
 

 

 

 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา 20000-1502 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

 
จัดทำโดย 

นางสาวทวีติยา อินทนู 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
   

ลงชื่อ...................................................... 
(นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
........../............/........... 

 

 
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายฐิติปกรณ์ ภคุโล ) 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/........... 

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา ๒0000-1๕0๒ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ประวัติศาสตร ์ชาติไทย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง เนื้อหาภายใน
แบ่งออกเป็น ๗ หน่วย ประกอบด้วย กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยก่อนสุโขทัย 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยธนบุรี 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พระราชกรณียกิจ   

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการ
ใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 

ทวีติยา อิทนู 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย  รหัสวิชา 20000-1502  จำนวน  1 หน่วยกิต 1 ช่ัวโมง  (1-0-1) 

2. คำอธิบายราวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชกรณียกิจท่ีสำคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
3.1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัตศิาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 3.2. สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
 3.3. ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อธำรงไว้ซึง่สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 . แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
4.2 . วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
4.3 . น้อมนำแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันในการดำเนินชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 3 3 - - - - 1 3 10 3 2 
2. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 6 6 - - - - 2 6 20 2 3 
3. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา 6 6 - - - - 2 6 20 2 3 
4. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยธนบุรี 3 3 - - - - 1 3 10 3 2 
5. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

8 7 - - - - 2.5 7.5 25 1 4 

6. โครงการพระราชดำริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

3 3 - - - - 1 3 10 3 2 

7. พระราชกรณียกิจที่สำคัญของ
พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 

1 1 1 -  - - 0.5 1.5 5 4 1 

สอบประมวลผลความรู้ 1 
รวม 31 28 1 - - -      

รวมทั้งหมด 60 10 30 100   
ลำดับความสำคัญ 1 3 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ชื่อหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ 

2 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์  

2. สามารถจำแนกหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. แ ส ด ง ค ว า ม ร ู ้ เ ก ี ่ ย ว กั บ
กระบวนการทางประวัติศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง 
2. ตรวจสอบข ้อ เท ็จจร ิงของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร ์ได้
อย่างถูกต้อง 

หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยสมัยสุโขทัย 

3 1. สามารถอธิบายเรื่องราวที่
สำคัญในสมัยสุโขทัย  

2. เปรียบเทียบสถานการณ์กับ
ปัจจุบัน 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในสมัย
สุโขทัยได้อย่างถูกต้อง 
2. เปรียบเทียบสถานการณ์ใน
สมัยสุโขทัยกับปัจจุบันได้อย่าง
ชัดเจน 

หน่วยที่ 3 ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยสมัยอยุธยา 
 

3 1. สามารถอธิบายเรื่องราวที่
สำคัญในสมัยอยุธยา  

2. เปรียบเทียบสถานการณ์กับ
ปัจจุบัน 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในสมัย
อยุธยาได้อย่างถูกต้อง 
2. เปรียบเทียบสถานการณ์ใน
สมัยอยุธยากับปัจจุบันได้อย่าง
ชัดเจน 

หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยสมัยธนบุรี 

2 1. สามารถอธิบายเรื่องราวที่
สำคัญในสมัยธนบุรี 

2. เปรียบเทียบสถานการณ์กับ
ปัจจุบัน 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในสมัย
อยุธยาได้อย่างถูกต้อง 
2. เปรียบเทียบสถานการณ์ใน
สมัยธนบุรีกับปัจจุบันได้อย่าง
ชัดเจน 

หน่วยที่ 5 ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

4 1. สามารถอธิบายเรื่องราวที่
สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

2. เปรียบเทียบสถานการณ์กับ
ปัจจุบัน 

3. นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

1. บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เปรียบเทียบสถานการณ์ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับ
ปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 6 โครงการ
พระราชดำริใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหาราช 
 

2 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดำริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3. นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชได้อย่างถูกต้องใม 
2. นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

หน่วยที่ 7 พระราชกรณียกิจ
ที่สำคัญของพระมหากษัตริย์
องค์ปัจจุบัน 
 

1 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์
องค์ปัจจุบัน 

2. นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3. นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชได้อย่างถูกต้อง 
2. นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

สอบประมวลผลความรู้ 1 - - 

 
 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 6 1 3 10 5 
2 12 2 6 20 10 
3 12 2 6 20 10 
4 6 1 3 10 5 
5 15 2.5 7.5 25 12.5 
6 6 1 3 10 5 
7 3 0.5 1.5 5 2.5 

รวมทั้งรายวิชา 60 10 30 100 50 
 
 
 
 



 

 

การวัดผล (1-0-1) 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  20 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
 รวม 60 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    10 คะแนน  
 รวม 10 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    60:40 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   20 คะแนน  
     2) ใบงาน    10 คะแนน  
     3) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  30 คะแนน  
       รวม   60 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
       รวม   40 คะแนน 
  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 8.3 ใบงาน 
 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการทางประวัติศาสตร์  จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป  

1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
1.1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการนับศักราช 
1.1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 



 

 

1.1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
1.1.5 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์  
1.2.2 สามารถจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ 
1.2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
2.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
3.1 ความหมายของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
3.2 ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
3.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

1/2 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1.ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2. ครูช้ีแจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  
3.ครูแนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล และจำนวนคาบท่ีเรียน 
4.ครูช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 และแนะแนวทางการเรียน
การสอน 
5.ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1.นักเรียนฟังครูบรรยายหน่วยที ่ 1 
เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพื่อ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ  

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู ้

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 



 

 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบแบบทดสอบ
หน่วยที่ 1 โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2.นักเรียนรับฟงัคำเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 1 จากครูและแลกเปล่ียน
เหตุผลระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

...................................................................................................................................................................……
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………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………
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• ผลการสอนของครู 
...........................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................……………
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๑ กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ประวัติศาสตร์มีความหมายตรงกับข้อใด  
 ก. เรื่องราวที่มนุษย์ได้กระทำไว้ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว 
 ข. เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและส่ิงท่ีมนุษย์กระทำหรือสร้างข้อคิดเห็นท้ังหมดไว้ 
 ค. เหตุการณ์ในอดีตท่ีนักประวัติศาสตร์ได้สอบสวน แสวงหาหลักฐานรวบรวมไว้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

๒. ข้อใดคือบิดาแห่งประวัติศาสตร์สากล  

 ก. อี เอช คาร์  ข. เฮโรโดตัส  ค. มาร์ค บล็อก  ง.นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

๓. การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบสากลสามารถแบ่งได้ตามข้อใด  

 ก. ๒ สมัย  ข. ๓ สมัย  ค. ๔ สมัย  ง. ๕ สมัย 

๔. สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งได้ตามข้อใด  

 ก. ๒ ยุค   ข. ๓ ยุค   ค. ๔ ยุค   ง. ๕ ยุค 

๕. สมัยประวัติศาสตร์ในทางสากลแบ่งเป็นก่ียุค ตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ ยุค   ข. ๓ ยุค   ค. ๔ ยุค   ง. ๕ ยุค 

๖.การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบไทยแบ่งได้ก่ีสมัยตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ สมัย  ข. ๓ สมัย  ค. ๔ สมัย  ง. ๕ สมัย 

๗. มาร์ก บล็อก (Mare bloch) เป็นนักประวัติศาสตร์ชาติใด  

 ก. อังกฤษ  ข. เดนมาร์ก  ค. เยอรมัน  ง. ฝรั่งเศส 

๘. มาร์ก บล็อก (Mare bloch) แบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็นก่ีประเภทตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ ประเภท  ข. ๓ ประเภท  ค. ๔ ประเภท  ง. ๕ ประเภท 

๙. ข้อใดคือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ  

 ก. จดหมายเหตุ  ข. กฎหมาย  ค. โบราณสถาน  ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐. ข้อใดคือหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ 
 ก. วีดิทัศน์  ข. โบราณวัตถุ  ค. ภาพยนตร์  ง. ตำนาน 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๑ กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ประวัติศาสตร์มีความหมายตรงกับข้อใด  
 ก. เรื่องราวที่มนุษย์ได้กระทำไว้ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว 
 ข. เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและส่ิงท่ีมนุษย์กระทำหรือสร้างข้อคิดเห็นท้ังหมดไว้ 
 ค. เหตุการณ์ในอดีตท่ีนักประวัติศาสตร์ได้สอบสวน แสวงหาหลักฐานรวบรวมไว้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

๒. ข้อใดคือบิดาแห่งประวัติศาสตร์สากล  

 ก. อี เอช คาร์  ข. เฮโรโดตัส  ค. มาร์ค บล็อก  ง.นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

๓. การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบสากลสามารถแบ่งได้ตามข้อใด  

 ก. ๒ สมัย  ข. ๓ สมัย  ค. ๔ สมัย  ง. ๕ สมัย 

๔. สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งได้ตามข้อใด  

 ก. ๒ ยุค   ข. ๓ ยุค   ค. ๔ ยุค   ง. ๕ ยุค 

๕. สมัยประวัติศาสตร์ในทางสากลแบ่งเป็นก่ียุค ตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ ยุค   ข. ๓ ยุค   ค. ๔ ยุค   ง. ๕ ยุค 

๖.การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบไทยแบ่งได้ก่ีสมัยตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ สมัย  ข. ๓ สมัย  ค. ๔ สมัย  ง. ๕ สมัย 

๗. มาร์ก บล็อก (Mare bloch) เป็นนักประวัติศาสตร์ชาติใด  

 ก. อังกฤษ  ข. เดนมาร์ก  ค. เยอรมัน  ง. ฝรั่งเศส 

๘. มาร์ก บล็อก (Mare bloch) แบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็นก่ีประเภทตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ ประเภท  ข. ๓ ประเภท  ค. ๔ ประเภท  ง. ๕ ประเภท 

๙. ข้อใดคือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ  

 ก. จดหมายเหตุ  ข. กฎหมาย  ค. โบราณสถาน  ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐. ข้อใดคือหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ 
 ก. วีดิทัศน์  ข. โบราณวัตถุ  ค. ภาพยนตร์  ง. ตำนาน 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

จับคู่โยงเส้นข้อความทางซ้ายมือว่าตรงกับข้ันตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

พระราชพงศาวดาร      กำหนดหัวข้อที่ศึกษา 
 

คัดเลือกข้อเท็จจริง      สืบค้นและรวบรวมหลักฐาน 
 

จัดนิทรรศการ       วิเคราะห์หลักฐาน 
 

ประวัติศาสตร์สมัยรัชการที่ 4     สรุปข้อเท็จจริง 
 

ตรวจสิบหลักฐาน      นำเสนอข้อมูล 
 
 
 
พิจารณาว่าหลักฐานท่ีกำหนดให้ จัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบใด 
 

หลักฐาน หลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นรอง 
หลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น   
หลักฐานที่เกิดขึ้นหลักจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว   
อนุสาวรีย์ชียสมรภูมิ   
คลิป VDO เหตุการณ์   
จดหมายเหตุ   
ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน   
รายงานการศึกษาเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์   
พระแก้วมรกต   
ทางรถไฟสายมรณะ   
ภาพยนต์สารคดีเรื่องประวัติศาสตร์ไทย   

 
 

 
 

ใบงานที่ 1 เร่ืองวิธีการทางประวัติศาสตร์ 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถงึ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถงึ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สมำ่เสมอ 
0  คะแนน  หมายถงึ ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏบิัติ 

 
 
 
 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 เร่ือง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย จำนวน 3 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1. จุดประสงค์ท่ัวไป 
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
1.1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
1.1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยสุโขทัย 
1.1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
1.1.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยกับสมัยอื่นๆ 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 สามารถอธิบายเรื่องราวที่สำคัญในสมัยสุโขทัย  
1.2.2 เปรียบเทียบสถานการณ์กับปัจจุบัน 
1.2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในสมัยสุโขทัยได้อย่างถูกต้อง 
2.2 เปรียบเทียบสถานการณ์ในสมัยสุโขทัยกับปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 

3. เนื้อหา  
3.1 การเมือง การปกครองสมัยสุโขทัย 
3.2 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
3.3 สังคมสมัยสุโขทัย 
3.4 วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/3-5 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 
2. ครูช้ีแจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  
3. ครูช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่  และแนะแนวทางการเรียนการ
สอน 
4. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายหน่วยที่ 2 เรื่อง
ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ  

 
 
 
 
 

 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

2. นักเรียนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพื่อ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
1. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยของการ
ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบแบบทดสอบหน่วย
ท่ี 1 โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 2 จากครูและแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผล  

5.1 การแบ่งคะแนน  
  ความรู้     12 คะแนน 
  ทักษะพิสัย    2 คะแนน 
  จิตพิสัย     6 คะแนน 
  รวม     20 คะแนน 

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

...................................................................................................................................................................……
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………………
……...............……......................................................................................................………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..……………
………………………….........................................................................................................................................................
...…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................

..........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............

...............................................................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดคือผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  
 ก. พ่อขุนผาเมือง 
 ข. พ่อขุนบางกลางหาว 
 ค. พ่อขุนบานเมือง 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนบานเมือง 
2. ข้อใดคือรัชสมัยของกษัตริย์สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองมากที่สุด  
 ก. พ่อขุนมังราย   
 ข. พ่อขุนผาเมือง   
 ค. พ่อขุนบางกลางหาว 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
3. พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ข้ึนครองราชย์สมบัติในปใีด 
 ก. 1841  ข. 1850  ค. 1890  ง. 1895 
4. ในสมัยสุโขทัยแบ่งการปกครองเป็นก่ีชั้น ตรงตามข้อใด 
 ก. 2 ช้ัน   ข. 3 ช้ัน   ค. 4 ช้ัน   ง. 5 ช้ัน 
5. เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านกำหนดให้ผู้มีปกครองเมืองตามข้อใด 
 ก. ผู้รั้ง  
 ข. เจ้าเมือง  
 ค. เจ้านายเช้ือพระวงศ์ 
 ง. พระมหากษัตริย์ปกครองตนเอง 
6. “เมืองสองแคว” ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด 
 ก. กำแพงเพชร  ข. พิษณุโลก  ค. นครสวรรค์  ง.พิจิตร 
7. ข้อใดคือเมืองประเทศราชในสมัยสุโขทัย 
 ก. ตาก   ข. พิจิตร  ค. นครสวรรค์  ง. แพร่ น่าน 
8. ในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ที่ครองรายช์ยาวนานที่สุดคือข้อใด 
 ก. พระยาเลอไทย 
 ข. พระมหาธรรมชาราท่ี 2 
 ค. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
9. สมัยกรุงสุโขทัยมีการชนชั้นทั้งหมดก่ีชนชั้น ตามข้อใด 
 ก. 3 ช้ัน   ข. 4 ช้ัน   ค. 5 ช้ัน   ง. 6 ช้ัน 
10. ข้อใดคือปีพุทธศักราชที่พ่อขนุรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น 
 ก. 1823  ข. 1824  ค. 1825  ง. 1826 
11. “…พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์..พี่กูชื่อบานเมือง...” ประโยคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใด 
 ก.  พญาลิไท               ข.  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 ค.  พ่อขุนบางกลางหาว         ง.  พญาไสลือไท 
 



 

 

12. ยุทธศาสตร์แรกที่ผู้นำคนไทยปฏิบัติก่อนจะสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคืออะไร 
 ก. ขอกำลังสนับหนุนจากกลุ่มคนไทย  ข.  ส่งทูตไปติดต่อขอซื้ออาวุธจากจีน 
 ค.  ย้ายท่ีต้ังเมืองไปอยู่ในบริเวณท่ีราบ  ง. ขับไล่กองกำลังของพวกขอมออกไป 
13. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบไพร่ในลู่ทาง..” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด 

ก.  มีการเรียกเก็บภาษีอากร          ข.  ไม่มีการเรียกเก็บภาษีการค้า 
 ค.  เจ้าเมืองไม่บังคับการเดินทางของไพร่  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ค 
14. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์อาณาจักรสุโขทัยรับ มาจากท่ีใด 

ก.  ประเทศศรีลังกา           ข.  เมืองนครศรีราชสีมา 
ค.  เมืองนครศรีธรรมราช    ง.  อาณาจักรลังกาสุกะ 

15. มรดกทางด้านภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อเอกลักษณ์และความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย
จนมาถึงปัจจุบันคือผลงานในข้อใด 

ก. ไตรภูมิพระรว่ง    ข. เข่ือนสรีดภงส์ 
 ค. ตัวอักษรไทย     ง. ประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดคือผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  
 ก. พ่อขุนผาเมือง 
 ข. พ่อขุนบางกลางหาว 
 ค. พ่อขุนบานเมือง 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนบานเมือง 
2. ข้อใดคือรัชสมัยของกษัตริย์สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองมากที่สุด  
 ก. พ่อขุนมังราย   
 ข. พ่อขุนผาเมือง   
 ค. พ่อขุนบางกลางหาว 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
3. พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ขึ้นครองราชย์สมบัติในปใีด 
 ก. 1841  ข. 1850  ค. 1890  ง. 1895 
4. ในสมัยสุโขทัยแบ่งการปกครองเป็นก่ีชั้น ตรงตามข้อใด 
 ก. 2 ช้ัน   ข. 3 ช้ัน   ค. 4 ช้ัน   ง. 5 ช้ัน 
5. เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านกำหนดให้ผู้มีปกครองเมืองตามข้อใด 
 ก. ผู้รั้ง  
 ข. เจ้าเมือง  
 ค. เจ้านายเช้ือพระวงศ์ 
 ง. พระมหากษัตริย์ปกครองตนเอง 
6. “เมืองสองแคว” ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด 
 ก. กำแพงเพชร  ข. พิษณุโลก  ค. นครสวรรค์  ง.พิจิตร 
7. ข้อใดคือเมืองประเทศราชในสมัยสุโขทัย 
 ก. ตาก   ข. พิจิตร  ค. นครสวรรค์  ง. แพร่ น่าน 
8. ในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ที่ครองรายช์ยาวนานที่สุดคือข้อใด 
 ก. พระยาเลอไทย 
 ข. พระมหาธรรมชาราท่ี 2 
 ค. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
9. สมัยกรุงสุโขทัยมีการชนชั้นทั้งหมดก่ีชนชั้น ตามข้อใด 
 ก. 3 ช้ัน   ข. 4 ช้ัน   ค. 5 ช้ัน   ง. 6 ช้ัน 
10. ข้อใดคือปีพุทธศักราชที่พ่อขนุรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น 
 ก. 1823  ข. 1824  ค. 1825  ง. 1826 
11. “…พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์..พี่กูชื่อบานเมือง...” ประโยคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใด 
 ก.  พญาลิไท               ข.  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 ค.  พ่อขุนบางกลางหาว         ง.  พญาไสลือไท 
 



 

 

12. ยุทธศาสตร์แรกที่ผู้นำคนไทยปฏิบัติก่อนจะสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคืออะไร 
 ก. ขอกำลังสนับหนุนจากกลุ่มคนไทย  ข.  ส่งทูตไปติดต่อขอซื้ออาวุธจากจีน 
 ค.  ย้ายท่ีต้ังเมืองไปอยู่ในบริเวณท่ีราบ  ง. ขับไล่กองกำลังของพวกขอมออกไป 
13. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบไพร่ในลู่ทาง..” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด 

ก.  มีการเรียกเก็บภาษีอากร          ข.  ไม่มีการเรียกเก็บภาษีการค้า 
 ค.  เจ้าเมืองไม่บังคับการเดินทางของไพร่  ง.  ถูกเฉพาะขอ้ ก.และ ข้อ ค 
14. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์อาณาจักรสุโขทัยรับ มาจากท่ีใด 

ก.  ประเทศศรีลังกา           ข.  เมืองนครศรีราชสีมา 
ค.  เมืองนครศรีธรรมราช    ง.  อาณาจักรลังกาสุกะ 

15. มรดกทางด้านภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อเอกลักษณ์และความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย
จนมาถึงปัจจุบันคือผลงานในข้อใด 

ก. ไตรภูมิพระรว่ง    ข. เข่ือนสรีดภงส์ 
 ค. ตัวอักษรไทย     ง. ประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ 
 
1. การปกครองแบบปิตุราชาธิปไตยสมัยสุโขทัยเริ่มมีข้ึนในรัชกาลของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 
...................................................................................................................................................................................... 
2. อำนาจสิทธิขาดในแผ่นดินสมัยสุโขทัยเป็นของใคร .................................................................................................. 
3. การปกครองแบบธรรมราชาเป็นการปกครองท่ีอาศัยอะไร....................................................................................... 
4. รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
5. การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายได้รับอิทธิพลมาขากชาติใด................................................................................ 
และทำให้ฐานะของพระมหากษัตริย์เปล่ียนไปเป็น........................................................................................................ 
6. เมืองประเภทใดท่ีทำหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันเมืองหลวง.............................................................................. 
ได้แก่.............................................................................................................................................................................. 
7. เมืองท่ีพระมหากษัตริย์ของสุโขทัยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวภายในแต่จะให้ปกครองกันเองคือเมือง................................ 
8. เมืองท่ีรัชทายาทจะไปปกครองก่อนท่ีจะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย คือเมือง ...... 
...................................................................................................................................................................................... 
9. สาเหตุสำคัญท่ีทำให้อาณาจักรสุโขทัยเส่ือมอำนาจ คือ............................................................................................. 
10. การขยายอำนาจของอาณาจักร .........................................................................................ทำให้อาณาจักรสุโขทัย 
........................................................................................และถูกรวมเข้ากับอยุธยาในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 
เร่ือง การเมือง การปกครองสมัยสุโขทัย 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 เร่ือง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา  จำนวน 3 ชั่วโมง 
 1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
  1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
1.1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยอยุธยา 
1.1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยอยุธยา 
1.1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยอยุธยา 
1.1.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยอยุธยากับสมัยอื่นๆ 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1สามารถอธิบายเรื่องราวที่สำคัญในสมัยอยุธยา  
1.2.2 เปรียบเทียบสถานการณ์กับปัจจุบัน 
1.2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในสมัยอยุธยาได้อย่างถูกต้อง 
2.2 เปรียบเทียบสถานการณ์ในสมัยอยุธยากับปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 

3. เนื้อหา 
3.1 การเมือง การปกครองสมัยอยุธยา 
3.2 เศรษฐกิจสมัยอยุธยา 
3.3 สังคมสมัยอยุธยา 
3.4 วัฒนธรรมสมัยอยุธยา 

5. กิจกรรมการเรียนรู้  
คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

3/6-8 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 
2. ครูช้ีแจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  
3. ครูช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่  และแนะแนวทางการเรียนการ
สอน 
4. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายหน่วยที่ 3 เรื่อง
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ  

 
 
 
 
 

 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

2. นักเรียนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพื่อ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
2. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาของการ
ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบแบบทดสอบหน่วย
ท่ี 3 โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 3 จากครูและแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผล  

5.1 การแบ่งคะแนน  
  ความรู้     12 คะแนน 
  ทักษะพิสัย    2 คะแนน 
  จิตพิสัย     6 คะแนน 
  รวม     20 คะแนน 

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

...................................................................................................................................................................……
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………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………………
……...............……......................................................................................................………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..……………
………………………….........................................................................................................................................................
...…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................

..........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............

...............................................................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
1. ข้อใดคือผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
 ก. พระรามาธิบดีท่ี 1 
 ข. สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2  
 ค. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 ง. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 
2. กรุงศรีอยุธยาเปน็ราชธานีก่ีปี   
 ก. 400 ปี  ข. 405 ปี  ค. 415 ปี  ง. 417 ปี  
3. ในสมัยอยธุยาตอนต้นแบ่งการปกครองออกเป็นก่ีส่วน 
 ก. 2 ส่วน   ข. 3 ส่วน  ค. 4 ส่วน   ง. 5 ส่วน 
4. กรมเวียง (เมือง) มีอำนาจหน้าที่ตรงกับข้อใด  
 ก. มีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีอากร  
 ข. จัดระเบียบเกี่ยวกับราชสำนัก 
 ค. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของราษฎร 
 ง. มีหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับการทำมาหากินของราษฎร 
5. ข้อใดคือหัวเมืองชั้นใน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นทั้งหมด 
 ก. เพชรบุรี สิงห์บุรี พิษณุโลก   ข. เพชรบุรี ราชบุรี พิษณุโลก  
 ค. เพชรบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี   ง. ปราจีนบุรีราชบุรีจันทบุรี 
6. ชนชั้นทางสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาแบ่งออกเป็นก่ีชนชั้นตามข้อใด 
 ก. 2 ชนช้ัน  ข. 3 ชนช้ัน  ค. 4 ชนช้ัน  ง. 5 ชนช้ัน 
7. “ไพร่ตามสังกัด” แบ่งได้เป็นก่ีประเภทตามข้อใด 
 ก. 2 ประเภท  ข. 3 ประเภท  ค. 4 ประเภท  ง. 5 ประเภท 
8. ข้อใดคือจำนวนราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ก. 2 ราชวงศ์  ข. 3 ราชวงศ์  ค. 4 ราชวงศ์  ง. 5 ราชวงศ์ 
9. ข้อใดคือราชวงศ์ท่ีครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ก. ราชวงศ์อู่ทอง  ข. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ค. ราชวงศ์สุโขทัย ง. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 
10. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงคร้ังที่ 2 ให้กับพม่าตรงกับรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ในข้อใด 
 ก. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
 ข. สมเด็จพระมหินทราธิราช  
 ค. สมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาอมรินทร์ 
 ง. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 
 

 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
1. ข้อใดคือผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
 ก. พระรามาธิบดีท่ี 1 
 ข. สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2  
 ค. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 ง. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 
2. กรุงศรีอยุธยาเปน็ราชธานีก่ีปี   
 ก. 400 ปี  ข. 405 ปี  ค. 415 ปี  ง. 417 ปี  
3. ในสมัยอยธุยาตอนต้นแบ่งการปกครองออกเป็นก่ีส่วน 
 ก. 2 ส่วน   ข. 3 ส่วน  ค. 4 ส่วน   ง. 5 ส่วน 
4. กรมเวียง (เมือง) มีอำนาจหน้าที่ตรงกับข้อใด  
 ก. มีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีอากร  
 ข. จัดระเบียบเกี่ยวกับราชสำนัก 
 ค. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของราษฎร 
 ง. มีหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับการทำมาหากินของราษฎร 
5. ข้อใดคือหัวเมืองชั้นใน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นทั้งหมด 
 ก. เพชรบุรี สิงห์บุรี พิษณุโลก   ข. เพชรบุรี ราชบุรี พิษณุโลก  
 ค. เพชรบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี   ง. ปราจีนบุรีราชบุรีจันทบุรี 
6. ชนชั้นทางสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาแบ่งออกเป็นก่ีชนชั้นตามข้อใด 
 ก. 2 ชนช้ัน  ข. 3 ชนช้ัน  ค. 4 ชนช้ัน  ง. 5 ชนช้ัน 
7. “ไพร่ตามสังกัด” แบ่งได้เป็นก่ีประเภทตามข้อใด 
 ก. 2 ประเภท  ข. 3 ประเภท  ค. 4 ประเภท  ง. 5 ประเภท 
8. ข้อใดคือจำนวนราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ก. 2 ราชวงศ์  ข. 3 ราชวงศ์  ค. 4 ราชวงศ์  ง. 5 ราชวงศ์ 
9. ข้อใดคือราชวงศ์ท่ีครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ก. ราชวงศ์อู่ทอง  ข. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ค. ราชวงศ์สุโขทัย ง. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 
10. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงคร้ังที่ 2 ให้กับพม่าตรงกับรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ในข้อใด 
 ก. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
 ข. สมเด็จพระมหินทราธิราช  
 ค. สมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาอมรินทร์ 
 ง. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 3  
เร่ืองประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา 

ผู้สถาปานาอาณาจักรอยุธยาคือใคร 
.................................................................................................................................................................. 

อาณาจักรอยุธยามีทำเลท่ีต้ังเหมาะสมออย่างไร 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 

อาณาจักรและแคว้นใดท่ีอยู่ก่อนสถาปนาอาณาจักร 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 เร่ือง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี จำนวน 2 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป 
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองสมัยธนบุรี  
1.1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยธนบุรี   
1.1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยธนบุรี  
1.1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยธนบุรี  
1.1.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีกับสมัยอื่น ๆ  

1.2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 สามารถอธิบายเรื่องราวที่สำคัญในสมัยธนบุรี 
1.2.2 เปรียบเทียบสถานการณ์กับปัจจุบัน 
1.2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในสมัยอยุธยาได้อย่างถูกต้อง 
2.2 เปรียบเทียบสถานการณ์ในสมัยธนบุรีกับปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 

3. เนื้อหา 
3.1 การเมือง การปกครองสมัยธนบุรี 
3.2 เศรษฐกิจสมัยธนบุร ี
3.3 สังคมสมัยธนบุรี 
3.4 วัฒนธรรมสมัยธนบรุี 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์
ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

4/9-10 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 
2. ครูช้ีแจง คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
3. ครูช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่  และแนะแนวทางการเรียนการ
สอน 
4. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายหน่วยที่ 4 เรื่อง
ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอ
บหลังเรียน
ในระบบ  

 
 
 
 
 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

2. นักเรียนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพื่อ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
3. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีของการ
ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบแบบทดสอบหน่วย
ท่ี 4 โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 4 จากครูและแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………
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……...............……......................................................................................................………………………………………………
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• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................

..........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............

...............................................................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
1. เหตุผลที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นศูนย์กลางในการกู้เอกราชยกเว้นข้อใด 

ก. สมบูรณ์ท้ังกำลังคนและอาหาร  ข. ผู้คนมีขวัญกำลังใจดี 
ค. เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน  ง. ยังไม่ถูกพม่าโจมตี 

2. พระเจ้าตากสินสถาปนาราชธานีขึ้นใหม่ และขนานนามราชนีนี้ว่าอยา่งไร 
 ก.  กรุงธนบุรีศรีอมรนิทร์   ข.  กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 
  ค.  กรุงธนบุรีศรีมหาบดินทร์  ง.  กรุงธนบุรีศรีมหาดิลก 

3. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบชุมนุมแรก แต่ไม่สำเร็จ คือชุมนุมใด  
 ก.  ชุมนุมเจ้าพระฝาง   ข.  ชุมนุมเจ้าพิมาย 
 ค.  ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก  ง.  ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช 

4. ในสมัยกรุงธนบุรีได้จัดสำเภาหลวงไปค้าขายกับชาติใด 
ก. อินเดีย     ข.  จีน 
ค.  มลายู    ง.  ญี่ปุ่น 

5. ใครคือผู้ที่สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียชีวิต 
   ก.  พระยาอภัยภูเบศร์     ข.  พระยาสรรค์ 
 ค.  พระยามหากษัตริย์ศึก     ง.   พระยานคร 
6. ก่อนที่เจ้าตากสินจะนำทหารตีฝ่าวงล้อมพม่า ไปต้ังตนเป็นใหญ่ที่จันทบุรีนัน้ เจ้าตากมียศคร้ังสุดท้ายเป็น
อะไร 
 ก. พระยาจักร ี    ข. พระยาวชิรปราการ 
 ค. พระยาตาก    ง. หลวงยกบัตรเมืองราชบุรี 
7. พระยาตากเมื่อปราบดาภิเษกข้ึนเปน็พระมหากษัตริย์ มีชื่อในพระราชสุพรรณบัฏว่าอะไร 
 ก. สมเด็จพระบรมราชาท่ี 4  ข. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 
 ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ง. สมเด็จพระบรมรามาธิบดีท่ี 1 
8. เม่ือพระเจ้าตากสิน ได้ต้ังกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วทรงเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรอพยพเข้าเมืองมากๆเพื่ออะไร 
 ก. ต้องการแรงงานในการสร้างพระราชวัง    ข. ทรงห่วงใยราษฎรว่าจะไม่ปลอดภัย 
 ค. ต้องการให้เป็นกำลังของชาติบ้านเมือง       ง. ต้องการแรงงานในการทำไร่ทำนา 
9. ในสมัยกรุงธนบุรี ได้พระแก้วมรกต มาจากการทำศึกคร้ังใด 
 ก. ศึกตีเชียงใหม่ครั้งท่ี 2   ข. ศึกจำปาศักด์ิ   
 ค. ศึกเวียงจันทน์    ง. ศึกอะแซหวุ่นกี ้
10. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้นำครูฝึกละครมาจากท่ีใดมาฝึกละครหลวง 
 ก. กรุงศรีอยุธยา    ข. เชียงใหม่ 
 ค. พิมาย    ง. นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
1. เหตุผลที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นศูนย์กลางในการกู้เอกราชยกเว้นข้อใด 

ก. สมบูรณ์ท้ังกำลังคนและอาหาร  ข. ผู้คนมีขวัญกำลังใจดี 
ค. เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน  ง. ยังไม่ถูกพม่าโจมตี 

2. พระเจ้าตากสินสถาปนาราชธานีขึ้นใหม่ และขนานนามราชนีนี้ว่าอยา่งไร 
 ก.  กรุงธนบุรีศรีอมรนิทร์   ข.  กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 
  ค.  กรุงธนบุรีศรีมหาบดินทร์  ง.  กรุงธนบุรีศรีมหาดิลก 

3. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบชุมนุมแรก แต่ไม่สำเร็จ คือชุมนุมใด  
 ก.  ชุมนุมเจ้าพระฝาง   ข.  ชุมนุมเจ้าพิมาย 
 ค.  ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก  ง.  ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช 

4. ในสมัยกรุงธนบุรีได้จัดสำเภาหลวงไปค้าขายกับชาติใด 
ก. อินเดีย     ข.  จีน 
ค.  มลายู    ง.  ญี่ปุ่น 

5. ใครคือผู้ที่สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียชีวิต 
   ก.  พระยาอภัยภูเบศร์     ข.  พระยาสรรค์ 
 ค.  พระยามหากษัตริย์ศึก     ง.   พระยานคร 
6. ก่อนที่เจ้าตากสินจะนำทหารตีฝ่าวงล้อมพม่า ไปต้ังตนเป็นใหญ่ที่จันทบุรีนัน้ เจ้าตากมียศคร้ังสุดท้ายเป็น
อะไร 
 ก. พระยาจักร ี    ข. พระยาวชิรปราการ 
 ค. พระยาตาก    ง. หลวงยกบัตรเมืองราชบุรี 
7. พระยาตากเมื่อปราบดาภิเษกขึ้นเปน็พระมหากษัตริย์ มีชื่อในพระราชสุพรรณบัฏว่าอะไร 
 ก. สมเด็จพระบรมราชาท่ี 4  ข. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 
 ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ง. สมเด็จพระบรมรามาธิบดีท่ี 1 
8. เม่ือพระเจ้าตากสิน ได้ต้ังกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วทรงเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรอพยพเข้าเมืองมากๆเพื่ออะไร 
 ก. ต้องการแรงงานในการสร้างพระราชวัง    ข. ทรงห่วงใยราษฎรว่าจะไม่ปลอดภัย 
 ค. ต้องการให้เป็นกำลังของชาติบ้านเมือง       ง. ต้องการแรงงานในการทำไร่ทำนา 
9. ในสมัยกรุงธนบุรี ได้พระแก้วมรกต มาจากการทำศึกคร้ังใด 
 ก. ศึกตีเชียงใหม่ครั้งท่ี 2   ข. ศึกจำปาศักด์ิ   
 ค. ศึกเวียงจันทน์    ง. ศึกอะแซหวุ่นกี ้
10. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้นำครูฝึกละครมาจากท่ีใดมาฝึกละครหลวง 
 ก. กรุงศรีอยุธยา    ข. เชียงใหม่ 
 ค. พิมาย    ง. นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 



 

 

 
 

คำช้ีแจง อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรธนบุรีให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

ความเข้มแข็งทางด้านการทหาร 
 

นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 

นโยบายฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที่ 4 
เร่ืองประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี 

ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรธนบุรี 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 เร่ือง ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ จำนวน 3 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 
1.1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ 
1.1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ 
1.1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
1.1.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์รีกับสมัยอื่นๆ 

  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 สามารถอธิบายเรื่องราวที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
1.2.2 เปรียบเทียบสถานการณ์กับปัจจุบัน 
1.2.3 นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างถูกต้อง 
2.2 เปรียบเทียบสถานการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 

3. เนื้อหา  
3.1 การเมือง การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 
3.2 เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ 
3.3 สังคมสมัยรัตนโกสินทร์ 
3.4 วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

5/11-13 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 
2. ครูช้ีแจง คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
3. ครูช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่  และแนะแนวทางการเรียนการ
สอน 
4. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายหน่วยท่ี 5  เรื่อง
ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ  

 
 
 
 
 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

2. นักเรียนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพื่อ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
3. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ของ
การทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบแบบทดสอบหน่วย
ท่ี 5 โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 5 จากครูและแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       15  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       7.5 คะแนน 
รวม        25 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึน้ไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

...................................................................................................................................................................….....
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……………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………………
……...............……......................................................................................................……………………………………............
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…………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
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• ผลการสอนของครู 
...........................................................................................................................................................................

...........................……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…...................................................................................................................................................................................
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
1.  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดได้รับการยกย่องว่าเป็น “เจ้าสัว”และ “บิดาการค้าไทย” 
 ก. รัชกาลท่ี 2    ข. รัชกาลท่ี 3 
 ค. รัชกาลท่ี 4    ง. รัชกาลท่ี 6  
2.  วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยคือวัดใด 
 ก. วัดพระแก้ว       ข. วัดสุทัศน์เทพวราราม  
 ค. วัดราชโอรสาราม   ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
3. การริเร่ิมกิจการธนาคารของไทยเป็นแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด 
 ก. บุคคลัภย์    ข. บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด 
 ค. ธนาคารไทยพาณิชย์   ง. ธนาคารออมสิน 
4. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือใด  
 ก. 24 กุมภาพันธ์ 2475         ข. 24 มีนาคม 2475 
 ค. 24 พฤษภาคม 2475           ง. 24 มิถุนายน 2475   
5. โรงเรียนสำหรับชาวบ้านแห่งแรกของไทยคือโรงเรียนใด 
 ก.  โรงเรียนสวนกุหลาบ     ข.  โรงเรียนมหาวชิราวุฒิ 
 ค.  โรงเรียนวรนารีเฉลิม         ง.  โรงเรียนมหรรณพาราม 
6. เหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยคร้ังยิ่งใหญ่ของนิสิตนักศึกษาเกิดขึ้นเม่ือใด  
 ก. 14 พฤษภาคม ๒๔๗๕    ข. 14 ตุลาคม 2561 
 ค. 11 กันยายน ๒๕๓๕    ง. 24 มิถุนายน 2475  
7. เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยรักษาอธิปไตยรอดพน้ไม่ตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกมาได้เนื่องจาอะไร 
 ก. ได้รับความช่วยเหลือจากจีน   ข. ได้ความช่วยเหลือจากอเมริกา 
 ค. ชาติตะวันตกใช้ไทยเป็นรัฐกันชน  ง.  มีภูมิประเทศดีข้าศึกโจมตีลำบาก 
8. การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด 
 ก.  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   ข.  พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
 ค.  นายชวน หลีกภัย    ง.  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
9. สงครามเก้าทัพ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด และเป็นการทำสงครามกับชาติใด  
 ก.  สมัยรัชกาลท่ี 1, พม่า      ข.  สมัยรัชกาลท่ี 2, พม่า   
 ค.  สมัยรัชกาลท่ี 3, เขมร            ง.  สมัยรัชกาลท่ี  2, มลายู  
10. สนธิสัญญาเบาว์ริงส่งผลดีต่อไทยมากที่สุดในด้านใด 
 ก. การเมือง  ข. เศรษฐกิจ  ค. การปกครอง  ง.สังคมและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
1.  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดได้รับการยกย่องว่าเป็น “เจ้าสัว”และ “บิดาการค้าไทย” 
 ก. รัชกาลท่ี 2    ข. รัชกาลท่ี 3 
 ค. รัชกาลท่ี 4    ง. รัชกาลท่ี 6  
2.  วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยคือวัดใด 
 ก. วัดพระแก้ว       ข. วัดสุทัศน์เทพวราราม  
 ค. วัดราชโอรสาราม   ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
3. การริเร่ิมกิจการธนาคารของไทยเป็นแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด 
 ก. บุคคลัภย์    ข. บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด 
 ค. ธนาคารไทยพาณิชย์   ง. ธนาคารออมสิน 
4. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือใด  
 ก. 24 กุมภาพันธ์ 2475         ข. 24 มีนาคม 2475 
 ค. 24 พฤษภาคม 2475           ง. 24 มิถุนายน 2475   
5. โรงเรียนสำหรับชาวบ้านแห่งแรกของไทยคือโรงเรียนใด 
 ก.  โรงเรียนสวนกุหลาบ     ข.  โรงเรียนมหาวชิราวุฒิ 
 ค.  โรงเรียนวรนารีเฉลิม         ง.  โรงเรียนมหรรณพาราม 
6. เหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยคร้ังยิ่งใหญ่ของนิสิตนักศึกษาเกิดขึ้นเม่ือใด  
 ก. 14 พฤษภาคม ๒๔๗๕    ข. 14 ตุลาคม 2561 
 ค. 11 กันยายน ๒๕๓๕    ง. 24 มิถุนายน 2475  
7. เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยรักษาอธิปไตยรอดพน้ไม่ตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกมาได้เนื่องจาอะไร 
 ก. ได้รับความช่วยเหลือจากจีน   ข. ได้ความช่วยเหลือจากอเมริกา 
 ค. ชาติตะวันตกใช้ไทยเป็นรัฐกันชน  ง.  มีภูมิประเทศดีข้าศึกโจมตีลำบาก 
8. การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด 
 ก.  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   ข.  พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
 ค.  นายชวน หลีกภัย    ง.  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
9. สงครามเก้าทัพ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด และเป็นการทำสงครามกับชาติใด  
 ก.  สมัยรัชกาลท่ี 1, พม่า      ข.  สมัยรัชกาลท่ี 2, พม่า   
 ค.  สมัยรัชกาลท่ี 3, เขมร            ง.  สมัยรัชกาลท่ี  2, มลายู  
10. สนธิสัญญาเบาว์ริงส่งผลดีต่อไทยมากที่สุดในด้านใด 
 ก. การเมือง  ข. เศรษฐกิจ  ค. การปกครอง  ง.สังคมและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 6 เร่ือง โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช 
จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวง 
1.1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ 
1.1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ โครงการตามพระราชดำริ 
1.1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.5 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม ่

  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช 
1.2.2 นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
1.2.3 นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชได้อย่างถูกต้องใม 
2.2 นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

3. เนื้อหา  
3.1 โครงการหลวง 
3.2 โครงการส่วนพระองค์ 
3.3 โครงการตามพระราชดำริ 
3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 เกษตรทฤษฎีใหม ่ 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

6/13-16 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 
2. ครูช้ีแจง คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
3. ครูช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่  และแนะแนวทางการเรียนการ
สอน 
4. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ  

 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายหน่วยท่ี 6 เรื่อง
โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช 
2. นักเรียนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพื่อ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
3. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ของ
การทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบแบบทดสอบหน่วย
ท่ี 6 โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 6 จากครูและแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

6. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

  
 



 

 

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

...........................................................................................................................................................................
...............……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….........
......…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………
…………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………..........................

............………………………………………..………………………………………...............………………………………………..………………
………………………...............……......................................................................................................……………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
…..……………………………………….....................................................................................................................................
.......................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………
…………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
...........................................................................................................................................................................

...........................……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…...................................................................................................................................................................................
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7 พระราชกรณียกิจ 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเมื่อใด  
 ก. 5 มีนาคม 2493   
 ข. 5 เมษายน 2493 
 ค. 5 พฤษภาคม 2493 
 ง. 5 มิถุนายน 2493 
๒. พระมหากษัตริย์ไทยในข้อใดที่มีพระราชดำริว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
ชาวสยาม”  
 ก. รัชกาลท่ี 5  ข. รัชกาลท่ี 6  ค. รัชกาลท่ี 7  ง. รัชการท่ี 9 
๓. ความร่วมมือโครงการหลวงและไต้หวันนำมาสู่การพัฒนาอาชีพของชาวเขาในข้อใด 
 ก. ถ่ัวแดงหลวง  ข. พืชผักเมืองหนาว ค. ไม้เมืองหนาว  ง. ถูกทุกข้อ 
๔. โครงการหลวงต้ังโรงงานอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกที่ใด 
 ก. มหาวิทยาลัยทักษิณ               ข. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕. จังหวัดใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานข้าวต้ังธนาคารข้าวเป็นแห่งแรก 
 ก. แพร่   ข. เชียงราย  ค. เชียงใหม่  ง. แม่ฮ่องสอน 
๖. ข้อใดคือปีพุทธศักราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โครงการ 
หลวงจดทะเบียนเปน็มูลนิธิโครงการหลวง 
 ก. พ.ศ. 2532  ข. พ.ศ. 2533  ค. พ.ศ. 2534  ง. พ.ศ. 2535 
๗. พระมหากษัตริย์ไทยในข้อใดที่มีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๘. ข้อใดคือองค์ประกอบของ “เง่ือนไขความรู้” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก. ความรู้  ข. ความรอบคอบ ค. ความระมัดระวัง ง. ถูกทุกข้อ 
๙. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นการจัดสรรพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินโดยแบ่งพืน้ที่ตามอัตราส่วนตรงตามข้อใด 
 ก. 40:20:20:20  ข. 40:30:20:10  ค. 30:30:30:10  ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. ลักษณะโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาแบ่งออกเป็นก่ีประเภทตรงตามข้อใด 
 ก. 2 ประเภท  ข. 3 ประเภท  ค. 4 ประเภท  ง. 5 ประเภท 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7 พระราชกรณียกิจ 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเมื่อใด  
 ก. 5 มีนาคม 2493   
 ข. 5 เมษายน 2493 
 ค. 5 พฤษภาคม 2493 
 ง. 5 มิถุนายน 2493 
๒. พระมหากษัตริย์ไทยในข้อใดที่มีพระราชดำริว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
ชาวสยาม”  
 ก. รัชกาลท่ี 5  ข. รัชกาลท่ี 6  ค. รัชกาลท่ี 7  ง. รัชการท่ี 9 
๓. ความร่วมมือโครงการหลวงและไต้หวันนำมาสู่การพัฒนาอาชีพของชาวเขาในข้อใด 
 ก. ถ่ัวแดงหลวง  ข. พืชผักเมืองหนาว ค. ไม้เมืองหนาว  ง. ถูกทุกข้อ 
๔. โครงการหลวงต้ังโรงงานอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกที่ใด 
 ก. มหาวิทยาลัยทักษิณ               ข. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕. จังหวัดใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานข้าวต้ังธนาคารข้าวเป็นแห่งแรก 
 ก. แพร่   ข. เชียงราย  ค. เชียงใหม่  ง. แม่ฮ่องสอน 
๖. ข้อใดคือปีพุทธศักราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โครงการ 
หลวงจดทะเบียนเปน็มูลนิธิโครงการหลวง 
 ก. พ.ศ. 2532  ข. พ.ศ. 2533  ค. พ.ศ. 2534  ง. พ.ศ. 2535 
๗. พระมหากษัตริย์ไทยในข้อใดที่มีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๘. ข้อใดคือองค์ประกอบของ “เง่ือนไขความรู้” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก. ความรู้  ข. ความรอบคอบ ค. ความระมัดระวัง ง. ถูกทุกข้อ 
๙. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นการจัดสรรพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินโดยแบ่งพืน้ที่ตามอัตราส่วนตรงตามข้อใด 
 ก. 40:20:20:20  ข. 40:30:20:10  ค. 30:30:30:10  ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. ลักษณะโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาแบ่งออกเป็นก่ีประเภทตรงตามข้อใด 
 ก. 2 ประเภท  ข. 3 ประเภท  ค. 4 ประเภท  ง. 5 ประเภท 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 7 เร่ือง พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน จำนวน 2 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวง 
1.1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ 
1.1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ โครงการตามพระราชดำริ 
1.1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 
1.2.2 นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
1.2.3 นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 
2.2 นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

3. เนื้อหา  
3.1 โครงการหลวง 
3.2 โครงการส่วนพระองค์ 
3.3 โครงการตามพระราชดำริ 
3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

7/1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 
2. ครูช้ีแจง คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
3. ครูช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่  และแนะแนวทางการเรียนการ
สอน 
4. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายหน่วยท่ี 7 เรื่อง
พ ร ะ ร า ช ก ร ณ ี ย ก ิ จ ท ี ่ ส ำ ค ั ญ ข อ ง
พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ  

 
 
 
 
 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

2. นักเรียนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพื่อ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
3. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง พระ
ราชกรณียกิจท่ีสำคัญของพระมหากษัตริย์
องค์ปัจจุบันโดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ของ
การทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบแบบทดสอบหน่วย
ท่ี 7 โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 7 จากครูและแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       0.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5 คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

  
 

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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……………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………..........................
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………………………...............……......................................................................................................……………………………
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• ผลการสอนของครู 
...........................................................................................................................................................................
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