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หนวยการเรียนรูท่ี 7 เร่ือง ศึกษาประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   สาระ ภาษาไทย   ศิลปะ  พระพุทธศาสนา  
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย   ส   4.1 ม.3 / 1 , 2  ส 4.3 ม.3/ 1 , 2 , 3 , 4 

ส  4.3  ป. 6/ 1 , 2 , 3 , 4 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
  ส  4.1  ขอ  1  วิเคราะหเร่ืองราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธี
การทางประวัติศาสตร 
 ส  4.1  ขอ  2   ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ 
  ส  4.3  ขอ  1  วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ  
 ส  4.3  ขอ  2   วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรั
ตนโกสินทร 
 ส  4.3  ขอ  3  วิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรและอิทธิพลตอการ
พัฒนาชาติไทย 

ส  4.3  ขอ 4  วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
 3.1  วิธีการทางประวัติศาสตร 
 3.2   หลักฐานทางประวัติสาสตร 

3.3   ไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
        1)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร 
              2)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร 

4.2    ผลการปฏิบัติงาน 
               1)    นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง   เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร 
               2)   นักเรียนมีความรูเร่ือง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสนิทร 
  4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
        1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
        2)     การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
      1)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  วิธีการทาง
ประวัติศาสตร 
     2)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร 
   

 
-  ครูอธิบายวิธีการ
ทํางานกลุมเพื่อใหนัก
เรียนปฏิบัติงานได 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 
-  นําเสนอและสรุป
เปนเลมรายงาน 

5.2  การปฏิบัติงาน 
      1)  การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู/
ส่ือตางๆ  
     2)   เขียนรายงานและแบบสรุปผลการศึกษา
คนควา 
     3)   ศึกษา คนควาเรื่อง วิธีการทางประวัติ
ศาสตร  
     4)   ศึกษา คนควาเรื่อง  พัฒนาการทางประวัติ
ศาสตรสมัยรัตนโกสินทร   
  

 
- แนะนําแหลงเรียนรู
ตาง ๆ  
- แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ คน
ควาและรวบรวมสรุป
เปนรายงานและนํา
เสนอภายใน             
ช้ันเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ          
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 7/1 เร่ือง  วิธีการทางประวัติศาสตร 
เวลา   4   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  
                      รูและเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบายความหมาย ความสําคัญ และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรได 
 2.  สาระสําคัญ 
 2.1    สาระการเรียนรู 
         วิธีการทางประวัติศาสตร 
  2.2   ทักษะ / กระบวนการ 

  1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
         -     การศึกษา  การปฏิบัติ 

                      2)     ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                             -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
  2.3    ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดเชื่อมโยง   ทักษะการแสดงความคิดเห็น 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   วิธีการทางประวัติศาสตร         
 3.2    กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)    การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร         
         2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคําถามเรื่อง   วิธีการทางประวัติศาสตร         
 3.3    คุณลักษณะพึงประสงค 
           ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
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3.4    ความรูความเขาใจ 
          1)    ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วิธีการทาง
ประวัติศาสตร   จากการตอบคําถาม 
          2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
  -   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    วิธีการทางประวัติศาสตร 
  ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร 

ดานคณุลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
    1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  วิธีการทางประวัติ
ศาสตร  จากการตอบคําถาม 

  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง    วิธีการทางประวัติศาสตร 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมสีวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูภาพเครื่องปนดินเผา  1  ช้ิน  ครูตั้งคําถาม 
   -    หากเราอยากรูประวัติความเปนมาเรามีวิธีการอยางไรบาง 
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 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนอานความหมายวิธีการทางประวัติ
ศาสตรจากหนังสือสาระสังคมศึกษา ในเรื่อง  
ประวัติศาสตร  รวมกันสรุปความหมาย 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

2.  นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นในหัวขอ 
“ความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร” 
ครูเขียนบนกระดานเพื่อสรุปขอมูล 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

3.  นักเรียนเปรียบเทียบวิธีการทางประวัติ
ศาสตรกับวิธีการอื่นๆ ที่นักเรียนรูวามีความ
เหมือนและความแตกตางกันอยางไร เชน วิธี
การทางวิทยาศาสตรกับวิธีการทางประวัติ
ศาสตรมีความเหมือนและมีความแตกตางกัน
อยางไร 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

4.  นักเรียนแบงกลุม 5 กลุมปฏิบัติดังตอไปนี้ 
      -   แตละกลุมศึกษาขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร 
     -    แตละกลุมกําหนดเรื่องที่ตองการศึกษา  

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดเชื่อมโยงขอมูล 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาตอ
ทั้งกลุม ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอขอมูล 

6.  รวบรวมขอมูลจัดปายนิเทศเพื่อเผยแพรการ
ศึกษาคนควา 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

7.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่องขั้นตอนของวิธี
การทางประวัติศาสตร 

ทักษะการสรุปขอมูล 

  5.3    ขั้นสรุป 
          ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตรโดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

         1)    หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
          2)    แบบทดสอบกอนเรียน 
          3)    ภาพเครื่องปนดินเผา 
  6.2   แหลงเรียนรู 

        1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)     หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.   กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         นักเรียนศึกษาเรื่องชื่อหมูบานวาทําไมจึงตั้งชื่อแบบนั้น 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
         1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเหตุผลของการตั้งชื่อหมูบานโดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร 
         2.   ขั้นวิเคราะห 
  -   ทําไมจึงตองตั้งชื่อแบบนั้นและมีการเปลี่ยนชื่อบางหรือไมเพราะเหตุใด 
        3.   ขั้นสรุป 
  -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
       4.   ขั้นประยุกตใช 
  -   นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
           ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน เขียนเรียงความความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรตอประวัติศาสตรประเทศไทย 
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ภาระงาน  “เขียนเรียงความเรื่อง ความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรตอ 
ประวัติศาสตรประเทศไทย” 

 
การบูรณาการ  ท  2.1 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร 
ผลงานที่ตองการ  เรียงความเรื่องความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการเขียนเรียงความและวางโครงเรื่อง 
 2.  เขียนเรียงความตามโครงเรื่องที่วาง                 
 3.  ความยาวตามความเหมาะสม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามวิธีการเขียนเรียงความและโครงเรื่องที่วาง 
 2.  ความสรางสรรคและครอบคลุมขอมูล 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                               ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
  



 197

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7/2 เร่ือง  หลักฐานทางประวัติศาสตร 
เวลา  4   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
         รูและเขาใจเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตรสามารถนําไปศึกษาประวัติศาสตรสมัยรัตน
โกสินทร 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)    ระบุประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรได 
         2)    อธิบายหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชศึกษาประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร 
ได  
2.  สาระสําคัญ 
 2.1    สาระการเรียนรู 
         -      หลักฐานทางประวัติศาสตร 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
        -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
        -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3    ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร  

3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         การทํางานกลุมของนักเรียนเรื่อง    หลักฐานทางประวัติศาสตร 

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)   จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   หลักฐานทางประวัติ

ศาสตร จากการตอบคําถาม 
        2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   หลักฐานทางประวัติศาสตร 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   หลักฐานทางประวัติศาสตร 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง     หลักฐานทางประวัติศาสตร 
 2)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง     หลักฐานทางประวัติศาสตร 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง   หลักฐานทางประวัติ
ศาสตร จากการตอบคําถาม 

 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   หลักฐานทางประวัติศาสตร  
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)     แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)    ครูนําเสนอหัวขอขาว เขาพระวิหาร ที่ประกาศวาเปนของเขมร  ครูตั้งคําถาม 
   -      เราจะรูไดอยางไรวาเปนของไทยหรือเขมร 
         2)    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถาน
ศึกษาแหงชาติ  ปฏิบัติดังนี้ 
      -  จดบันทึกสิ่งที่ไดพบโดยแยกเปน
เอกสารและไมใชเอกสาร 
      -  จดบันทึกสิ่งที่วิทยากรบรรยาย 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2. นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     -  ศึกษาเรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร
จากหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน
ธรรม 
      -  นําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกแยก
ประเภทของหลักฐาน 
     -  คนควาหลักฐานที่ใชศึกษาประวัติศาสตร
สมัยรัตนโกสินทร 

ทักษะการคิดแยกแยะ 

3.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นครู
และนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

4.  นักเรียนดูภาพ  ตอไปนี้แลวบอกวาเปน
หลักฐานประเภทใด ช้ันตนหรือช้ันรอง 
      -  ใบลาน 
      -  โครงกระดูกมนุษย 
      -  บันทึกประจําวัน 
      -  หนังสือเรียนประวัติศาสตร 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

5.3  ขั้นสรุป 
                ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง หลักฐานทางประวัติศาสตร โดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  
                      1)   ขาวพระวิหาร 
          2)    แบบทดสอบกอนเรียน 
          3)   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
          4)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          5)  ใบลาน 
         6.2   แหลงเรียนรู 

        1)   โครงกระดูกมนุษย 
                 2)    บันทึกประจําวัน  
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          นักเรียนศึกษาคนควาหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความ
เปนมาของทองถ่ินประมาณ 5 อยางจากหนังสือในหองสมุด 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
               -     ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับความเปนมาของทองถ่ิน 
          2.    ขั้นวิเคราะหขอมูล 
                 -     เกี่ยวของอยางไร 
          3.   ขั้นสรุป 
                -    บันทึกลงในแบบบันทึกของนักเรียน 
          4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
               -    นําแบบบันทึกของแตละคนมารวมกันศึกษาและอภิปราย 
 7.2   กิจกรรมการบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ  โดยกําหนด
ภาระงาน สมุดภาพหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ศึกษาทองถ่ินของตนเอง 
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ภาระงาน “สมุดภาพหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีศึกษาทองถิ่นของตนเอง” 
 
การบูรณาการ  ศ 1.1 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร 
ผลงานที่ตองการ  สมุดภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชศึกษาทองถ่ินของนักเรียน 
2. จัดทําสมุดภาพ 

เกณฑการประเมิน 
1. ความถูกตอง ชัดเจน 
2. ความสวยงาม เรียบรอย 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

                                       ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
  



 203

แผนการจัดการเรียนรูท่ี   6/3  รัตนโกสินทร 
เวลา  7   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 

         รูและเขาใจเรื่องประวัติศาสตรรัตนโกสินทร  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         1)   อธิบายพัฒนาการของรัตนโกสินทร ได 
         2)   บอกประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัย รัตนโกสินทร ได 
         3)    บอกภูมิปญญาที่สําคัญสมัย รัตนโกสินทร ที่ควรคาแกการอนุรักษได 

2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         ประวัติศาสตร รัตนโกสินทร 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
        -      การศึกษา  การปฏิบัติ 
2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
        -      กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3    ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          1)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร 
          2)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  ผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร 
          3)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  ภูมิปญญาที่สําคัญในสมัยรัตนโกสินทร 
  3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   งานกลุมของนักเรียนเรื่อง   พัฒนาการของ ไทยสมัยรัตนโกสินทร 
         2)  งานกลุมของนักเรียนเรื่อง  ผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร 
         3)   งานกลุมของนักเรียนเรื่อง  ภูมิปญญาที่สําคัญในสมัยรัตนโกสินทร 
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 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
         จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ประวัติศาสตรสมัยรัตน

โกสินทร จากการตอบคําถาม 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ประวัติศาสตร รัตนโกสินทร 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติศาสตร รัตนโกสินทร 
    ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

  1.ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง   ประวัติศาสตร รัตน
โกสินทร  จากการตอบคําถาม 

  2. ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง        ประวัติศาสตร รัตนโกสินทร 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
5.1  ขั้นนํา 

-   นักเรียนดูรูปภาพรัชกาลทั้ง 9 รัชกาล    รวมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องความสําคัญ 
5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูภาพรัชกาลที่ 1 ครูตั้งคําถาม 
      -  คือใคร 
       -  มีความสําคัญอยางไร 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบงกลุม  8  กลุม  โดย 
     -   กลุมที่ 1 , 2  ศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอน
ตน 
     -  กลุมที่ 3 , 4   ศึกษาสมัยปรับปรุงประเทศ 
     -  กลุมที่ 5 , 6   ศึกษาสมัยประชาธิปไตย 
     -  กลุมที่ 7 , 8  ศึกษาบุคคลสําคัญและ          
ภูมิปญญา 
โดยศึกษาจากวีซีดีเร่ือง  รัตนโกสินทร 
      ส่ือส่ิงพิมพ  อินเทอรเน็ต 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นครูและ
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอ 

3.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เร่ืองอาณาจักร รัตน
โกสินทร 

 

5.3    ขั้นสรุป 
          1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ืองประวัติศาสตร รัตนโกสินทร โดยการสนทนาซัก
ถาม 
                       2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                      1)   รูปภาพ 9 รัชกาล 
          2)    วีซีดีรัตนโกสินทร   ส่ือตางๆ  
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          3)    ภาพรัชกาลที่ 1  
           4)    แบบฝกทักษะเรื่อง รัตนโกสินทร 
           5)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6.2    แหลงเรียนรู 
                        -    หองสมุดโรงเรียน 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
           นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรที่รัตนโกสินทรมีความเจริญแยกเปนยุคๆ    
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.    ขั้นรวบรวมขอมูล 
                 -    ศึกษาขอมูลเร่ืองการการพัฒนาของไทยสมัยรัตนโกสินทร  
          2.   ขั้นวิเคราะหขอมูล 
                -   นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรที่รัตนโกสินทรมีความเจริญแยกเปนยุค ๆ      
          3.   ขั้นสรุป 
                -   นําเสนอหนาชั้นโดยการแลกเปลี่ยนกันภายในชั้นเรียน 
          4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
                  -    นําผลงานจัดปายนิเทศ 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารุบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู พระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน ศึกษาหลักธรรมที่ใชในการอยูรวมกัน 

การบูรณาการ  “ ศึกษาหลักธรรมท่ีใชในการอยูรวมกัน” 
การบูรณาการ   ส  1.2 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจหลักธรรมที่ใชในการอยูรวมกันในสังคม 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมที่ใชในการอยูรวมกันในสังคม 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาหลักธรรมที่ใชในการอยูรวมกันในสังคม 1 หลักธรรม 
2. อธิบายหลักธรรมและการนําไปใช 

เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายหลักธรรมถูกตองตามหลักธรรมที่เลือก 
2. สามารถนําไปปฏิบัติได 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                                      ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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แบบฝกทักษะเรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจัดทําสมุดภาพผลงานดานตาง ๆ ที่มีการพัฒนาในสมัยรัตนโกสินทรโดยเรียง
ตามลําดับการพัฒนา 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ท่ี               พฤติกรรม 

 

ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3 - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 - ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 - ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
   9 -  10  คะแนน  ดี 
   8 -  7 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 

ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 
ความรวม

มือ 
การแสดง
ความคิด
เห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ท่ี               พฤติกรรม 

 

ชื่อ - สกุล 

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

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3 - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 - ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 – ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 

 11 -  12  คะแนน       ดีมาก 
   9 -  10  คะแนน  ดี 
   8 -  7 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

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

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม 
    

 
ผูประเมิน ........................................... 

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

เกณฑการประเมิน 
1.  การเตรียมความพรอม 

3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 
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2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมบีทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90  สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ  50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  

   ให เลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  หากนักเรียนตองการรูประวัติความเปนมาของโรงเรียนตองศึกษาจากสิ่งใด   
 ก.  คําบอกเลา 
 ข.  สัมภาษณ 
 ค.  เอกสารสถานศึกษา 
 ง.  ถูกทุกขอ 
2.  การศึกษาเรื่องราวในอดีตมีประโยชนตอปจจุบันอยางไร   
 ก.  ปรับปรุงแกไข 
 ข.  สนุกสนาน 
 ค.  ปลง 
 ง.  เรียนรู 
3.  ขอใดคือหลักฐานชั้นตน   
 ก.  บันทึกประจําวัน 
 ข.  บันทึกจากการรวบรวมเอกสาร 
 ค.  บทสัมภาษณผูอยูในเหตุการณ 
 ง. ขอ ก และ ขอ ข. ถูก 
4.  ผูสถาปนากรุงรัตนโกสินทรคือใคร   
 ก.  พระเจาตามสินมหาราช 
 ข.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
 ค.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ง.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช 
5.  การเลิกทาสเกิดขึ้นในรัชสมัยใด   
 ก.  พระเจาตามสินมหาราช 
 ข.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
 ค.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ง.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
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6.  สมัยรัชกาลที่ 4 มีความเจริญในดานใดมากที่สุด   
 ก.  การศึกษา 
 ข.  การคา 
 ค.  การเมือง 
 ง.  การตางประเทศ 
7.   การกอตั้งการลูกเสือไทยเกิดขึ้นในสมัยกษัตริยพระองคใด   
 ก.  รัชกาลที่ 4 
 ข.  รัชกาลที่ 5 
 ค.  รัชกาลที่ 6 
 ง.  รัชกาลที่ 7 
8.  รัชกาลที่ 7 ทรงสรางสิ่งใดเปนสถานที่ทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย   
 ก.  ดุสิตธานี 
 ข.  พระราชวังบางประอิน 
 ค.  ดุสิตปราสาท 
 ง.  วัดพระแกว 
9.  ผูที่ทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองคือกลุมใด   
 ก.  คณะปฏิวัติ 
 ข.  คณะราษฎร 
 ค.  คณะมนตรี 
 ง.  คณะประชาชน 
10. ผูที่เปนบิดาแหงประวัติศาสตรไทยคือใคร   
 ก.  สมเด็จพะเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ 
 ข.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ค.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ง.  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดําราชานุภาพ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  

 
1. ง 
2. ก 
3. ง 
4. ข 
5. ค 
6. ก 
7. ค 
8. ก 
9. ข 
10. ง 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 7 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................   
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คําถามทายหนวย 
 
 1.  นักเรียนคิดวาสาเหตุใดบางที่ทําใหกรุงธนบุรีลมสลาย   
    ตอบ  เพราะ  ความคิดที่วากษัตริยตองมาจากคนสูงสง     ศัตรูมาก  การไมซ่ือสัตยของขาราชการ 
2.  สงครามที่ยาวนานหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 กอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวราชอาณา
จักรพระเจากรุงธนบุรีทรงใชวิธีการใดบางเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมาเหมือนเมื่อคร้ังบานเมืองยังดี   
      ตอบ  1)   สงเสริมใหประชาชนเมาอยูในเมอืง  2)   สงเสริมการคาตางประเทศ  3)   สละราชทรัพย
สวนพระองค 
3.  ในสมัยจักรวรรดินิยม เพราะเหตุใดไทยจึงจําเปนตองรีบปรับปรุงประเทศอยางเรงดวนและปรับ
ปรุงประเทศครั้งนั้นกอใหเกิดผลดีผลเสียอยางไรบาง   
ตอบ  ตองปรับปรุงมิฉะนั้นจะตองเปนเมืองขึ้นของตางชาติและสงผลดีคือประเทศพัฒนา ผลเสียคือ
เราหมดความเปนไทยเพราะตองเลียนแบบตางประเทศเพื่อใหเกิดการยอมรับ 
4. เพราะเหตุใดจึงเกิด “เหตุการณการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 “   
    ตอบ  เพราะ 1)   คนไทยไดไปเรยีนตางประเทศแลวเห็นความเจริญ 
                        2)    เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก 
  5.  ประเทศไทยใชวิธีการใดบาง เพื่อใหสามารถรอดพนจากการตองตกเปนหนึ่งในประเทศผูแพ
สงคราม จากเหตุการณสงครามโลกครั้งท่ี  2   
ตอบ  ขบวนการเสรีไทย 
6.  เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมีการปฏิวัติรัฐประหารบอยคร้ัง   
ตอบ  เพราะคนไทยสวนใหญยังไมเขาใจระบอบการปกครองจึงทําใหการบริหารประเทศไมบรรลุจุด
มุงหมาย และการแยงชิงอํานาจของผูมีเงินในสังคม 
7.  เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงตองเสียดินแดนบางสวนในสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 และผลที่ได
รับจากการเสียดินแดนในครั้งนั้นมีอะไรบาง   
ตอบ  เพราะการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก ผลที่ไดคือไทยยังรักษาเอกราชไวได 
8.  การทําสนธิสัญญาเบาริงใน พ.ศ. 2398 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยอยางไรบาง 
อธิบายพรอมยกตัวอยาง   
   ตอบ  กอใหเกิด 1)   ไทยตองสงขาวเปนสินคาออก  2)    ยกเลิกพระคลังสินคา   3)   กอใหเกิดการคา
เสรี 
 
9.  อธิบายถึงผลของการมีระบบทาสและการเลิกทาสในสมัยรัชกาลท่ี 5 มาพอสังเขป   
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ตอบ  ผลของการมีระบบทาสทําใหคนไทยไมขยันและรักความสบาย เกิดระบบอุปถัมภ  การเลิกทาส
ทําใหคนไทยตองดิ้นรนประกอบอาชีพตาง ๆ ทําใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
10. เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงไมสามารถอยูโดดเดี่ยวโดยไมสัมพันธกับประเทศตางๆ ในโลกได   
ตอบ  เพราะในแตละประเทศตองมีการพึ่งพาอาศัยกันในดานตาง ๆ เชน วัตถุดิบ  การศึกษา  และการ
คาขาย 
    


