวยีต
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58. “การศกึสงครามขา้งญวนขา้งพมา่ก็เห็นจะไมมี่แล้ว  จะมอียู่ก็แตข้่างฝรัง่ใหร้ะวัง
ใหด้อีย่าใหเ้สียทีแก่เขาได ้  การงานสิง่ใดของเขาทีด่ีควรจะเรยีนรำ่เอาไวก็้เอาอยา่งเขา
แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...”
คำกล่าวนี้แสดงวิสัยทัศน์ของพระองค์ใด
1. พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั
2. พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หัว
3. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว
4. พระบาทสมเดจ็พระปิน่เกล้าเจา้อยูห่วั

59. พระราชนพินธเ์ร่ืองไตรภมิูพระรว่ง  ของพระมหาธรรมราชาที ่ 1  (ลิไทย)
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
1. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
2. พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
3. พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
4. ศาสนาพราหมณ ์- ฮินดู

60. ข้อใดคือแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยที่นักประวัติศาสตร์ไทย
ในปัจจุบันไม่ยอมรับ
1. อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย
2. อยู่บรเิวณเทอืกเขาอลัไต
3. อยู่บริเวณตอนใต้ของจีน
4. อยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน
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61. จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย  ใครเปน็ผูมี้ความคดิรเิร่ิมเร่ืองการปกครอง
โดยพระมหากษตัริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
1. พระมหากษตัริย์
2. เจ้านายและขุนนาง
3. นายทหารสัญญาบัตร
4. ชนชั้นกลางและปัญญาชน

62. ข้อใดเป็นลักษณะการค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยา
1. เป็นการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า
2. เป็นการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง
3. เป็นการค้าเสรีโดยไม่กีดกันชาวต่างชาติ
4. เป็นการค้าเสรีภายใต้การควบคุมของขุนนาง

63. ธรรมจกัรและกวางหมอบ  เป็นโบราณวตัถใุนยคุใด
1. ฟูนัน
2. ละโว้
3. ศรีวิชัย
4. ทวารวดี

64. “ท่ีราบสงูซึง่อยูร่ะหวา่งทีร่าบและมขีอบชนั”  หมายถงึท่ีราบสงูใด
1. ที่ราบสูงธิเบตในประเทศจีน
2. ที่ราบสูงเดกกันในประเทศอินเดีย
3. ที่ราบสูงอนาโตเลียในประเทศตุรกี
4. ที่ราบสูงปาตาโกเนียในประเทศอาร์เจนตินา
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65. ข้อใดเรยีงลำดบัพชืพรรณธรรมชาตติามละตจิูดไดถู้กต้อง
1. ป่ามรสุม ไม้พุ่ม ป่าสน ทุนดรา
2. ไม้พุ่ม ป่ามรสุม ทุนดรา ป่าสน
3. ป่าสน ทุนดรา ไม้พุ่ม ป่ามรสุม
4. ทุนดรา ป่าสน ป่ามรสุม ไม้พุ่ม

66. ภูกระดึงในจงัหวดัเลยมีกระบวนการเกดิเหมอืนกับเทือกเขาใด
1. แอนดีสในประเทศชิลี
2. ร็อกกีในสหรัฐอเมริกา
3. แบล็กฟอเรสตใ์นประเทศเยอรมนี
4. เกรตดไิวดิงในประเทศออสเตรเลยี

67. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. psychrometer  ความชืน้สมัพทัธ์และจดุนำ้คา้งในอากาศ
2. stereoscope  ภาพสามมติิ
3. anemometer  ความเร็วลม
4. hygrometer  ความกดอากาศ
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68. ถา้เสน้ช้ันความสงูในแผนทีภู่มิประเทศมลัีกษณะดงัรูป  แสดงวา่ภูมิประเทศจรงิ
มีลักษณะอย่างไร

1. หน้าผา 2. ที่ราบ
3. ที่ลาด 4. ที่ราบสูง

69. เครื่องมือในข้อใดสามารถใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้
ในประเทศไทยระหวา่ง  พ.ศ.  2520  กับ  พ.ศ.  2550  ได้ดท่ีีสดุ
1. แผนทีภู่มิประเทศ
2. แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ภาพถ่ายทางอากาศ
4. ภาพถ่ายจากดาวเทียม

70. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหลักของวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม
1. การลดลงของระดบัน้ำทะเล
2. ความแออัดของประชากร
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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71. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการลดระดับลงของน้ำใต้ดิน
1. แผ่นดินทรุด
2. ขาดแคลนน้ำบาดาล
3. น้ำเค็มจากทะเลจะไหลซมึเข้ามาแทนที่
4. ดนิเปลี่ยนสภาพเปน็เลน

72. สถาบนัทรพัยากรโลกระบวุ่าประเทศใด  ปล่อยก๊าซพษิในอากาศมากทีสุ่ดในโลก
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
1. จีน
2. อินเดีย
3. รัสเซีย
4. สหรัฐอเมริกา

73. เหตกุารณด์นิถลม่ท่ีตำบลกระทนู  อำเภอพปูิน  และทีห่มู่บ้านครีีวงศ ์ อำเภอลานสกา
จงัหวดันครศรธีรรมราช  นำไปสูม่าตรการอนรัุกษ์ในขอ้ใด
1. การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาต ิ พ.ศ.  2507
2. การประกาศยกเลกิสมัปทานปา่ไม้ท่ัวประเทศเมือ่  พ.ศ.  2532
3. การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม

แหง่ชาต ิ พ.ศ.  2535
4. การเร่ิมโครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

เม่ือ  พ.ศ.  2537
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74. Polluter  Pay  Principle  เป็นหลกัการเชงิเศรษฐศาสตรท่ี์นำมาใชเ้พ่ืออะไร
1. การจดัการสิง่แวดลอ้ม
2. การป้องกันสาธารณภยั
3. การกำหนดอัตราค่าน้ำ
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

75. ผู้ใดมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองผูไ้ม่สูบบหุร่ี  พ.ศ.  2535
1. ดำเดินสูบบุหร่ีหน้าโรงภาพยนตร์
2. แดงยืนสูบบุหรี่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะ
3. ขาวนั่งสูบบุหรี่นอกกำแพงวัด
4. เขียวแอบไปสูบบุหรี่หลังหอศิลป์

76. การปฏวัิตเิขียว  (The  Green  Revolution)  เก่ียวข้องกับอะไร
1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูก
2. การรณรงค์ปลูกป่าอย่างกว้างขวาง
3. การผลติสนิคา้ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
4. การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

77. การเลอืกตัดตน้ไม้  เฉพาะขนาดทีเ่หมาะสมทัง้ในปา่ธรรมชาตแิละในปา่สมัปทาน
ตรงกับคำกล่าวใด
1. กินน้ำเผื่อแล้ง
2. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
4. เลือกนักมักได้แร่
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78. การจดัการทรพัยากรดนิในกรงุเทพมหานครทำไดอ้ย่างไร
1. กระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ถือครองได้มีส่วนรับผิดชอบในการใช้ที่ดิน
2. วิเคราะหผ์ลกระทบจากการใชท่ี้ดนิในโครงการตา่ง ๆ
3. กำหนดพื้นที่เพาะปลกูใหเ้หมาะสมกบัคณุภาพของดนิ
4. วางแผนการใชท่ี้ดนิใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมต่าง ๆ

79. การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตรงกับหลักการใด
1. reuse
2. refill
3. reduce
4. recycle

80. The  Vienna Convention  เก่ียวข้องกับเร่ืองใด
1. การป้องกันชัน้โอโซน
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
4. การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
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1. ศาสนาพราหมณ์ช่วงที่เปลี่ยนเป็นเอกเทวนิยมนับถือสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
1. โมกษะ
2. พระเวท
3. พรหมัน
4. ตรีมูรติ

2. ความหมายของคำวา่  มุสลิม  ในขอ้ใดถกูต้องทีส่ดุ
1. ผู้รักความสงบ
2. ผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า
3. ผู้ยอมมอบตนตอ่พระเจ้า
4. ผู้ปฏบิตัิตามโองการของพระเจา้

3. ในตอนแรก  ชาวยวิเช่ือว่าพระเยซคืูอใคร
1. เมสสิอาห์
2. ศาสดาพยากรณ์
3. พระบุตรของพระเจา้
4. พระเจ้า

4. พระพทุธเจ้าทรงบรรลญุาณใด  ท่ีทำใหต้รัสรูอ้ริยสจั 4
1. จุตูปปาต
2. อาสวักขย
3. อานาปานสติ
4. ปุพเพนิวาสานุสสติ
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5. หนา้ท่ีต่อพระเปน็เจา้ในศาสนาอสิลามคอือะไร
1. การไม่บูชารูปเคารพใดๆ
2. การปฏบิตัติามหลกัปฏบิตั ิ 5
3. การช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลก
4. การเช่ือว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่ง

6. พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนได้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า
1. ศีลบวช
2. ศลีกำลงั
3. ศีลล้างบาป
4. ศีลมหาสนทิ

7. คัมภีร์อุปนษิทัมีสาระสำคญัเรือ่งใด
1. คู่มือการทำพิธีบูชายัญ
2. ปรัชญาว่าด้วยวิญญาณสากล
3. บทเพลงสวดสรรเสรญิเทพเจา้
4. คู่มือการประกอบพธีิกรรมและบชูาของพราหมณ์

8. กฎแห่งกรรมอยู่ในหลักธรรมใด
1. นิยาม  5
2. ขันธ์  5
3. พละ  5
4. วิมุตต ิ 5

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



รหสัวชิา   02   สังคมศกึษา
วันเสารท่ี์  21  กุมภาพนัธ ์ 2552          เวลา  08.30 - 10.30  น.

  หนา้     4

9. ถ้าเราเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแล้วจำได้ว่าสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดง  ขั้นตอนนี้คือส่วนใด
ของขนัธ ์ 5
1. เวทนา
2. สังขาร
3. สัญญา
4. วิญญาณ

10. ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุคกึ่งพุทธกาลคือใคร
1. พระอาจารยม่ั์น    ภูริทตโฺต
2. พระธรรมโกศาจารย ์ (ปัญญานนัทภกิขุ)
3. พระธรรมโกศาจารย ์ (พทุธทาสภกิขุ)
4. สมเดจ็พระวนัรตั  (เฮง   เขมจาร)ี

11. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข้อใด
1. รักษาศลี
2. ศึกษาพระไตรปฎิก
3. เผยแผ่พระพุทธศาสนา
4. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

12. เร่ืองภพ - ภูมิ  สมัพันธ์กับหลกัพระพทุธศาสนาเรือ่งใด
1. กรรม
2. กิเลส
3. นิพพาน
4. อริยสัจ
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13. การสงัคายนาพระไตรปฎิกคร้ังใด  เร่ิมจารกึเป็นลายลกัษณอั์กษรภาษาบาลี
และทำที่ใด
1. คร้ังท่ี  2      อินเดยี
2. คร้ังท่ี  3      อินเดยี
3. คร้ังท่ี  4      ศรลัีงกา
4. คร้ังท่ี  5      ศรลัีงกา

14. ศาสนพธีิใดเปน็เรือ่งของพระสงฆล้์วนๆ  ไม่มีฆราวาสเกีย่วข้อง
1. พิธีอุปสมบท
2. พิธีปวารณา
3. พิธีมหากฐิน
4. พิธีรกัษาอุโบสถศีล

15. ในวนัอาสาฬหบชูา  พระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรือ่งใด
1. อนตัตา  และ  นพิพาน
2. ไตรลักษณ ์ และ  รัตนตรยั
3. มัชฌิมาปฏปิทา  และ  อริยสจั
4. โพธปัิกขิยธรรม  และ  อปริหานยิธรรม

16. การบรหิารจติโดยวธีิอานาปานสต ิ  อยู่ในสตปัิฏฐานใด
1. กายานุปัสสนา
2. เวทนานุปัสสนา
3. จิตตานุปัสสนา
4. ธัมมานปัุสสนา
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17. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด
1. มัชฌิมาปฏิปทา
2. ไตรลักษณ์
3. อานาปานสติ
4. ปฏิจจสมุปบาท

18. การรูแ้จง้ในอรยิสัจ  4  สมัพันธ์กับสตปัิฏฐานขอ้ใด
1. กายานุปัสสนา
2. เวทนานุปัสสนา
3. จิตตานุปัสสนา
4. ธัมมานปัุสสนา

19. ในแนวทางพระพทุธศาสนา  เราจะสรา้งคณุภาพชวิีตไดอ้ย่างไร
1. มีสต ิ  สมาธ ิ  และปญัญา
2. มีมารยาทชาวพทุธ  และสมาธิ
3. ยึดไตรลกัษณ ์ และโยนโิสมนสกิาร
4. ยึดทิฏฐธมัมิกัตถสงัวัตตนกิธรรม  และฆราวาสธรรม

20. หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนาคือหลักใด
1. ฆราวาสธรรม สาราณยีธรรม
2. ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจยตา
3. มงคล  38  ประการ อริยมรรค
4. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม มัชฌิมาปฏิปทา
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21. กิจกรรมใดแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
1. การรวมกลุ่มรณรงค์คัดค้านรัฐบาล
2. การเขา้ชือ่เสนอถอดถอนนายกเทศมนตรี
3. การออกเสยีงเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
4. การสนบัสนนุการจดัตัง้สาขาของพรรคการเมอืง

22. การใช้หลักการใดก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ดีที่สุด
1. หลักภราดรภาพ
2. หลกัเสยีงขา้งมาก
3. หลักการมีส่วนร่วม
4. หลักความเสมอภาค

23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2550
1. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
2. รัฐสภาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
3. สภาผูแ้ทนราษฎรมมีติแตง่ตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา
4. คณะรัฐมนตรมีีมติแต่งต้ังตามคำแนะนำของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์
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24. ประเภทของกฎหมายในขอ้ใดเกดิจากการแบง่ประเภทตามลกัษณะความสมัพันธ์
ของคูก่รณี
1. กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
2. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
3. กฎหมายลายลกัษณอั์กษรและกฎหมายจารตีประเพณี
4. กฎหมายเอกชน  กฎหมายมหาชน  และกฎหมายระหวา่งประเทศ

25. กฎหมายในข้อใดอยู่ในลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน
1. พระราชกฤษฎกีา และ พระราชบญัญตัิ
2. พระราชบญัญตัิ และ ประมวลกฎหมาย
3. พระราชกำหนด และ พระราชกฤษฎกีา
4. ประมวลกฎหมาย และ พระราชกฤษฎกีา

26. ตามกฎหมายวา่ดว้ยมรดก  ใครคอืทายาทโดยธรรมลำดบัแรก
1. คู่สมรส
2. บิดามารดา
3. ผู้สืบสันดาน
4. ผู้รับพินัยกรรม

27. ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้องเกีย่วกับการละเมดิลิขสิทธ์ิ
1. เป็นความผิดอันยอมความได้
2. ผู้เสยีหายจะฟอ้งรอ้งไดต้่อเม่ือจดทะเบยีนลขิสทิธ์ิแลว้
3. หากกระทำเพือ่การค้า  อาจตอ้งระวางโทษทัง้จำทัง้ปรบั
4. ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ทั้งทางแพ่งและอาญา
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28. สถาบันใดสามารถทำหน้าที่ของสถาบันอื่นๆ  ในสังคมได้ด้วย
1. สถาบันการเมือง
2. สถาบันเศรษฐกิจ
3. สถาบันการศึกษา
4. สถาบันครอบครัว

29. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างทางสังคม
1. กลุ่มและสถาบัน
2. อำนาจและกลไก
3. ทัศนคติและพฤตกิรรม
4. วัฒนธรรมและประเพณี

30. เรือนเครื่องสบัเปน็เรอืนไทยทีมี่ลักษณะสอดคลอ้งกบัขอ้ใด
1. เรือนไม้ไผ่
2. เรือนฝาขดัแตะ
3. เรือนฝากระดาน
4. เรือนหลงัคาจาก

31. พฤตกิรรมใดของพลเมอืงทีขั่ดขวางการพฒันาทางการเมอืง
ตามระบอบประชาธิปไตย
1. การรณรงคห์าเสยีง
2. การชุมนุมประท้วง
3. การนอนหลับทับสิทธิ์
4. การเรียกร้องสิทธิประโยชน์
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32. ฮ่องกงเปน็รฐัหรอืไม่  เพราะเหตผุลใด
1. เป็นรัฐ เพราะมีการปกครองตนเองอยา่งอิสระ
2. เป็นรัฐ เพราะมดีินแดนทีมี่อาณาเขตแนน่อน
3. ไม่เป็นรัฐ   เพราะไมมี่รัฐบาลเปน็ของตนเอง
4. ไม่เป็นรัฐ   เพราะไมมี่อำนาจอธปิไตย

33. การปกครองตนเองของประชาชนแบบประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด
1. สมัยกลาง
2. สมัยโรมัน
3. สมัยกรีกโบราณ
4. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

34. ความข้อใดอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ประเทศไทยจัดการปกครองตามแบบอังกฤษแทนที่
จะจดัแบบฝรัง่เศส  ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475
1. ประเทศไทยมีกษัตริย์เช่นเดียวกับอังกฤษ
2. อังกฤษมรัีฐบาลทีมี่เอกภาพและเสถยีรภาพสงู
3. ระบบขุนนางของไทยและอังกฤษมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
4. กลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเรจ็การศกึษาจากองักฤษ

35. ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ  ใครคือผู้มีอำนาจ
สูงสุดของประเทศ
1. พระมหากษตัริย์
2. ประชาชน
3. รัฐบาล
4. รัฐสภา
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36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
1. ทรงดำรงฐานะองค์อธิปัตย์แห่งรัฐ
2. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ
3. ทรงดำรงฐานะประมขุแหง่พระศาสนา
4. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร

37. ประเทศใดเปน็ท้ังสมาชกิกลุ่ม   ASEAN  และ  APEC
1. ลาว
2. พม่า
3. กัมพูชา
4. เวียดนาม

38. ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2550  ผู้ท่ีมีสญัชาตไิทย
หากกระทำความผดิรา้ยแรง  สามารถเนรเทศออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
1. เนรเทศได้ทั้งกรณีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
2. เนรเทศได้เฉพาะกรณีความผิดทางอาญา
3. เนรเทศได้เฉพาะเป็นการชั่วคราว
4. เนรเทศไม่ได้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



รหสัวชิา   02   สังคมศกึษา
วันเสารท่ี์  21  กุมภาพนัธ ์ 2552          เวลา  08.30 - 10.30  น.

  หนา้     12

39. สภาผูแ้ทนราษฎร  ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2550
ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด
1. 420    คน
2. 440    คน
3. 460    คน
4. 480    คน

40. ข้อใดกลา่วถกูต้องเกีย่วกับการดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร ี  ตามรฐัธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศักราช  2550
1. จะดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กัน  2  วาระ   ไม่ได้
2. จะดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กันเกินกวา่  4  ปี   ไม่ได้
3. จะดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กันเกินกวา่  8  ปี   ไม่ได้
4. จะดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กันเกินกว่า  2  วาระ   ไม่ได้

41. ข้อความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
1. ปีนีโ้รงสนีายกุย่รับซือ้ข้าวเปลอืกในราคาตนัละ  9,500  บาท

ต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลรับจำนำ
2. ร้านคา้ทองขายทองคำแทง่ในราคาทีสู่งกวา่เมื่อเดอืนที่แลว้ร้อยละ  5
3. สนิค้าออกของไทยมมูีลค่าเพิม่ข้ึนจากปท่ีีแล้วร้อยละ  10
4. ผลผลิตเงาะปนีี้เพ่ิมข้ึนมาก  ทำใหร้าคาตกเหลอืเพยีงกโิลกรมัละ  5  บาท
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42. วิชาเศรษฐศาสตรเ์ป็นศาสตรใ์นสาขาใด  เพราะเหตใุด
1. สงัคมศาสตร ์ เพราะศกึษาพฤตกิรรมของมนษุย์
2. วิทยาศาสตรป์ระยุกต์  เพราะสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณท่ี์เกิดข้ึนจรงิได้
3. ศกึษาศาสตร ์ เพราะไมต่อ้งใชค้ณิตศาสตรเ์ป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์
4. ตรรกวทิยา  เพราะผลการศกึษาตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเหตแุละผล

43. ปัญหาข้อใดไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไร้ประสิทธิภาพ
1. ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม
2. ทรัพยากรธรรมชาตหิมดไป
3. ต้นทุนทางสังคมสูงเกินไป
4. คุณภาพของสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน

44. ปริมาณเงนิในความหมายกวา้งไดร้ับผลกระทบจากการดำเนนิธรุกิจของ
สถาบันการเงินใดมากที่สุด
1. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  และสหกรณอ์อมทรัพย์
2. ธนาคารออมสนิ  และบรษิัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ และบรษิทัประกันภัย
4. ธนาคารพาณชิย์  และบรษิทัเงินทุน

45. รัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณแผ่นดินลักษณะใดในการดำเนินนโยบายการคลัง
แบบหดตัว
1. กำหนดรายรับเท่ากับรายจ่าย
2. กำหนดรายได้เท่ากับรายจ่าย
3. กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายรับ
4. กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายได้
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46. ผลดีของการนำเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลติ   ทำใหเ้ส้นการผลติท่ีเป็นไปได้
(production  possibility curve)  PPC1  เปล่ียนเป็นเสน้  PPC2  ตามรปูใด

1. รูป  ก
2. รูป  ข
3. รูป  ค
4. รูป  ง
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yy

x x00

PPC1
PPC1

PPC2 PPC2

รูป  ก. รูป  ข.
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47. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์เริ่มขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก
1. อังกฤษ
2. เยอรมนี
3. สวีเดน
4. รัสเซีย

48. สหกรณ์ประเภทใดเปิดกว้างให้ผูป้ระกอบอาชีพใดก็ได้เข้าเป็นสมาชิก
1. สหกรณ์นิคม
2. สหกรณร้์านคา้
3. สหกรณ์บริการ
4. สหกรณ์ออมทรัพย์

49. ผู้ใดนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
1. นายเจยีมลดรายจา่ยไดม้าก  เพราะงดการดืม่สรุาตามคำแนะนำของแพทย์

ประจำตวั
2. นายจติทำตามสญัญาทีใ่หไ้ว้กับบตุร  โดยหาเงนิมาซือ้รถยนตใ์หเ้ป็นรางวลั

ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
3. นายสขุใชเ้วลาวา่งวนัอาทติย ์  ทำงานเปน็พนกังานเสริฟ์อาหารเพื่อหารายได้

พิเศษมาเลี้ยงครอบครัว
4. นายแสงลดการปลกูพืชหลายชนดิ  หันมาปลกูพืชหลกัเพยีงชนดิเดยีว  เพื่อจะได้

เกิดความชำนาญในการปลูกพืชชนิดนั้น
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50. การแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรงในการผลติสนิคา้และบรกิารขายในตลาด  จะทำใหเ้กิดผล
เสียที่สำคัญข้อใด
1. มีการผลติสนิค้าและบรกิารมากเกนิความจำเปน็  ทำใหเ้กิดการบรโิภค

ที่ฟุ่มเฟือย
2. มีการใชปั้จจยัการผลติมาก  ทำใหป้ระเทศตอ้งประสบปญัหาการขาดแคลน

ปัจจยัการผลิต
3. มีการนำเครือ่งจกัรมาใชใ้นการผลติแทนการใชแ้รงงานมากขึน้  ทำใหน้ายจา้ง

สามารถกดค่าจ้างให้ต่ำลง
4. มีผู้ผลิตจำนวนนอ้ยท่ีสามารถดำเนนิธุรกิจตอ่ไปได ้ ทำใหเ้ขามอีำนาจการผกูขาด

สูงขึ้น

51. การท่ีผู้บรโิภคตดัสนิใจผดิพลาดในการซื้อสนิคา้  เกิดจากอทิธิพลของขอ้ใดมากทีสุ่ด
1. การได้รับแจกสินค้าตัวอย่าง
2. การสาธิตวิธีการใช้สินค้า
3. การแนะนำของเพือ่น
4. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

52. ข้อใดไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ.  2522  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2541
1. การไดซ้ื้อสินค้าในราคาทีเ่ป็นธรรม
2. การได้รับค่าชดเชยความเสียหาย
3. การได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
4. การได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง
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53. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
1. มีการวางแผนเศรษฐกจิ
2. เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด
3. ออกกฎหมายหา้มการผูกขาดการผลติ
4. จำกดัเสรภีาพของประชาชนในการเลอืกบริโภค

54. การกำหนดค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นกับปัจจัยในข้อใด
1. ผู้ผลิตท่ีตอ้งการรบัแรงงานเขา้ทำงาน  และจำนวนแรงงาน

ที่ต้องการจ้าง
2. จำนวนคนวา่งงาน  และคณุสมบตัขิองผูส้มคัรเข้าทำงาน
3. การเลือกทำงานของแรงงานและตำแหน่งงานว่าง
4. ความต้องการจ้างงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการทำงาน

55. การทีก่ระเทียมจากประเทศจนีทะลกัเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก  จะทำให้
ตลาดกระเทียมในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไร
1. ราคาดุลยภาพเพิ่มข้ึน ปรมิาณดลุยภาพเพิม่ข้ึน
2. ราคาดุลยภาพคงเดิม ปรมิาณดลุยภาพลดลง
3. ราคาดุลยภาพลดลง ปรมิาณดลุยภาพเพิม่ข้ึน
4. ราคาดุลยภาพเพิ่มข้ึน ปริมาณดลุยภาพลดลง
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56. นายวทิย์ซื้อกระเป๋าถอืสตรจีากพอ่ค้าในประเทศอติาลเีป็นมูลค่า  1  ล้านบาท  เพือ่นำ
มาขายในประเทศ  รายการดงักล่าวตอ้งบนัทึกในบญัชีใดของดลุการชำระเงนิ
1. บัญชีการเงิน
2. บัญชีรายได้
3. บัญชีเงินโอน
4. บัญชีเดินสะพัด

57. วิธีการใดสง่เสรมิการค้าระหวา่งประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากทีส่ดุ
1. เข้าเปน็สมาชกิองคก์ารการคา้โลก
2. ร่วมกันจัดต้ังเขตการคา้เสรี
3. ยกเลิกโควต้าสินค้าออกและสินค้าเข้า
4. ลดมาตรฐานคณุภาพสนิคา้เขา้และสนิคา้ออก

58. สินค้าหรือบริการใดจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะ
1. รถโดยสารระหว่างจังหวัด
2. สถานสงเคราะห์ผู้สงูอายุ
3. มหาวิทยาลัยของรัฐ
4. การป้องกันประเทศ

59. เงินที่รัฐบาลได้รับจากการออกตั๋วเงินคลังเป็นองค์ประกอบของข้อใด
1. รายได้
2. รายรับ
3. เงินคงคลัง
4. เงินกู้ระยะยาว
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60. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบับใด  อัญเชิญ   “ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง”  ตามพระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาเปน็ปรชัญา
นำทางในการพัฒนาประเทศเป็นฉบับแรก
1. แผนพัฒนาฯ   ฉบับท่ี  7
2. แผนพัฒนาฯ   ฉบับท่ี  8
3. แผนพัฒนาฯ   ฉบับท่ี  9
4. แผนพัฒนาฯ   ฉบบัที ่ 10

61. ชนชาติใดที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรก
1. ชาวอียิปต์
2. ชาวสเุมเรียน
3. ชาวเปอร์เซียน
4. ชาวบาบิโลเนียน

62. หลกัฐานประเภทใดทีท่ำใหก้ารศกึษาเรือ่งอาณาจกัรต่างๆ  ในดนิแดนประเทศไทย
น่าเชื่อถือมากที่สุด
1. ตำนาน
2. จารึก
3. เอกสารจีน
4. จดหมายเหตุ
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63. ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. กลุ่มชาตพินัธุ์
3. การประกอบอาชพี
4. สภาพภูมิศาสตร์

64. นักมนุษยนิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด
1. Romantic
2. Realistic
3. Reformation
4. Renaissance

65. เมืองหลวงใดที่มีอายุใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด
1. ปักกิ่ง
2. ปารีส
3. ลอนดอน
4. วอชิงตนั  ด.ีซ.ี

66. ข้อใดไม่ใชคุ่ณสมบตัขิองชนชัน้กลางในสงัคมยโุรปชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่  16 - 17
1. เป็นผู้รักความอิสระเสรี
2. เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
3. เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์
4. เป็นผูท่ี้ต้องการความเสมอภาค
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67. เหตุใดการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก
1. กลุ่มผู้นำในการตอ่สู้ขาดเอกภาพ
2. สภาพภมิูประเทศเปน็ภูเขาและปา่ทึบ
3. อำนาจในการปกครองตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นสูง
4. การต่อต้านของกลุ่มผู้ที่มีทาสไว้ในครอบครอง

68. การประกาศหลกัการมอนโรของสหรฐัอเมริกาใน  ค.ศ. 1823  เพือ่วัตถปุระสงคใ์ด
1. ต่อต้านการใช้แรงงานทาส
2. สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝั่งตะวันตก
3. ห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
4. ส่งเสรมิใหช้าวอเมรกัินออกไปทำธรุกิจในตา่งแดน

69. กิจกรรมใดนำไปสูก่ารปฏวัิติอุตสาหกรรมระยะทีส่อง
1. การผลิตเหล็กกล้า
2. การใชเ้คร่ืองจกัรไอนำ้
3. การประดิษฐ์เคร่ืองปั่นด้าย
4. การวางสายโทรเลขข้ามทวีป

70. การปฏวัิตฝิร่ังเศส  ค.ศ. 1789  ทำใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในเรือ่งใด
1. เกิดความรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรง
2. ทุกคนไดร้บัสทิธิในการออกเสยีงเลอืกตัง้
3. ยกเลิกระบอบอภสิทิธ์ิอย่างเปน็ทางการ
4. ฝร่ังเศสเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
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71. ประเทศใดไม่ได้เกิดจากการลม่สลายของสหพนัธรัฐยูโกสลาเวยีระหว่าง
ค.ศ. 1991 - 1995
1. โครเอเชยี
2. บัลแกเรีย
3. มาซิโดเนยี
4. สโลวเีนยี

72. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใด
1. ซสู  (Zeus)
2. อพอลโล  (Apollo)
3. เฮอร์เมส  (Hermes)
4. โพซายดอน  (Poseidon)

73. พระราชกรณยีกิจใดทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏบัิตก่ิอน
พระราชกรณยีกิจอ่ืนหลงัจากขึน้ครองราชย์
1. เสด็จประพาสตน้
2. ตั้งหอรษัฎากรพพิัฒน์
3. เสดจ็พระราชดำเนนิตา่งประเทศ
4. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
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74. การทีพ่ระมหากษตัรย์ิไทยทรงมฐีานะเปน็สมมตเิทพ  เป็นคตคิวามเชือ่ใด
1. พราหมณ ์ -  ฮินดู
2. พุทธศาสนาแบบเถรวาท
3. พุทธศาสนาแบบมหายาน
4. คติดั้งเดิม

75. ระบบใดที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทย
สมัยโบราณ
1. ระบบไพร่
2. ระบบขุนนาง
3. ระบบอปุถัมภ์
4. ระบบศักดินา

76. การที่อัครมหาเสนาบด ี 2  ตำแหนง่  แบง่เขตดแูลรบัผิดชอบหวัเมืองฝา่ยเหนอื
และฝา่ยใต ้ ท้ังฝ่ายพลเรอืนและทหารเกดิข้ึนในสมยัใด
1. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2. สมัยสมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง
3. สมัยสมเด็จพระนารายณม์หาราช
4. สมัยสมเด็จพระเพทราชา
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77. ข้อใดไม่ได้เกิดข้ึนในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว
1. การปฏิรูปการศึกษา
2. การจดัตัง้กระทรวง
3. การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย
4. การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

78. ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาใด
1. หลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 1
2. หลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2
3. หลงัวกิฤตการณ ์ ร.ศ. 112
4. หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง

79. พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองในประเทศไทยประกาศใช้เป็นครั้งแรก
ในสมยัท่ีใครเป็นนายกรฐัมนตรี
1. พระยามโนปกรณนิ์ติธาดา
2. พระยาพหลพลพยหุเสนา
3. จอมพล  ป.  พบิลูสงคราม
4. จอมพลสฤษดิ ์  ธนะรชัต์

80. หากตอ้งการชมปราสาทหนิท่ีสรา้งตามคตพิทุธศาสนานกิายมหายาน  ท่านจะไปทีใ่ด
1. ปราสาทพนมรุ้ง จงัหวดับรีุรัมย์
2. ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. ปราสาทพระวิหาร จงัหวดัศรสีะเกษ
4. ปราสาทตาเมอืนธม จังหวัดสุรินทร์
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81. การผลิตครกหินควรตั้งอยู่ในแหล่งหินประเภทใด
1. แกรนติ
2. ฟิลไลต์
3. บะซอลต์
4. ควอตไซต์

82. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
1. ไม่เคยก่อตัวในอ่าวไทย
2. หากก่อตัวในอ่าวเบงกอลจะมาไม่ถึงประเทศไทย
3. มแีหลง่กำเนดิในทะเลจนีใตม้ากกวา่ในทะเลอนัดามนั
4. ที่ก่อตัวในอ่าวตังเกี๋ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด

83. เหตุใดเขตที่ราบลุ่มในออสเตรเลียส่วนใหญ่จึงนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์
1. เพราะแห้งแล้งเกินกว่าจะใช้เพาะปลูกได้
2. เพราะเกษตรกรมคีวามเชีย่วชาญ
3. เพราะรฐับาลใหเ้งนิสนบัสนนุ
4. เพราะดินมีสารอาหารนอ้ย

84. เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นทิวเขาและที่ราบระหว่างภูเขาหมายถึงภาคใด
ของประเทศไทย
1. ภาคใต้
2. ภาคเหนอื
3. ภาคตะวนัตก
4. ภาคตะวันออก
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85. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นวันที่
1. เวลาของเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช
2. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช
3. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช
4. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช

86. ข้อใดไม่ใช่ประโยชนข์องรีโมตเซนซงิ
1. การพยากรณอ์ากาศ
2. การสำรวจการใช้ที่ดิน
3. การเตือนภัยจากธรรมชาติ
4. การทำแบบจำลองความสูงเชิงเลข

87. ข้อใดกลา่วถกูตอ้งเกี่ยวกับไซโครมเิตอร์
1. เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์เท่านั้น
2. ประกอบดว้ยเทอร์โมมเิตอรแ์บบตุม้แหง้และตุม้เปียก
3. เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกมีอุณหภูมิสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง
4. อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้งกับตุ้มเปียกจะเท่ากันเม่ือมีการระเหยของนำ้

อย่างรวดเร็ว
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88. ข้อใดไม่ใช่แผนที่เฉพาะเรื่อง
1. แผนที่การใช้ที่ดิน
2. แผนที่แสดงความลาดชัน
3. แผนที่แสดงชั้นบรรยากาศ
4. แผนทีภู่มิประเทศ

89. วิกฤตการณด์า้นทรพัยากรธรรมชาตท่ีิสง่ผลกระทบตอ่การดำรงชพีของมนษุย์
มากทีส่ดุ  คือข้อใด
1. การขาดแคลนน้ำจืด
2. การสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่า
3. การลดลงของปรมิาณแรธ่าตุ
4. การชะล้างและการพังทลายของดิน

90. ในฐานะสมาชกิคนหนึง่ของสงัคม  ท่านจะมสีว่นแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณด์า้น
ทรัพยากรป่าไม้ได้ดีที่สุดอย่างไร
1. ปลูกป่าทดแทน
2. ป้องกันการเกิดไฟป่า
3. ผลักดนัใหมี้การออกกฎหมายอนรัุกษป่์าชมุชน
4. ช่วยกันรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
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91. องค์การสหประชาชาติมีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร
1. ผลักดันให้มีการก่อตั้งองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ
2. จดัการประชมุเร่ืองสิง่แวดลอ้มของมนษุย์ซึ่งนำไปสูก่ารกอ่ต้ัง  UNEP
3. เป็นแกนนำในการรา่งพธีิสารเกยีวโตเพือ่จำกดัการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
4. จัดตั้งคณะกรรมาธิการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นคว้าวิจัยการแก้ปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม

92. ผู้ที่เข้าไปทำลายโบราณวัตถุในบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งจะต้องระวางโทษอย่างไร
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2535
1. จำคกุไม่เกิน  2  ปี  หรอืปรับไม่เกิน  200,000  บาท   หรอืท้ังจำทัง้ปรบั
2. จำคกุไม่เกิน  3  ปี  หรอืปรับไม่เกิน  300,000  บาท   หรอืท้ังจำทัง้ปรบั
3. จำคกุไม่เกิน  4  ปี  หรอืปรับไม่เกิน  400,000  บาท   หรอืท้ังจำทัง้ปรบั
4. จำคกุไม่เกิน  5  ปี  หรอืปรับไม่เกิน  500,000  บาท   หรอืท้ังจำทัง้ปรบั

93. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการคุณภาพดิน
1. การปรับปรุงบำรุงดิน
2. การปลูกพืชหลากชนิด
3. การป้องกันการพังทลายของดิน
4. การวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใชด้นิ
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94. ข้อใดไมใ่ช่การใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งแวดลอ้มเพื่อสรา้งสรรควั์ฒนธรรม
1. สวนผักผลไม้ในแอ่งแม่อาย
2. พุน้ำร้อนสันกำแพง
3. ปราสาทหินพิมาย
4. วัดถ้ำกลองเพล

95. ตามแนวการเกษตรทฤษฎใีหม ่  พืน้ท่ีทำการเกษตรตอ้งมีนำ้ใชใ้นฤดแูล้งประมาณ
เท่าใดต่อไร่
1. 1,000    ลูกบาศกเ์มตร
2. 2,000    ลูกบาศกเ์มตร
3. 3,000    ลูกบาศกเ์มตร
4. 4,000    ลูกบาศกเ์มตร

96. ดอนหอยหลอดสมุทรสงครามเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฉบับใด
1. CITES 2. Kyoto Protocol
3. UNFCCC 4. Ramsar

97. การปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำได้หลายวิธี
ยกเว้นข้อใด
1. การหลีกเล่ียงไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
2. การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้ำใส่ถังแทนการใช้น้ำจากสายยาง
3. การเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว
4. การใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเขียว
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98. Agenda  21  เป็นแผนแมบ่ทของโลกสำหรบัการดำเนนิงานดา้นใด
1. การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม
3. การประหยัดพลังงาน
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

99. การพฒันาทีจ่ะกอ่ใหเ้กิดผลทีย่ั่งยืนยาวนาน  หมายถงึข้อใด
1. การพฒันาทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดค่านยิมท่ีฟุ่มเฟือย
2. การพฒันาทีล่ดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
3. การพฒันาทีมี่การฟืน้ฟสูภาพแวดลอ้มอย่างตอ่เน่ือง
4. การพฒันาทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดความเสือ่มโทรมแกคุ่ณภาพสิง่แวดลอ้ม

100.  องคก์ารเอกชนใหญท่ี่สุดท่ีเฝ้าระวังและดแูลทรพัยากรธรรมชาตท่ัิวโลก
 คือองคก์ารใด
1. Greenpeace International
2. World Wide Fund for Nature
3. Global Environmental Facility
4. United Nations Environment Programme
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สวนที่  1  :  แบบระบายตัวเลือก  แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 เพียงคําตอบเดียว 

         จํานวน  50  ขอ   (ขอ  1 - 50)   :   ขอละ  1  คะแนน 
 

1. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เปนสากลในเรื่องใด 
1. ตนเปนที่พึ่งแหงตน 
2. การทําลายชีวิตเปนบาป 
3. ทุกชีวิตตองเผชิญปญหาดวยความไมประมาท 
4. มนุษยใชปญญาหาสาเหตุเพื่อแกปญหาได 

 

2. ขอใดไมใชขอหามในศาสนาอิสลาม 
1. หามฆาตนเองและผูอื่น 
2. หามการคุมกําเนิดและทําแทง 
3. หามการเสี่ยงโชคและการพนัน 
4. หามกราบบุคคลอื่นยกเวนบิดามารดา 

 

3. จุดมุงหมายสูงสุดในศาสนาคริสตคือเรื่องใด 
1. การลางบาปกําเนิด 
2. การไปรวมกับพระเจา 
3. การสรางศรัทธาตอพระเจา 
4. การรอดพนจากคําพิพากษา 
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4. พิธีกรรมประจําบาน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือพิธีใด 
1. พิธีศารทธ            2.  พิธีสังสการ 
3. พิธีบูชาเทวดา          4.  พิธีประจําวรรณะ 

 
5. อุดมเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกําลังทรัพย  

และคบเพื่อนที่ดี อุดมปฏิบัติตามธรรมขอใด 
1. โลกธรรม            2.  โภคอาทิยะ 
3. ทิฏฐธัมมิกัตถะ         4.  อปริหานิยธรรม 

 
6. พระมหาชนกเปนผูมีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตขอใด 

1. อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก 
2. สนฺตุฏ ี ปรมํ ธนํ 
3. วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
4. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏาตา วินทฺเต ธนํ 

 
7. คัมภีรที่อธิบายพระไตรปฎกเรียกวาอะไร 

1. ฎีกา               2.  อรรถกถา 
3. ปกรณพิเศษ           4.  สัททาวิเสส 
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8. ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ...(1)... กับทั้งบริวาร
เหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ...(2)... กับทั้งบริวารเหลานี้
ของขาพเจาทั้งหลาย  เพื่อประโยชนและความสุข  แกขาพเจาทั้งหลาย  สิ้น
กาลนาน เทอญฯ 

ขอความขางตนเปนคําถวายสังฆทานประเภทสามัญ คําที่ตองเติมใน
ชองวางที่ (1) และ (2) คือขอใด 
1. อัฐบริขาร            2.  ภัตตาหาร 
3. มตกภัตตาหาร          4.  ภัตตาหารและน้ํา 

 
9. ขอใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  

1. ธรรม              2.  อารมณ 
3. ความรูสึก            4.  ความนึกคิด 
 

10. ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราสามารถพัฒนาตนเปนมนุษยที่สมบูรณได
อยางไร 
1. รักษาศีลใหครบ 
2. ยึดไตรสิกขาในการดําเนินชีวิต 
3. ฝกสติปฏฐานจนถึงขั้นสุดทาย 
4. มีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ 
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11. การคอรรัปชันเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเปนสําคัญ 
1. ความสามัคคี           2.  ความเมตตากรุณา 
3. ความวิริยอุตสาหะ        4.  ความซื่อสัตยสุจริต 

 

12. การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอยางจริงจังในรัชสมัยใด 
1. รัชกาลที่ 4            2.  รัชกาลที่ 5 
3. รัชกาลที่ 6            4.  รัชกาลที่ 7 
 

13. ตามหลักกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญาจะไมเกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด 
1. โทษ               2.  สิทธิ 
3. เจตนา              4.  กฎหมาย 

 

14. พฤติกรรมสวนใหญของมนุษยมีที่มาอยางไร 
1. เกิดจากธรรมชาติ        2.  เกิดจากการเรียนรู 
3. เกิดจากพันธุกรรม        4.  เกิดจากสัญชาตญาณ 
 

15. ขอใดมีความหมายสอดคลองกับคําวา “บรรทัดฐาน” มากที่สุด 
1. คานิยม             2.  บทบาท 
3. ประเพณี            4.  สัญลักษณ 
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16. ขอใดเปนปญหาสําคัญที่เปนรากฐานของปญหาอื่นๆ ในสังคมไทย 
1. ปญหายาเสพติด         2.  ปญหาครอบครัว 
3. ปญหาสิ่งแวดลอม        4.  ปญหาอาชญากรรม 

 

17. หลักการปกครองแบบเผด็จการใหความสําคัญตอสิ่งใดนอยที่สุด 
1. ความมั่นคงของรัฐบาล 
2. ความจงรักภักดีตอชาติ 
3. ความเสมอภาคในสังคม 
4. ความเปนเอกภาพของรัฐ 

 

18. พระมหากษัตริยไทยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยผานทางสถาบัน 
ทางการเมืองใด 
1. ศาล               2.  รัฐสภา 
3. คณะรัฐมนตรี          4.  คณะองคมนตรี 

 

19. การกําหนดใหประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติ เปนการสนับสนุน
แนวคิดในเรื่องใด 
1. การคุมครองสิทธิมนุษยชน 
2. การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
3. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
4. การกระจายอํานาจใหประชาชนปกครองตนเอง 
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20. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิ
ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายเปนเวลาไมนอยกวากี่ป 
1. 6   ป              2.  9   ป 
3. 12 ป              4.  15 ป 
 

21. การขาดแคลนปจจัยการผลิตสงผลใหระบบเศรษฐกิจตองประสบกับเรื่องใด 
1. การจัดสรรปจจัยการผลิต 
2. การแขงขันกันใชปจจัยการผลิต 
3. ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได 
4. เงินเฟอจากการสูงขึ้นของราคาปจจัยการผลิต 

 
22. ผูสูงอายุถอนเงินฝากประจําจากธนาคารจํานวน 1 ลานบาท เพื่อนําเงินไปซื้อ

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป การนําเงินมาซื้อพันธบัตรดังกลาวมีตนทุนหรือไม 
เพราะเหตุใด 
1. ไมมี เพราะไมมีการกูเงินมาซื้อพันธบัตร 
2. ไมมี เพราะเปนเงินที่ถอนจากบัญชีของตนเอง 
3. มี เพราะทําใหขาดสภาพคลองในการใชจาย 
4. มี เพราะไมไดรับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร 
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23. อาศัยกฎของอุปทาน อุปทานของเครื่องปรับอากาศสัมพันธกับปจจัยใด 
1. ราคาเครื่องปรับอากาศ 
2. ภาษีสรรพสามิต 
3. ตนทุนการผลิต 
4. จํานวนผูผลิต 

 
24. หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคลองกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
2. ธนาคารแหงประเทศไทย 
3. สหกรณออมทรัพย 
4. ธนาคารออมสิน 
 

25. ขอใดสงผลใหเงินคงคลังเพิ่มขึ้น 
1. รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรไดเพิ่มขึ้น 
2. ดุลรายได-รายจายของรัฐบาลเกินดุล 
3. รัฐวิสาหกิจสงผลกําไรใหรัฐบาลมากขึ้น 
4. รัฐบาลเลื่อนการไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด 
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26. ขอใดกลาวถึงการหมุนเวียนของสินคาและบริการระหวางหนวยเศรษฐกิจ
ตางๆ ในระบบเศรษฐกิจไดถูกตอง 
1. หมุนเวียนจากเจาของปจจัยการผลิตไปสูครัวเรือน 
2. หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสูหนวยธุรกิจ 
3. หมุนเวียนจากหนวยธุรกิจไปสูครัวเรือน 
4. หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสูเจาของปจจัยการผลิต 

 
27. กรณีใดทําใหราคาขาวสารในตลาดปรับตัวสูงขึ้น 

1. อุปสงคตอขาวสารนอยกวาอุปทานของขาวสาร 
2. อุปสงคตอขาวสารมากกวาอุปทานของขาวสาร 
3. อุปทานสวนเกินของขาวสารมากกวาอุปสงคสวนเกินตอขาวสาร 
4. อุปทานสวนเกินของขาวสารเพิ่มขึ้นมากกวาอุปสงคสวนเกินตอขาวสาร 

 
28. รายการที่แสดงการเคลื่อนไหวของทุนสํารองระหวางประเทศจะปรากฏ 

อยูในขอใด 
1. ดุลการคา             
2. ดุลบัญชีทุน 
3. ดุลการชําระเงิน          
4. ดุลบัญชีเดินสะพัด 
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29. การท่ีรัฐบาลกูเงินจากตางประเทศมาลงทุนแทนการกูเงินจากประชาชน
กอใหเกิดผลอยางไร 
1. หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนอยกวา 
2. อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น 
3. สภาพคลองภายในประเทศเพิ่มขึ้น 
4. งบประมาณแผนดินขาดดุลนอยลง 

 
30. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ีเกิดขึ้นในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 เกิดจากสาเหตุใด 
1. สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใตทําใหการลงทุนชะลอตัว 
2. วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบมาถึงประเทศไทย 
3. ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลทําใหดําเนินนโยบายเศรษฐกิจไมตอเนื่อง 
4. การไมดําเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอจากแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 9 
 

31. หากทานเขาชมพิพิธภัณฑมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร ทานจะไมพบสิ่งใด 
1. เครื่องประดับ    
2. อาวุธหินกะเทาะ  
3. แผนศิลาจารึก  
4. หมอดินเผาสามขา  
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32. วิพากษวิธีทางประวัติศาสตรหมายถึงวิธีการใด   
1. การตีความ           2.  การประเมิน 
3. การวิเคราะห           4.  การสังเคราะห  

 
33. การสรางงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุงหมายใดเปนหลัก 

1. เพื่อประโยชนใชสอย 
2. เพื่อใชในการประกอบพิธีกรรม 
3. เพื่อแสดงความศรัทธาตอศาสนา 
4. เพื่อแสดงความยิ่งใหญของจักรวรรดิ    

 
34. นวัตกรรมใดที่ทําใหเกิดการปฏิวัติภูมิปญญาของชาติตะวันตก   

1. ปฏิทิน             2.  กระดาษ 
3. แทนพิมพ            4.  นาฬิกากลไก  

 
35. อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมใด 

มากที่สุด 
1. อารยธรรมจีน    
2. อารยธรรมขอม   
3. อารยธรรมอินเดีย  
4. อารยธรรมอิสลาม  
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36. บุคคลใดไดรับการประกาศยกยองจากองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ในสาขาปราชญและกวี ประจําป 2551   
1. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
3. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  
4. หมอมราโชทัย หรือ หมอมราชวงศกระตาย อิศรางกูร  

 

37. ที่ตั้งของแควนตามพรลิงคตรงกับบริเวณใดในปจจุบัน 
1. ไทรบุรี               2.  ปตตานี 
3. สุราษฎรธานี           4.  นครศรีธรรมราช 

 

38. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด   
1. ละโว-พิษณุโลก          2.  สุพรรณภูมิ-ละโว 
3. พิษณุโลก-สุโขทัย         4.  สุโขทัย-สุพรรณภูมิ 

 

39. พระมหากษัตริยพระองคใดทรงริเริ่มธรรมเนียมการดื่มน้ําพระพิพัฒนสัตยา
รวมกับขุนนางและขาราชการ 
1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว    
2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว    
3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว    
4. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว    
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40. ความสัมพันธระหวางไพรกับมูลนายในสังคมไทยโบราณอยูภายใตเงื่อนไขใด   
1. ระบบกฎหมาย          2.  ความจงรักภักดี 
3. คานิยมและประเพณี       4.  วัฒนธรรมและกฎหมาย  

 

41. ขอใดไมแสดงปจจัยท่ีมีตอลักษณะภูมิอากาศ 
1. จังหวัดภูเก็ตตั้งอยูที่ละติจูด 8 องศาเหนือ 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแมน้ําโขงไหลผาน 
3. เชียงใหมอยูสูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร 
4. ภาคใตฝงตะวันออกไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ    
 

42. หากตองการศึกษาทะเลสาบน้ําเค็ม ทานควรไปที่ทะเลสาบใด   
1. มิชิแกน สหรัฐอเมริกา 
2. ไบคาล สหพันธรัฐรัสเซีย 
3. บัลคาช สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
4. แคสเปยน สาธารณรัฐอิสลามอิหราน  

 

43. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวของกับกระบวนการใด 
1. การกรอนของแผนดิน 
2. การปรับระดับแผนดิน 
3. การแปรสัณฐานเปลือกโลก 
4. การกระทําจากภายนอกโลก    
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44. แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด   
1. 1 : 10,000             2.  1 : 50,000 
3. 1 : 100,000            4.  1 : 250,000 

 
45. ขอใดไมใชเครื่องมือวัดลักษณะอากาศ 

1. บารอมิเตอร            2.  แพลนิมิเตอร 
3. ไซโครมิเตอร           4.  เทอรโมมิเตอร    

 
46. หากเวลาที่ประเทศ ก คือ 9.00 น. ประเทศ ข ซึ่งอยูหางออกไปทาง 

ทิศตะวันออก 15 องศา จะเปนเวลาใด   
1. 7.00 น.              2.  8.00 น. 
3. 10.00 น.             4.  11.00 น.  

 
47. โครงการพัฒนาปาชุมชนในประเทศไทยเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

อนุสัญญาฉบับใด   
1. อนุสัญญาไซเตส 
2. อนุสัญญาเวียนนา 
3. อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา 
4. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  
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48. เกษตรอินทรียไมเกี่ยวของกับเรื่องใด 
1. การทําฟารมทางนิเวศวิทยา 
2. การใชหลักการการเกษตรแบบองครวม 
3. การใชพันธุพืชและพันธุสัตวที่ดัดแปรพันธุกรรม 
4. การนําของใชแลวไปแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใชใหม    

 
49. บุคคลใดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ที่ใหผลย่ังยืนยาวนาน   
1. นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนประจํา 
2. นายแดงใชสารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกําจัดแมลง 
3. นายดําปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง 
4. นายดอนใชหนังสือพิมพที่อานแลวหอขยะเปยกกอนนําไปทิ้ง 

ในถังขยะสีเหลือง  
 

50. ขอใดไมใชขอมูลทุติยภูมิ 
1. แผนที่ 
2. ผลงานวิจัย 
3. ภาพจากดาวเทียม 
4. ภาพถายทางอากาศ    
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สวนที่ 2   :   แบบระบายตัวเลือกมากกวา  1  คําตอบ 
 
แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองมากกวา  1  คําตอบ  โดยอาจมีคําตอบที่ถูกตองจํานวน      
2  คําตอบ หรือ  3  คําตอบ หรือ 4 คําตอบ  ใหระบายวงกลมตัวเลือกท่ีเปนคําตอบ 
ที่ถูกตองของขอสอบแตละขอใหครบถวนทุกคําตอบ   
จํานวน  50  ขอ  (ขอ  51 - 100)   :   ขอละ  1  คะแนน    
 
ตัวอยาง   ถาตัวเลือก   2   และ  4   เปนคําตอบที่ถูกตอง ใหทําดังนี้ 
                         1      2      3      4 
 
ตัวอยาง   ถาตัวเลือก   1    2   และ  4   เปนคําตอบที่ถูกตอง ใหทําดังนี้ 
                         1      2      3      4 
 
ตัวอยาง   ถาตัวเลือก   1    2    3   และ  4   เปนคําตอบที่ถูกตอง ใหทําดังนี้ 
                         1      2      3      4 
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51. ศาสนามีความสําคัญอยางไรตอสังคม   
1. ทําใหเกิดความสามัคคีมีเอกภาพ 
2. เปนบอเกิดของการสรางสรรควัฒนธรรม 
3. ตอบสนองความตองการดานจิตใจของคนในสังคม  
4. เปนหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุมคน 

 

52. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู   
1. เปนศาสนาที่ไมมีศาสดา 
2. กอนพุทธกาลเรียกวาศาสนาพราหมณ 
3. ในยุคพระเวทนับถือพระเจาองคเดียว 
4. ยกยองพระพรหมวายิ่งใหญกวาเทพเจาองคอื่น  

 

53. วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกวาอะไร 
1. วันสิ้นโลก            2.  วันฟนคืนชีพ 
3. วันแหงศรัทธา          4.  วันกําหนดชะตา    

 

54. เรื่องใดปรากฏอยูในคัมภีรไบเบิลใหม   
1. เรื่องราวชีวิตของพระเยซู 
2. การเผยแผศาสนาของโมเสส 
3. การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู 
4. ประวัติศาสตรชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม  
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55. หลักธรรมใดจัดอยูใน “ทุกข” แหงอริยสัจ 4 
1. ขันธ 5             2.  หลักกรรม 
3. โลกธรรม 8           4.  ทิฏฐธัมมิกัตถะ    

 

56. หมอชีวกโกมารภัจ เปนอุบาสกที่ไดรับการยกยองในดานใด   
1. ใฝรู               2.  กตัญู 
3. เสียสละ             4.  จรรยาบรรณแพทย  

 

57. เรื่องกฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคลองกับเรื่องใด   
1. ภพ-ภูมิ             2.  ไตรสิกขา 
3. ไตรลักษณ            4.  กฎธรรมชาติ 

 

58. วันเทโวโรหณะคือวันใด 
1. วันพระเจาเปดโลก 
2. วันแรม 1 คํ่า เดือน 11 
3. วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน 
4. วันที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากดาวดึงส    

 

59. ขอใดเปนกุศลพิธี   
1. การเวียนเทียน          2.  การถวายสังฆทาน 
3. การทําบุญเลี้ยงพระ        4.  การสวดมนตไหวพระ  
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60. “ศีล”  ในความหมายทางพระพุทธศาสนา สรุปไดจากมรรค 8 ขอใด 
1. คิดชอบ             2.  วาจาชอบ 
3. ทําการชอบ           4.  เลี้ยงชีพชอบ    

 

61. ขอใดอยูในขอบขายความหมายของสิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542   
1. สิทธิของบุคคล 
2. หนาที่ของบุคคล 
3. เสรีภาพของบุคคล 
4. ความเสมอภาคของบุคคล  
 

62. ขอใดเปนกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
1. เทศบัญญัติ 
2. ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
3. พระราชบัญญัติเทศบาล 
4. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

 

63. การกระทําใดที่กฎหมายอนุญาตใหนิภาซึ่งเปนนักเรียนชั้น ม. 5 อายุ 16 ป 
สามารถกระทําไดดวยตนเอง 
1. การหมั้น            2.  การสมรส 
3. การรับมรดก           4.  การทําพินัยกรรม    
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64. เครื่องดนตรีใดเกิดจากภูมิปญญาในการทําใหเกิดเสียงโดยการเปา   
1. โทน               2.  แคน 
3. โหมง              4.  โหวด  

 

65. ขอใดเปนองคประกอบของรัฐ 
1. ดินแดน             2.  ประชากร 
3. ความมั่นคง           4.  สิทธิของประชาชน   
  

66. ความในขอใดสอดคลองกับการปกครองประเทศโดยใชหลักนิติธรรม   
1. รัฐบาลตองอยูใตกฎหมาย 
2. ประชาชนตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
3. กฎหมายตองออกโดยฝายนิติบัญญัติ 
4. ตองใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง  

 

67. ขอใดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยในปจจุบัน   
1. เทศบาล             2.  สุขาภิบาล 
3. สภาตําบล            4.  กรุงเทพมหานคร  

 

68. ประเทศใดเปนสมาชิกของกลุมประเทศอาเซียน 
1. ญ่ีปุน              2.  บรูไน 
3. กัมพูชา             4.  ฟลิปปนส    
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69. บุคคลที่มีลักษณะใด ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง ตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
1. ตาบอด 
2. หูหนวก 
3. วิกลจริต 
4. จิตฟนเฟอน  
 

70. ขอใดเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 
1. ศาลรัฐธรรมนูญ 
2. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
4. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ    

 
71. บุคคลใดไดรับคาตอบแทนในฐานะเปนเจาของปจจัยการผลิต   

1. นายสุกขายเงาะ 1 กิโลกรัม ไดเงิน 25 บาท 
2. นายดํารับจางหักฝกขาวโพดในไร ไดคาจางวันละ 100 บาท 
3. นางเพลินมีรายรับจากการขายขาวแกงในตลาดวันละ 1,200-1,500 บาท  
4. นางเจริญใหเพื่อนบานยืมเงิน 10,000 บาท ไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 

ตอเดือน 
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72. ในวิชาเศรษฐศาสตร กําหนดใหผูผลิตทําอยางไร   
1. แสวงหากําไรสูงสุดจากการผลิตและขาย 
2. ผลิตสินคาหรือบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เลือกใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
4. ตั้งราคาขายสินคาใหผูบริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียว  

 
73. ปจจัยขอใดกําหนดอุปสงคของผูบริโภคที่มีตอบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 

1. จํานวนผูขาย           2.  ตนทุนการผลิต 
3. รายไดของผูซื้อ         4.  การคาดคะเนราคา    

 

74. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัย
จากการบริโภคอาหารดวยการควบคุมเรื่องใด   
1. ขนาดของภาชนะที่บรรจุ 
2. อัตราสวนของวัตถุที่เปนสวนผสม 
3. การผลิตและการใชเครื่องปรุงแตงรส 
4. ฉลากระบุวันเดือนปที่ผลิตและหมดอายุ  

 

75. สหกรณที่ทดลองจัดตั้งขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทยไมมีวัตถุประสงค
ชวยเหลือบุคคลที่ประกอบอาชีพใด 
1. รับจาง             2.  คาขาย 
3. รับราชการ            4.  เกษตรกรรม    
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76. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลักษณะเดนประการใด   
1. เอกชนและรัฐบาลสามารถแขงขันกันผลิตสินคา 
2. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภค 
3. รัฐบาลไมเขาแทรกแซงตลาดปจจัยการผลิต 
4. รัฐบาลไมมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสินและทรัพยากร  
 

77. การกําหนดคาจางขั้นต่ําสูงขึ้น จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน
อยางไร   
1. การจางงานลดลง 
2. ความตองการจางงานเพิ่มขึ้น 
3. มีอุปทานแรงงานสวนเกิน 
4. คาจางดุลยภาพปรับตัวสูงขึ้น  

 
78. ขอใดเปนผลของการดําเนินนโยบายการคาแบบคุมกัน 

1. การผลิตในประเทศขยายตัว 
2. การคาระหวางประเทศขยายตัว 
3. แรงงานมีงานทํามากขึ้น 
4. สินคาเขามีราคาขายในประเทศสูงขึ้น    
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79. องคกรใดไมใชรูปแบบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจขั้นตน   
1. APEC 
2. OPEC 
3. AFTA 
4. NAFTA  

 
80. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยดําเนินมาเกือบ 50 ปแลว แตประเทศไทยยังมี

ปญหาในเรื่องใด 
1. ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได 
2. ดุลการคาขาดดุลมากและมีแนวโนมสูงขึ้น 
3. ประชากรชายและหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยไมเทากัน 
4. ความไมสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

 
81. ขอใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย   

1. อักษรลิ่ม  
2. ซิกกูแรต  
3. กฎหมายสิบสองโตะ  
4. ระบบการชลประทาน  
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82. หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่วากลุมชนชาติไทยอยูในบริเวณตอนใต
ของจีน   
1. หลักฐานทางดานโบราณคดี  
2. หลักฐานทางดานภาษาศาสตร 
3. หลักฐานทางดานมานุษยวิทยา 
4. หลักฐานทางดานพันธุศาสตร 

 
83. ลีโอนารโด ดา วินชี เปนผูสรางผลงานใด 

1. ภาพวาดโมนา ลิซา  
2. ภาพบนเพดานวิหารซิสทีน  
3. ประติมากรรมหินออนเดวิด  
4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดทาย    

 
84. เต้ิง เสี่ยวผิง ใชนโยบายดานใดในการพัฒนาประเทศสูความทันสมัย   

1. ดานเกษตรกรรม 
2. ดานอุตสาหกรรม 
3. ดานการปองกันประเทศ 
4. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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85. ในอดีต ฟลิปปนสเคยอยูใตการปกครองของประเทศใด 
1. สเปน                 2.  ฮอลันดา  
3. โปรตุเกส             4.  สหรัฐอเมริกา 

 
86. การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด   

1. เสรีภาพ             2.  สันติภาพ 
3. เสมอภาค            4.  ภราดรภาพ     

 
87. ผูใดอยูในระบบศักดินาของสังคมไทย   

1. กษัตริย             2.  พระสงฆ 
3. วนิพก              4.  ทาส   

 
88. เรื่องใดเปนผลสืบเนื่องจากการทําสนธิสัญญาเบาวริง 

1. เกิดการคาแบบเสรี 
2. เกิดการขยายตัวของสินคาหัตถกรรม 
3. เกิดการผลิตขาวเพื่อการคาและสงออก 
4. เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผา   
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89. ขอใดปรากฏอยูในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   
1. รัฐสภา             2.  เสนาบดีสภา 
3. รัฐธรรมนูญ           4.  สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน   

 

90. พระที่นั่งใดสรางโดยไดรับอิทธิพลของสถาปตยกรรมตะวันตก 
1. จักรพรรดิพิมาน          2.  จักรีมหาปราสาท  
3. ดุสิตมหาปราสาท         4.  อนันตสมาคม    
 

91. ขอใดเปนลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทําของแมน้ํา   
1. ที่ราบลอนลาด 
2. ทะเลสาบรูปแอก 
3. เนินตะกอนรูปพัด 
4. ดินดอนสามเหลี่ยม  

 

92. ในแผนที่อากาศสมัยใหม บริเวณที่มีสัญลักษณ L ปรากฏอยู จะมีลักษณะ
อากาศอยางไร   
1. เปนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา  
2. เปนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง  
3. เปนบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํา  
4. เปนบริเวณที่มีความกดอากาศสูง  
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93. ปาชายเลนมีประโยชนอยางไร 
1. เปนแหลงอาหาร 
2. เปนแหลงรายได 
3. ชวยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝง 
4. กอใหเกิดความหลากหลายของพืชและสัตว    

 
94. ขอใดทําใหระบบนิเวศของโลกขาดสมดุล   

1. ภาวะโลกรอน 
2. การตัดไมทําลายปา 
3. การเกิดกาซเรือนกระจก 
4. การใชดินซ้ําซากและบอยครั้ง  

 
95. ทานจะแนะนํากรมทรัพยากรน้ําใหแกไขวิกฤตการณดานทรัพยากรน้ําอยางไร 

1. สรางเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ํา 
2. จัดสรางทอสงน้ําชลประทานเพิ่มเติม 
3. บําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงแหลงน้ําสาธารณะ 
4. ฟนฟูการใชประโยชนและแกไขปญหาเกี่ยวกับแหลงน้ํา    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  02   สังคมศึกษาฯ                                                                     หนา   
วันเสารที่  20  กมุภาพันธ  2553                                            เวลา  08.30 - 10.30 น. 

 
 

 

  

29

96. การควบคุมปองกันมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ-
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ครอบคลุมมลพิษในดานใด   
1. มลพิษทางน้ํา 
2. มลพิษทางดิน 
3. มลพิษทางเสียง 
4. มลพิษทางอากาศ  

 
97. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอม 

มีผลดีอยางไร   
1. ประชาชนสามารถโตแยงผลการประเมินได 
2. ประชาชนไดรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ 
3. ประชาชนไดรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
4. ประชาชนไดรับทราบมาตรการแกไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น  

 
98. ใครใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม 

1. ชาวรัสเซียจับปลาสเตอรเจียนเพื่อนําไขมาทําคาเวียร 
2. ชาวเบดูอินในคาบสมุทรอาหรับเลี้ยงสัตวแบบเรรอน 
3. ชาวสแกนดิเนเวียนําไมสนมาแปรรูปเปนวัสดุกอสราง    
4. ชาวอินเดียนพื้นเมืองในประเทศเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยังชีพ 
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99. รัฐสามารถดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมไดอยางไร   
1. จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม 
2. ออกกฎหมายสิ่งแวดลอม 
3. ผลิตนักวิจัยดานสิ่งแวดลอม 
4. จัดประชุมสัมมนาระดับชาติดานสิ่งแวดลอม  

 
100. ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่ง ทานจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษและพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมอยางไร จึงจะเหมาะสม 
1. ฝกใหมีนิสัยประหยัด 
2. ถายสารอันตรายใสภาชนะใหมที่ปดมิดชิด 
3. ชวยกันปลูกและดูแลรักษาตนไมสาธารณะ 
4. ทิ้งแบตเตอรีที่ใชแลวลงในถังขยะสําหรับมูลฝอยทั่วไป    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของงานโบราณคดี 

ที่มีต่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ค าอธิบาย     เตมิเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวและระดับความคิดเห็นของ  

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.  เพศ 

                              ชาย    หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

   มัธยมศึกษาปีที่ 4           มัธยมศึกษาปีที่ 5          มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 3. สังกัดโรงเรียน 

   กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานการศึกษาเอกชน 

 

ตอนที่ 2 ลักษณะการเข้าชม / ร่วมกิจกรรม 

 1. ในทัศนคตขิองท่านค าว่า “โบราณคดี” เก่ียวข้องกับสิ่งใดบ้าง  

 

   โบราณสถาน   โบราณวัตถุ   แหล่งขุดค้น 

   ชัน้วัฒนธรรม   วิถีชีวิตคนในอดีต  สถาปัตยกรรม 

   รูปเคารพ   อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………………...... 

 

 2. ท่านมีโอกาสได้สัมผัสงานโบราณคดีในโอกาสใดบ้าง 

   การเรียนในห้อง  การท ารายงาน   การค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

   การรับชมรายการ TV  ข้อมูลทาง internet  การเข้าชมพพิธิภัณฑ์ 

   การท่องเที่ยว   หนังสือสารคดี/ศิลปะ  อ่ืนๆ........................... 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 3. งานโบราณคดีด้านใดที่ท่านให้ความสนใจ 

   โบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิาสตร์        โบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร์  

              

   โบราณคดีปฏิบัติ    อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

 

4. งานโบราณคดีที่มีความส าคัญต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(เรียงล าดับความส าคัญ 1-6 ลงในช่องว่าง) 

รายงานการขุดค้น    บทความทางวิชาการ 

   เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

   หนังสือด้านโบราณคดี    เอกสารวิจัย  

   

ตอนที่ 3 ระดับความคิดเหน็และทัศนคตต่ิองานโบราณคดี 

ข้อความ ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.ทา่นมีความสนใจงานโบราณคดี      

2.ทา่นคิดวา่งานด้านโบราณคดีมีความส าคญัตอ่

การศกึษาของชาตไิทย 

     

3.ทา่นมีเวลาศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิเก่ียวกบังาน

โบราณคดีท่ีสนใจ 

     

4.ทา่นคิดวา่เอกสารทางประวตัศิาสตร์มีความ

นา่สนใจตอ่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

     

5.ทา่นค้นคว้าโดยใช้รายงานจากเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกบังานโบราณคดี 
 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ข้อความ ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

6.เนือ้หาการเรียนของทา่นมีข้อมลูงานด้าน

โบราณคดีแทรกอยูเ่ป็นจ านวน 

     

7.เนือ้หาในแบบเรียนมีการแทรกเนือ้หาทาง

ประวตัิศาสตร์ ท่ีกลา่วถึงการขดุค้น หลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตร์ 

     

8.มีการเรียนการสอนโดยใช้ การระดมความ

คดิเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ โดยใช้งาน

โบราณคดีเป็นสว่นประกอบ 

     

9.ทา่นเคยได้แสดงความคดิท่ีเก่ียวข้องกบั

โบราณสถาน โบราณวตัถใุนชัน้เรียน 

     

10.ทา่นเคยอภิปรายในชัน้เรียนเร่ืองแหลง่ขดุค้น

ทางโบราณคดีตา่งๆท่ีนา่สนใจ หรือ ค้นพบใหม่ 

     

11.ทา่นมีความสนใจภาพ ส่ือประสม ท่ีเก่ียวข้อง

กบังานโบราณคดี 

     

12.ทา่นมกัเดนิทางไปศกึษาความรู้ในอทุยาน

ประวตัิศาสตร์ หรือ พิพิธภณัฑ์  

     

13.ทา่นมกัติดตามข้อมลูขา่วสาร หรือ บทความ

ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานโบราณคดี 

     

14.เนือ้หาประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบังาน

โบราณคดีถกูก าหนดเป็นเนือ้หาสอบ ทัง้ในระดบั

โรงเรียนและระดบัประเทศ 

     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตอนที่ 4 มุมมอง/ทัศนคต ิ

1.ทา่นมีทศันคตติอ่การศกึษาด้านโบราณคดีอยา่งไร 

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

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

2.ทา่นมีทศันคตติอ่การศกึษาวิชาประวตัิศาสตร์อยา่งไร 

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

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

3.ทา่นเห็นความจ าเป็นของงานโบราณคดีในการชว่ยสง่เสริมการศกึษาชาติอยา่งไร 

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

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

4.ทา่นต้องการให้งานโบราณคดีเข้ามาแทรกอยูใ่นสว่นใดเพิ่มมากขึน้ ในการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

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

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

5.ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ / ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ  

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

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

 

 

 

****** ขอบคณุทกุทา่นท่ีตอบแบบสอบถามนี ้****** 
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