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  แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2  ส30109 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 0.5 หน่วยกิต : 1 คาบ / สัปดาห ์
ครผูู้สอน สายพิน  วงษารัตน์  

 
ค าอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาพัฒนาการที่ส าคัญสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์และบุคคลส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเอกราช
ของชาติและการสร้างสรรค์ความเจริญในอดีต โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  ศึกษาประเด็นส าคัญได้อย่างมี
เหตุผล 
               เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของความเปลี่ยนแปลงสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  เข้าใจ
บทบาทพระมหากษัตริย์และบุคคลส าคัญในอดีต ที่มีผลต่อการรักษาเอกราช แก้ไขปัญหาต่างๆ ยามบ้านเมืองคับขัน
และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับสังคมไทย  เข้าใจพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ศึกษาประเด็นส าคัญได้อย่างมีเหตุผล 

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการปฏิบัติแสดงตน การมีส่วนร่วม และ
กระบวนการโดยใช้สื่อ ICT (Information and Communication Technology) 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด     

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
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ม.4 – ม.6 1.วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

   ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุ
และผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติ
ไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของ
ชาติ  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มีต่อ
สังคมไทย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มี
ส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

   ปัจจัยที่ส่งเสรมิความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน 
 
4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 
 

5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมี
ส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

   สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  
   การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 
   แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
   วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

 
แผนการประเมินผล    คะแนนระหว่างภาค  : คะแนนปลายภาค = 80 : 20 
                                    คะแนนระหว่างภาค  = คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค +   
                                                                         คะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย  
                                                                      = 25+20+25+10+20 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี คาบที ่ เนื้อหา/หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 
 

 
 
 
 
 

 
5 
 
 

6-9 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 
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6-9 

1.  การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ไทย 
สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
1.1 การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ไทย 
       1.1.1 สมัยสุโขทัย  
       1.1.2  สมัยอยุธยา 
       1.1.3  สมัยธนบุรี 
1.2 เหตุการณ์ที่ส าคัญและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย อยุธยาและ ธนบุรี 
1.3 ศึกษากรณีตัวอย่างโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย อยุธยา
และ ธนบุรี 
 
 
 
2.  พฒันาการและผลกระทบการปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
2.1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี  
2.2 เหตุการณ์ส าคัญต่างๆและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัย
สุโขทัย 
2.3 เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมในสมัยอยุธยา          
.2.4 เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมในสมัยธนบุรี  
2.5 พฒันาการและผลกระทบการปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 

1.เข้าใจพัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และ       
สมัยธนบุรี 
1.1วิเคราะหป์ระวัติการก่อต้ังของอาณาจักรสมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรีได้ 
1.2อธิบายพัฒนาการด้านการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมสมัยสุโขทัยได้ 
1.3อธิบายพัฒนาการด้านการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมสมัยอยุธยาได้ 
1.4 อธิบายพัฒนาการด้านการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมสมัยธนบรีุได้ 
1.5 ยกตัวอย่างเหตุการณ์และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญสมัยสุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรีโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 
2.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละสมัยโดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
2.1.วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีได้  
2.2 ยกตัวอย่างเหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมในสมัยสุโขทัยอยธุยา ธนบุรี 
2.3 อธิบายพัฒนาการและผลกระทบการ
ปกครองเศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรีได้ 
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สอบประเมินผลกลางภาค 
3.  บทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
3.1 ความหมายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี       
3.2 บทบาทส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี                           
3.3 พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย 
- .พ่อขุนรามค าแหงมหาราช                
- .พระมหาธรรมราชาที่1(ลิไทย) 
3.4 พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา  
-.สมเด็จพระรามาธิบดีที่1                
-.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ                        
 -.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช                          
-.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช                      
3.5 พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์สมัยธนบุรี  
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
4.  บุคคลส าคัญ ท่ีมีส่วนรักษาเอกราชของชาติ
และสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมไทยใน
อดีต 
4.1 ชาวบ้านบางระจัน 
4.2 พระยาพิชัยดาบหัก 
     
 
      
 
 
 
 
สอบประเมินผลปลายภาค 

1-2 (ตามตารางของโรงเรียน) 
3.ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ปรากฏในพัฒนาการ
ของประวัติศาสตร์ไทย 
3.1.อธิบายความหมายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีได้        
3.2.ยกตัวอย่างบทบาทส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีได้  
3.3 ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .ตระหนักถึงบทบาทและผลงานของบุคคล
ส าคัญ ที่มีส่วนรักษาเอกราชของชาติและ
สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมไทยในอดีต 
4.1 อธิบายประวัติและบทบาทของบุคคลส าคัญ 
ที่มีส่วนรักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์
ความเจริญให้แก่สังคมไทยในอดีต 
4.2. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญ ที่มีส่วน
รักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์ความเจริญ
ให้แก่สังคมไทยในอดีต      
4.3.น าแบบอย่างที่ดีของบุคคลส าคัญของชาติไป
ประพฤติปฏิบัติได้      
5.น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  (ตามตารางของโรงเรียน) 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน 
การสอนรายวิชา ส30109  ประวัติศาสตร์ไทย 2   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555                                      
 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 
    1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย                                                                  20 คะแนน 
    2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย          10 คะแนน 
    3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                                20 คะแนน 
    4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                               20 คะแนน  
    5 ศึกษานอกสถานที่  30 คะแนน                               
                                                                          รวม       100 คะแนน  
1. การประเมินจากงานท่ีมอบหมาย  (20 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบของ
งาน 

วันท่ี 
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่ 
นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 
คะแนน 

แบบฝึกหัดหลังเรียน งานเด่ียว 23-27พ.ค.55 ในคาบเรียน 50 นาที 5 

สัมมนาประเด็นปัญหาผลกระทบด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม  

งานกลุ่ม 30พ.ค.-3มิ.ย. 55 13-17มิ.ย. 55 50 นาที 5 

แบบฝึกหัดหลังเรียน งานเด่ียว 20-24มิ.ย. 55 ในคาบเรียน 50 นาที 5 

สัมมนาประเดน็ปัญหาบทบาท 
และความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

งานกลุ่ม 27-30,มิ.ย.55 22-26 ส.ค.55 50 นาที 5 

 
2  ประเมินจากกิจกรรมศึกษางานนอกสถานท่ี  30  คะแนน 

สถานท่ี คะแนน 
1.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา                              
จ.พระนครศรีอยุธยา 
2.ศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา                                    
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
15 

1.พระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรามวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 

 
15 
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3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส30109  ประวัติศาสตร์ไทย 2                                         
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

 
หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีมาก   2 ดี   1.5 ปานกลาง 1 ปรับปรุง  .5 

ด้านความรับผิดชอบ 
ส่งงานตามก าหนด 
เอาใจใสในการท างาน 

    

ด้านความเสียสละ  
 มีส่วนร่วมในการท างาน ท างานเป็นหมู่คณะ 

    

ด้านมีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน 

    

ด้านความซื่อสัตย์  
 อ้างอิงงานที่ค้นคว้า ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

    

ด้านกริยามารยาท 
มีมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย 

    

4.   ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม  2555 เวลาที่ใช้ในการสอบ 30 นาที เน้ือหาสาระ

การเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังน้ี 
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1-2 - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ 10 
2 -  อัตนัยชนิดบรรยาย  2 ข้อ 10 

                                                                              รวม 20 
5  ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่  26 – 30 กันยายน  2555  เวลาที่ใช้ในการสอบ 30 นาที    
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังน้ี 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
3 - ปรนัยชนิดเลือกตอบ  10  ข้อ 10 

 4 -  ปรนัยชนิดเลือกตอบ  10  ข้อ 
3 -4 -  อัตนัยชนิดบรรยาย  2 ข้อ 10 

                                                                              รวม 20 
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