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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์  
 

รายวิชาที่น ามาบูรณาการ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ  ภาษาไทย     
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
  ส 4.1 ม. 4-6/  2 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส 4.1  ข้อ 2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1   การศึกษาประวัติศาสตร์ 
 3.2   วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์   
4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 
    1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์   
       2)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 4.2  ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
       1)   นักเรียนน าความรู้ในเร่ือง การศึกษาประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาสภาพสังคมในท้องถิ่น 

      2)   นักเรียนเปรียบเทียบยุคสมัยต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหน่วยการเรียน  

      1)   จากการตอบค าถาม  
      2 )  จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าหน่วยการเรียน  
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 

ร่องรอยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ือง  การศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
      2)  ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ืองวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์    

 
-  อธิบายวิธีการท างานกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรู้ในเร่ืองที่กลุ่ม
ได้รับ 
-  น าเสนอและสรุปเป็นเล่ม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
       1)  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ / สื่อต่าง ๆ 
      2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
      3) งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์ 
      4)  งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์  

 
-  แนะน าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
-  แนะน าสื่อที่เกี่ยวข้อง 

 
-  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
สรุปเป็นรายงานและน าเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาส าคัญเมื่อ
เรียนจบในแต่ละหน่วยย่อย 

-  ท าแบบฝึกทักษะในแต่ละ
หน่วยย่อย 
-  ท าแบบทดสอบหลังจบ
หน่วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 1/1 เร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์ 
เวลา  2  ชั่วโมง 

 1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

        รู้และเขา้ใจการศึกษาประวัติศาสตร์ให้เกิดองค์ความรู้  
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         อธิบายความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของประวัติศาสตร์ได้  

2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

         การศึกษาประวัติศาสตร์ 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
     1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป  

   -  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3   ทักษะการคิด 

         ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต   ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการ
คิดสรุปข้อมูล 
3.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน  

         ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง การศึกษาประวัติศาสตร์  
 3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

         1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์ 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

         3)   การตอบค าถามเร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์  

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  

 3.4   ความรู้ความเข้าใจ  

        1)  จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์  
จากการตอบค าถาม 
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 2)  ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์  

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง การศึกษาประวัติศาสตร์  จากการตอบค าถาม  
2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์        

 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง การศึกษาประวัติศาสตร์   
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์   
ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ 
-   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 

การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  การศึกษา

ประวัติศาสตร์  จากการตอบค าถาม  
2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  การศึกษาประวัติศาสตร์ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี

ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่มในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด

และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ

น าเสนอ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1  ขั้นน า  

        นักเรียนดูภาพนกัเรียนตอนเล็กๆ  กับภาพนักเรียนในปัจจุบัน  ครูต้ังค าถาม 

  -   มีความแตกต่างกันอย่างไร  

  -   สิ่งที่ผ่านมาแล้วเราเรียกว่าอย่างไร สิ่งที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอย่างไร  
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  5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  4 กลุ่ม ศึกษาในเร่ือง
ต่อไปนี้ 
       -   กลุ่มที่ 1  ศึกษาเร่ืองความหมายของ
อดีตกับประวัติศาสตร์ 
        -  กลุ่มที่ 2  ศึกษาเร่ืององค์ประกอบของ
ประวัติศาสตร์ในความหมายทางวิชาการ 
         -  กลุ่มที่ 3  ศึกษาเร่ืองธรรมชาติของ
ประวัติศาสตร์ 
         -  กลุ่มที่ 4  ศึกษาเร่ืองความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ 
         ใช้วิธีการน าเสนอที่หลากหลาย 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

2.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอครูและนักเรียนร่วม
สนทนาซักถาม 

 

3.  นักเรียนศึกษาค้นคว้าเร่ือง / บทความที่เป็น
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์แล้วระบุว่า 
      -  เป็นอดีตหรือปัจจุบัน 

      -  มีองค์ประกอบของประวัติศาสตร์ครบ
หรือไม่ 
        -  เป็นไปตามธรรมชาติของ
ประวัติศาสตร์หรือไม่อย่างไร 
        -  มีความส าคัญหรือไม่อย่างไร 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

4.  นักเรียนน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นครู
และนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

 5.3   ขั้นสรุป  

       ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง การศึกษาประวัติศาสตร์ โดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้   
       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

       2)   แบบทดสอบก่อนเรียน  

                  3)   หนังสือ / วารสาร 
    6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
          1)   ห้องสมุดโรงเรียน 

          2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 
       -  นักเรียนศึกษาจากประเด็นค าถาม  “ท าไมจึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
             -  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์  

         2.   ขั้นวิเคราะห์ 

              -  ท าไมจึงต้องศึกษา 
         3.   ขั้นสรุป 

                         -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 

         4.   ขั้นประยุกต์ใช้  

             -  น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน 

 7.2   กิจกรรมบูรณาการ  

       ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยก าหนด
ภาระงาน  เขียนเรียงความเร่ือง ข้าพเจ้ากับประวัติศาสตร์ของครอบครัว 
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ภาระงาน  “เขียนเรียงความเร่ือง ข้าพเจ้ากับประวัติศาสตร์ของครอบครัว” 
การบูรณาการ   ท 3.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองการ ศึกษาประวัติศาสตร์ 
ผลงานท่ีต้องการ   เรียงความ 1 เร่ือง  
ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษาวิธีการเขียนเรียงความ  

 2.  วางโครงเร่ืองตามข้อมูลที่ศึกษา  

 3.  เขียนเรียงความตามโครงเร่ืองที่วางไว้  

 4.  ความยาวตามความเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ถูกต้องตามโครงเร่ืองที่วาง  
 2.  ความชัดเจนและครบประเด็นของข้อมูล  
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................................  

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

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

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

 
                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผู้สอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

                                 ลงชื่อ ............................................. 
                                           ต าแหน่ง ........................................  

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 1/2 เร่ือง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ 
เวลา  2  ชั่วโมง 

 1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

      รู้และเข้าใจวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ให้เกิดองค์ความรู้  
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      อธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ 
      2.2  ทักษะกระบวนการ 
      1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป  

  -  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3  ทักษะการคิด 

        ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการ
คิดสรุปข้อมูล 
3.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน  

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์  
 3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

        1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ 
        2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

        3)   การตอบค าถามเร่ือง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์  

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

        1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์  
จากการตอบค าถาม 

        2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์  

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

  1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์        
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์   
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  วิธี การศึกษาประวัติศาสตร์   
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  วิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์  จากการตอบค าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  วิธี การศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
น าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

        นักเรียนร่วมกันเสนอวิธีการศึกษาท้องถิ่นของตนเอง  ครูเขียนบนกระดานด า  
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูตั้งประเด็น “หากเราต้องการรู้จักใครสัก
คนเราต้องท าอย่างไร” 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์จาก
หนังสือเรียนสังคมศึกษาฯ ชั้น ม.ปลาย 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

3.  ครูตั้งค าถาม วิธีการทางประวัติศาสตร์
เหมือนกับวิธีการที่นักเรียนเสนอเมื่อต้องการรู้จัก
ใครสักคนหรือไม่อย่างไร 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

4.  นักเรียนแบ่งกลุ่มตามท้องถิ่นที่อยู่ ศึกษา 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

5.  นักเรียนน าเสนอโครงงานครูและนักเรียนร่วม
สนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

        5.3   ขั้นสรุป  

 1)   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้โครงงานนักเรียน
เป็นตัวอย่าง 
 2)   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1 สื่อการเรียนรู้ 
       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฃ 

       2)   แบบทดสอบหลังเรียน 

       3)   ท้องถิ่น 

 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
       1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
        2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

     -  นักเรียนศึกษาจากประเด็นค าถาม  “วิธีการทางประวัติศาสตร์กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
             -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
       2.   ขั้นวิเคราะห์  

             -   วิธีการทางประวัติศาสตร์กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
       3.   ขั้นสรุป 

           -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

                  4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
            -   น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2   กิจกรรมบูรณาการ  

       ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย
ก าหนดภาระงาน  เขียนค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์  

 

ภาระงาน  “เขียนค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์” 
การบูรณาการ   ต 1.2  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์  
ผลงานท่ีต้องการ  ค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์  

 2.   เขียนค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์  

   
เกณฑ์การประเมิน 

 -    ถูกต้องตามค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์  
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................................  

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

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

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

 
                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผู้สอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

                  ลงชื่อ ............................................. 
                                    ต าแหน่ง ........................................  

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม ...............................................................ชั้น .........../......... 
ที ่               พฤตกิรรม 

 
ช่ือ - สกุล 

ความ
รับผิดชอบ 

ความ
เสียสละ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ผลการ
ประเมิน 

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

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่ ากว่า   10  คะแนน ปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุ่ม  
ชื่อกลุ่ม ........................................................ เร่ือง ................................................ชั้น ......... 
ที ่               พฤตกิรรม 

 
ช่ือ - สกุล 

ความร่วมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังผู้อื่น 

ความตั้งใจ ผลการ
ประเมิน 

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

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุ่มของสมาชิกเป็นรายบุคคล 
 

เกณฑ์การให้คะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่ ากว่า   10  คะแนน ปรับปรุง  
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ชื่อกลุ่ม .....................................................ชั้น .............................. 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

คะแนน  
ข้อคิดเห็น 3 2 1 

1 การเตรียมความพร้อม     

2 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการน าเสนอ     

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผู้ฟัง/ผู้ชม     

รวม     

 
ผู้ประเมิน ........................................... 

                       .........../............/...........  
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. การเตรียมความพร้อม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ/ อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  
2  คะแนน มีสื่ออุปกรณ์พร้อม แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่  
1  คะแนน สื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
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2.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระส าคัญครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค์  
 2  คะแนน สาระส าคัญไม่ครบถ้วนแต่ตรงตามจุดประสงค์  
 1  คะแนน สาระส าคัญไม่ตรงตามจุดประสงค์  
3.  รูปแบบการน าเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่   
 2   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม  น่าสนใจ  
 1   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม ไม่นาสนใจ  
4.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2  คะแนน สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 1  คะแนน สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ด าเนินกิจกรรมได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 2  คะแนน ด าเนินกิจกรรมเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด  
 1  คะแนน ด าเนินกิจกรรมช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  
6.  ความสนใจของผู้ฟัง 
 3  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  90 สนใจและให้ความร่วมมือ  
 2  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  70  สนใจและให้ความร่วมมือ  
 1  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ 50  สนใจฟังและให้ความร่วมมือ  
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การประเมินและสะท้อนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผู้เรียน ให้ด าเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยทุกข้อให้นักเรียนได้ทราบโดยอาจเขียนไว้บนกระดาน  
            ด า พร้อมทั้งทบทวนถึงหัวข้อกิจกรรมการเรียนว่าเรียนอะไรบ้าง  
      1.2  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไว้ในสมุดงานด้านหลังตามหัวข้อ ดังนี้  
 

บันทึกการประเมินและสะท้อนตนเองประจ าหน่วยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผ่านมาได้มีความรู้อะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  ปัจจุบันน้ีมีความสามารถปฏิบัติสิ่งใดได้แล้วบ้าง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3.  สิ่งที่ยังไม่รู้ ไม่กระจ่าง ไม่เข้าใจ มีอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือชิ้นงานที่เน้นความภาคภูมิใจจากการเรียนในหน่วยนี้คืออะไร ท าไมจึงภาคภูมิใจ  
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู  

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเป็นมาของปัญหา 
       สิ่งที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      สิ่งที่เป็นจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ปัญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปัญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา 
     2.1  เพื่อแก้ปัญหาเร่ือง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. ห้อง .....................จ านวน ...........คน โดยใช้ .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ได้ทดลองใช้วิธีแก้ปัญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแก้ปัญหา 
3.1  กลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาคือ นักเรียนชั้น ..............ห้อง ...............จ านวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปีการศึกษา .......................ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หน่วยการเรียนรู้ ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห์/เดือน ต้ังแต่วันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 
4.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 



 20 

4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้  
   1) น าเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) น าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

เร่ือง ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ 

ค าชี้แจง ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ท าไมประวัติศาสตร์จึงมีสองความหมาย   
 ก.  เพราะนักประวัติศาสตร์ก าหนดขึ้น  

 ข.  เพราะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต  

 ค.  เพราะเป็นงานเขียนที่เป็นผลมาจากการศึกษาเร่ืองราวของมนุษย์ในอดีต  

 ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ  ค  

2.  วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์หมายความว่าอย่างไร   
 ก.  สามารถตรวจสอบหลักฐานได้  

 ข.  เกิดขึ้นจริง  

 ค.  มีการบันทึกไว้  

 ง.  ถูกทุกข้อ  

3.  ประวัติศาสตร์จะเป็นประวัติศาสตร์ได้ต้องมีลักษณะอย่างไร   
 ก.  ต้องเป็นผลงานที่มีการค้นคว้าและน าเสนอ  

 ข.  ต้องมีบุคคลมากๆ มาค้นคว้า  

 ค.  ต้องมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

 ง.  ต้องมีผู้รับรองผลการบันทึก  

4.  ผู้บันทึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์คือบุคคลในข้อใด 

 ก.  ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์  

 ข.  ผู้ที่ได้รับทราบเหตุการณ์นั้นจากการเล่าต่อๆ กันมา  

 ค.  ผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องจดบันทึก  

 ง.  ถูกทุกข้อ  

5.  ใครเป็นผู้ที่ท าให้การศึกษาประวัติศาสตร์เข้าใจง่าย   
 ก.  ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์  

 ข.  ผู้รวบรวมเรียบเรียงเร่ืองราว  

 ค.  ผู้จดบันทึกเร่ืองราว  

 ง.  ผู้ที่ฟังคนอ่ืนเล่าต่อๆ กันมา  
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6. ใครคือนักประวัติศาสตร์   
 ก.  นักเรียน  

 ข.  ครู  

 ค.  นักการ  

 ง.  ทุกคน  

7.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์แตกต่างจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร   
 ก.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้  

 ข.  หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้  

 ค.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถสร้างขึ้นมาได้  

 ง.  ทั้งสองหลักฐานสามารถสร้างขึ้นมาได้  

8..  ข้อใดคือหลักฐานชั้นต้น   
 ก.  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  

 ข.  จดหมายเขียนเล่าเร่ืองราวที่ได้ฟังมา  

 ค.  ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาจ าลองเหตุการณ์  

 ง.  ถูกทุกข้อ  

9.  ข้อใดคือธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบของนักประวัติศาสตร์   
 ก.  อิทธิพลของสังคม  

 ข.  ความเป็นปัจเจกบุคคล  

 ค.  อคติ  

 ง.  ถูกทุกข้อ  

10.  ประวัติศาสตร์มีความส าคัญอย่างไร   
 ก.  เป็นส่วนหน่ึงของความเป็นชาติ  

 ข.  ใช้สร้างวามรู้สึกชาตินิยม  

 ค.  ใช้เป็นบทเรียนเพื่อแก้ไข/พัฒนาสังคม  

 ง.   ถูกทุกข้อ  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

เร่ือง ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 

1.  ง 
2.  ก 

              3.  ก  

              4.  ง  

              5.  ข  

              6.  ง  

              7.  ก  

              8.  ก  

               9.  ง  

              10.  ง  
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ค าถามท้ายหน่วย 
    

1.  ประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างไร อธิบายมาพอเข้าใจ   
ตอบ     1)  เป็นส่วนหน่ึงของความเป็นชาติ 
 2)  ใช้สร้างความรู้สึกชาตินิยม  

 3)   มนุษย์ได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์  

 4)  ช่วยท าให้เข้าใจสังคมโลกปัจจุบัน  

 5)  ท าให้ทันยุคโลกาภิวัตน์  

 6)  เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชาต่างๆ 
2.  จงอธิบายนักประวัติศาสตร์มีบทบาทอย่างไรในสังคม   
ตอบ เป็นผู้ที่ท าให้บุคคลในสังคมเข้าใจความเป็นไปของสังคมสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ดี
ขึ้น 

3.  หลักฐานทางประวิศาสตร์มีความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร   
ตอบ  มีความส าคัญท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 

4.  วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการวิจัยประวัติศาสตร์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และมีขั้นตอน
อะไรบ้าง   
ตอบ  เหมือนกัน เพราะเป็นการศึกษาเร่ืองราว  มีขั้นตอน   
 1)  การก าหนดหัวข้อและจุดมุ่งหมายของการศึกษา  

 2)  แผนการศึกษา  

 3)  เก็บข้อมูล  

 4)  การวิพากษ์และประเมินหลักฐานและข้อมูล  

 5)  การวิเคราะห์น าเสนอผลการศึกษา  

5.  จงบอกความส าคัญและประโยชน์ของการศึกษาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์มาพอเข้าใจ   
ตอบ  เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ 
 

 

 

 

 

 
 


