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หนวยการเรียนรูท่ี 6   เร่ือง พัฒนาการทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยาและธนบุรี  
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ     สาระสังคมศึกษา ฯ    ศิลปะ    ภาษาไทย 
1.มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    

ส  4. 1 ม. 2 / 1 ,2 ,3  
ส  4.3  ม. 2/  1 ,2     

2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
ส  4.1  ขอ  1  ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะตางๆ  

 ส  4.1  ขอ  2   วิเคราะหความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร 

ส  4.3  ขอ 1  วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง ๆ 
 ส  4.3  ขอ  2   วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
  3.1    พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา 
  3.2    พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยธนบุรี 
  3.3    การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
          1)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา   
                 2)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยธนบุรี  
           3)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร  
  4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
                นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยาและธนบุรี 
  4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
          1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)   การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
       1)   ผลงานกลุมของนักเรียน เร่ือง     
พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา   
        2)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   
พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยธนบุรี  
        3)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  การใช
หลักฐานทางประวัติศาสตร                

 
-  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)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง     
พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา   
        4)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   
พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยธนบุรี  
        5)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  การใช
หลักฐานทางประวัติศาสตร  

 
- แนะนําแหลงเรียนรู
ตางๆ  
- แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ คน
ควาและรวบรวมสรุป
เปนรายงานและ  
นําเสนอภายใน             
ช้ันเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ         
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 6/1  เร่ือง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรอยุธยา 
เวลา  5    ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู  
                     รูและเขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา  
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบาย พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยาได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา 
   -    พัฒนาการทางดานการเมืองการปกครอง 
   -    พัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ 
   -    พัฒนาการทางดานสังคม 
   -     พัฒนาการทางดานวัฒนธรรม 
   -      ความสัมพันธระหวางประเทศ 
   -      ภูมิปญญาสมัยอยุธยา 
   -      บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา 
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 

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

 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะ
การคิดวิเคราะห  ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง     พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา  
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
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              3)   การตอบคําถามเรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา 
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการก
ลุม 

3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง    พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรของอยุธยา   จากการตอบคําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติ- 
ศาสตรของอยุธยา 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 1)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา 
 2)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
อยุธยา 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษา ร่ือง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา  

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอ
เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติ
ศาสตรของอยุธยา   จากการตอบคําถาม 

2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
นําเสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนฟงเพลงอยุธยารําลึกตั้งคําถาม 
   -   ในเนื้อเพลงกลาวถึงเรื่องใด 
  5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง  ประวัติศาสตรสมัย
อยุธยา  โดยเนนการเมืองการปกครอง  ขณะดู
นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
     -   สรุปเรื่องการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
ลงในแบบสรุป 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการสรุปขอมูล 

2.  นักเรียนจับคูกันแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจาก
การศึกษาวีซีดีเร่ืองประวัติศาสตรสมัยอยุธยา 

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.  นักเรียนตอบคําถามเพื่อทบทวนและสรุป
เร่ือง   การปกครองสมัยอยุธยา  
    -   ลักษณะการปกครองของอยุธยาเปนอยาง
ไร 
    -   มีความเจริญสูงสุดในสมัยใด เพราะเหตุใด    

ทักษะการตอบคําถาม 
ทักษะการสรุปขอมูล 

4.  นักเรียนแบงกลุมกลุมละ  5  คนปฏิบัติดังนี้ 
      -  เขียนผังความคิดรวบยอดการปกครอง  
      -  นําเสนอโดยการจัดปายนิเทศ และนํา
เสนอหนาชั้น 
      -  ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 
ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการปกครองสมัย
อยุธยา 

 ทักษะการสรุปขอมูล 

6.   ครูสุมนักเรียนออกมาเลาสภาพเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม สมัยอยุธยา    

ทักษะการสรุปขอมูล 

7.  นักเรียนศึกษาเรื่องสภาพเศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนาธรรมสมัยอยุธยา   จากหนังสือสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ในสาระ
ประวัติศาสตร 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
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8.  นักเรียนตั้งคําถามจากการศึกษา  50  ขอเปน
ไดทั้งขอสอบแบบปรนัย/อัตนัย 

ทักษะการสรุปขอมูล 

9.  ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอสิ่งที่อานและ
ตั้งคําถามจากเรื่องที่กําหนดใหเพื่อทบทวนความ
รู  ครูและรวมสนทนาซักถามและเพิ่มเติมขอมูล

ทักษะการสรุปขอมูล 

10.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม 

 

11.  นักเรียนศึกษาแผนที่สมัยอยุธยารวมกัน
อธิบายลักษณะความสัมพันธระหวางประเทศ 
ครูรวมเสนอแนะ 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

12.  นักเรียนอานหนังสือสังคมศึกษาเรื่อง ความ
สัมพันธระหวางประเทศรวมกันสรุป 

ทักษะการสรุปขอมูล 

13.  นักเรียนยกตัวอยางภูมิปญญาในสมัยอยุธยา
ดานตอไปนี้ 
        -  ดานการศึกษา  
        -  ดานการประกอบอาชีพ 
        -  ดานการอนุรักษสภาพแวดลอม 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

14.  ครูตั้งประเด็นคําถาม “ หากนักเรียนเปนผู
นําประเทศนักเรียนจะนําภูมิปญญาในสมัย
อยุธยามาใชไดอยางไร” 

ทักษะการคิดบูรณาการ 
ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

15.  นักเรียนจับคูกันศึกษาบุคคลสําคัญในสมัย
อยุธยาคูละ 1 ทาน 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

16.  แตละคูแลกเปลี่ยนกันเพื่อศึกษาบุคคล
สําคัญทานอื่นๆ จนครบทุกทาน  นําความรูที่ได
จากการแลกเปลี่ยนสรุปเปนรายงานคนละ            
1  ฉบับ 

ทักษะการสรุปขอมูล 

17.  นําผลการสรุปจัดมุมความรูหลังชั้นเรียน  
5.3    ขั้นสรุป 

          ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง    พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยาโดยการ
สนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
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 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
        2)    เพลงอยุธยารําลึก    
 6.2  แหลงเรียนรู 
       1)    หองสมุดโรงเรียน  
       2)    หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         นักเรียนศึกษาพัฒนาการทางสังคมของทองถ่ินของนักเรียนวามีการพัฒนามาอยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  สอบถาม สัมภาษณ 
         2.   ขั้นวิเคราะห 
   -   มีการพัฒนามาอยางไร 
         3.   ขั้นสรุป 
  -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
         4.   ขั้นประยุกตใช 
  -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 
 7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระ หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม โดยกําหนดภาระงาน 
ศึกษาหลักธรรมสําหรับผูนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระงาน  “ศึกษาหลักธรรมสําหรับผูนํา” 
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การบูรณาการ  ส   1.2 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจหลักธรรมสําหรับผูนํา    
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมสําหรับผูนํา 1 หลักธรรม 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาหลักธรรมสําหรับผูนํา 1 หลักธรรม   
 2.  อธิบายหลักธรรมพรอมวิธีการนําไปใช 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามหลักธรรมที่เลือก 
 2.  ความชัดเจนในการอธิบายและสามารถนําไปใชได 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกทักษะเรื่อง เศรษฐกิจ  สังคม สมัยอยุธยา 



 182

ช่ือ ........................................ช้ัน ......................เลขที่ ..................... 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามมาใหเขาใจ 
1.  เพราะเหตุใดอาณาจักรอยุธยาจึงมีความรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจ   
ตอบ  ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.  พระคลังสินคามีบทบาทอยางไร   
ตอบ  ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
3. รายไดของแผนดินสมัยอยุธยามาจากแหลงใดบาง   
ตอบ .................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
4.  สังคมอยุธยาแบงเปนกี่ชนชั้นอะไรบาง ?และมีลักษณะความสัมพันธอยางไร   
ตอบ ................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
5.  ไพรคือใคร? 
ตอบ  ............................................................................................................................................... 
6. นกัเรียนคิดวาลักษณะใดของสังคมอยุธยายังปรากฏอยูสังคมปจจุบัน   
ตอบ  .............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกทักษะเรื่อง เศรษฐกิจ  สังคม สมัยอยุธยา 
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ช่ือ ........................................ช้ัน ......................เลขที่ ..................... 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามมาใหเขาใจ 
 
1.  เพราะเหตุใดอาณาจักรอยุธยาจึงมีความรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจ   
 ตอบ  เพราะมีความเจริญทางดานเกษตรกรรมมีแหลงเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณและมีเสนทางการคา
ที่สะดวก 
2.  พระคลังสินคามีบทบาทอยางไร   
ตอบ   มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษีรายไดของแผนดินทุกชนิดและกอใหเกิดการผูขาดสินคา 
3. รายไดของแผนดินสมัยอยุธยามาจากแหลงใดบาง   
ตอบ  1)   สวย คือ  ส่ิงของที่ไพรหลวงจายใหรัฐทดแทนกาถูกเกณฑมาทํางาน 
         2)  อากร  คือ   เงินที่เก็บจากผลประโยชนที่ราษฎรประกอบอาชีพ 
         3)   จังกอบ  คือ คาผานดานขนอนทั้งทางบกและทางน้ํา  โดยเรียกเก็บยานพาหนะที่บรรทุกสิ
คาผาน 
         4)  ฤชา  คือ  เงินที่รัฐเรียกเก็บจากการใหบริการจากราษฎร 
4.  สังคมอยุธยาแบงเปนกี่ชนชั้นอะไรบาง ?และมีลักษณะความสัมพันธอยางไร ? 
ตอบ   2  ชนชั้น คือ  ชนชั้นปกครอง  และชนชั้นถูกปกครอง 
5.  ไพรคือใคร  
ตอบ   คือ  ประชาชนสวนใหญของสังคม ทั้งหญิงและชาย มีศักดินาระหวาง 10 - 25 ไร ตองทํางาน
อุทิศแรงงานใหแกรัฐโดยไมไดคาตอบแทนเพราถือเปนหนาที่ 
6. นักเรียนคิดวาลักษณะใดของสังคมอยุธยายังปรากฏอยูสังคมปจจุบัน ? 
ตอบ   1)   การแบงชนชั้น    2)   การเก็บภาษี   3)   การจายสวย   4)   การเก็บคาฤชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  บันทึกหลังสอน 
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 
2.  การใชส่ือการเรียนรู 
 
 
3.  การประเมินผลการเรียนรู 
 
 
4.  การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน 
 
 
บันทึกเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................
............................... 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี  6/2  เร่ือง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยธนบุรี 
เวลา   5   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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 1.1   ผลการเรียนรู  
                      รูและเขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธนบุรี 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยธนบุรีได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอยุธยา 
   -    การสถาปนากรุงธนบุรี 
   -    ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาในสมัยธนบุรี 
   -    พัฒนาการทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
   -    พัฒนาการทางดานวัฒนธรรม 
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 

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

 2.3    ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะ
การคิดวิเคราะห  ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธนบุรี 
 3.2    กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธน
บุรี 
           2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
        3)    การตอบคําถามเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธนบุรี 
 
  

3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 

3.4    ความรูความเขาใจ 
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         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธนบุรี  จากการตอบคําถาม 
          2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง   พัฒนาการทางประวัติ
ศาสตรของไทยสมัยธนบุรี 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

  1)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธนบุรี 
  2)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธนบุรี 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทย
สมัยธนบุรี      

2)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทย
สมัยธนบุรี 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอ
เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  พัฒนาการทางประวัติ
ศาสตรของไทยสมัยธนบุรี   จากการตอบคําถาม 

 2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทย
สมัยธนบุรี 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
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          นักเรียนฟงเพลงพระเจาตาก 
   -   นักเรียนรูสึกอยางไร 
  5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง  ประวัติศาสตรสมัยกรุง
ธนบุรี  เร่ืองการเมืองการปกครอง  ขณะดูนัก
เรียนปฏิบัติดังนี้ 
      -  สรุปเรื่องการเมืองการปกครองสมัยธนบุรี
ลงในแบบสรุป 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการสรุปขอมูล 

2.  นักเรียนจับคูกันแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจาก
การศึกษาวีซีดีเร่ือง  ประวัติศาสตรสมัยกรุงธน
บุรี 

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.  นักเรียนตอบคําถามเพื่อทบทวนและสรุป
เร่ือง  การปกครองสมัยกรุงธนบุรี   
      “ลักษณะการปกครองของกรุงธนบุรีเปน
อยางไร”          

ทักษะการตอบคําถาม 
ทักษะการสรุปขอมูล 

 4.  นักเรียนแบงกลุมกลุมละ  5  คนปฏิบัติดังนี้ 
       -   เขียนผังความคิดรวบยอดการปกครอง  
       -   นําเสนอโดยการจัดปายนิเทศ และนํา
เสนอหนาชั้น 
       -   ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 
ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 
ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการปกครองสมัย
กรุงธนบุรี 

 ทักษะการสรุปขอมูล 

6.   ครูสุมนักเรียนออกมาเลาสภาพเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม สมัยกรุงธนบุรี  

ทักษะการสรุปขอมูล 

7.  นักเรียนศึกษาเรื่องสภาพเศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนาธรรมสมัย กรุงธนบุรี    จากหนังสือ
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ใน
สาระประวัติศาสตร 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

             กิจกรรมการเรียนการสอน            ฝกทักษะการคิดแบบ 
8.  นักเรียนตั้งคําถามจากการศึกษา  50  ขอเปน ทักษะการสรุปขอมูล 



 188

ไดทั้งขอสอบแบบปรนัย/อัตนัย 
9.  ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอสิ่งที่อานและ
ตั้งคําถามจากเรื่องที่กําหนดใหเพื่อทบทวนความ
รู  ครูและรวมสนทนาซักถามและเพิ่มเติมขอมูล

ทักษะการสรุปขอมูล 

 
5.3   ขั้นสรุป 

         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง    พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธนบุรี
โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู  
                     1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
         2)   เพลงพระเจาตากสิน    
 6.2   แหลงเรียนรู 
                     1)   หองสมุดโรงเรียน  
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         หากไมมีพระเจาตากสินจะมีประเทศไทยหรือไมอยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ    
         2.   ขั้นวิเคราะห 
  -  หากไมมีพระเจาตากสินจะมีประเทศไทยหรือไมอยางไร   
         3.   ขั้นสรุป 
  -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
        4.   ขั้นประยุกตใช 
  -   นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 
 
 
 7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระ ภาษาไทย   โดยกําหนดภาระ
งาน เขียนเชิญชวนใหคนไทยรักชาติ 
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ภาระงาน  “เขียนเชิญชวนใหคนไทยรักชาติ” 

 
การบูรณาการ   ท   1.2 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่องวามรักชาติ     
ผลงานที่ตองการ   เขียนเชิญชวนใหคนไทยรักชาติ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการเขียนเชิญชวน 
 2.  เขียนเชิญชวนใหคนไทยรักชาติ 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามหลักการเขียนเชิญชวน 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
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ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

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

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

แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 6/3  เร่ือง   การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 
เวลา    5    ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 1.1   ผลการเรียนรู  
        รูและเขาใจการใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบายวิธีการใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติศาสตรไดอยางถูก
ตอง 
2.  สาระสําคัญ  
 2.1   สาระการเรียนรู 
         การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 

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

 2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะ
การคิดวิเคราะห  ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)    การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 
            2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)    การตอบคําถามเรื่อง   การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 

3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 
 
 
 

3.4    ความรูความเขาใจ 
         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง    การใชหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร  จากการตอบคําถาม 
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         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    การใชหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 1)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 2)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง    การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 
  2)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอ
เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  การใชหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร  จากการตอบคําถาม 

  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูภาพ  กําไลสมัยโบราณ  ศิลาจารึก เครื่องปนดินเผาบานเชียง  ครูตั้งคําถาม
ส่ิงเหลานี้คืออะไร 
 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งประเด็น  หลักทางประวัติศาสตรมี ทักษะการแสดงความคิดเห็น 
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ความนาเชื่อถือมากนอยดูจากสิ่งใด  
2.  นักเรียนศึกษา เร่ืองตอไปนี้จากหนังสือเรียน
ประวัติศาสตร 
     -  การประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร 
     -  การวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 
     -  ขอมูล  ความเห็น และความเปนจริงทาง
ประวัติศาสตร 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนศึกษาประวัติศาสตรของครอบครัว
ของนักเรียน  โดยใชวิธีการทั้ง 3 วิธีที่ศึกษาจาก
หนังสือ 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

4.  นักเรียนนําเสนอขอมูลการศึกษา  ครูและนัก
เรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

 
5.3   ขั้นสรุป 

          1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การใชหลักฐานทางประวัติศาสตร โดยการ
สนทนาวักถาม 
           2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู  

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
         2)   ภาพกําไลสมัยโบราณ  ศิลาจารึก เครื่องปนดินเผาบานเชียง 
         3)   แบบทดสอบหลังเรียน   
 6.2   แหลงเรียนรู 
                     1)   หองสมุดโรงเรียน  
        2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          หากไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรจะเปนอยางไร  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
           1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
         -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ    
           2.   ขั้นวิเคราะห 
    -    หากไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรจะเปนอยางไร 
          3.   ขั้นสรุป 
    -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
          4.   ขั้นประยุกตใช 
    -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 
 7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระ ศิลปะ   โดยกําหนดภาระงาน  
สมุดภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 

ภาระงาน  “สมุดภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร” 
 

การบูรณาการ   ศ  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร  
ผลงานที่ตองการ    สมุดภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษา เร่ืองหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับประเทศที่สนใจศึกษา 1 ประเทศ 
 2.   จัดทําสมุดภาพ 
 
เกณฑการประเมิน 
 -   สวยงาม  
     
 
 
 
 
 
8. บันทึกหลังสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
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ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

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

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

 
 

แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - 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 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 
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ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - 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 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
 
 
 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 
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ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

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

คะแนน  
ที่ 

 
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 
 
 
 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
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 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
  

ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
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1.  กษัตริยผูกอตั้งอาณาจักรอยุธยาคือใคร 
 ก.  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
 ข.  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
 ค.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 ง.  สมเด็จพระนารายณมหาราช 
2. การที่สถานะของพระมหากษัตริยเปนสิ่งที่สูงสงอยางมากกอใหเกิดสิ่งใดขึ้นในราชสํานัก   
 ก.  ความสงบเรียบรอยเพราะกลัวพระราชอํานาจ 
 ข.  การสองสุมกําลังพลเพื่อความมั่นคง 
 ค.  การแบงพรรคแบงพวก 
 ง.  ขอ ข  และ ค  ถูก  
3.  เพราะเหตุใดพระบรมไตรโลกนาถจึงยกเลิกเมืองลูกหลวง    
 ก.  เพราะไมสามารถปกครองหัวเมืองตางๆ ได 
 ข.  เพราะไมมีใครไปปกครอง 
 ค.  เพราะตองการปกครองเอง 
 ง.  เพราะเกิดการแยงชิงอํานาจ 
4.  ปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดการสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยาคืออะไร   
 ก.  การรุกรานของชาติตะวันตก 
 ข.  การรุกรานของประเทศเพื่อนบาน 
 ค.  การแยงชิงอํานาจของราชสํานัก 
 ง.  ปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา 
5.  การคากับตางประเทศสมัยอยุธยาเปนการคาลักษณะใด   
 ก.  การคาสําเภา 
 ข.  การคาบนบก 
 ค.  การคาโดยการสงผาน 
 ง.  การคาโดยผานตลาด 
 
 
 
 
6.  เพราะใดพระเจาตากสินจึงตองทุบหมอขาว หมอแกงทิ้งเมื่อจะเขาตีจันทบุรี   
 ก.  ทําใหทหารมีมานะตองชนะเทานั้น 
 ข.  ลดสัมภาระในการขนยาย 
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 ค.  มีคนจํานวนนอยไมสามารถขนมาดวย 
 ง.  ถูกทุกขอ 
7.  พระเจาตากสินแกปญหาทางเศรษฐกิจอยางไร   
 ก.  แจกขาวสาร 
 ข.  เพิ่มพื้นที่การทํานา 
 ค.  ใหคนออกจากปา 
 ง.  ถูกทุกขอ 
8.  เพราะเหตุใดพระเจาตากจึงไมเลือกอยุธยาเปนราชธานี   
 ก.  เพราะเสียหายมากยากแกการบูรณะ 
 ข.  เพราะขาศึกรูเสนทาง 
 ค.  เพาะมีกําลังคนนอย 
 ง.  ถูกทุกขอ 
9.  เพราะเหตุใดกรุงธนบุรีจึงลมสลาย ? 
 ก.  พระเจาตากทรงมีพระสติฟนเฟอนไมสามารถปกครองได 
 ข.  เพราะตางชาติเขายึดครอง 
 ค.  เพราะคนไทยแยงชิงกันเอง 
 ง.  เพราะไมมีรัชทายาท 
10.  เพราะเหตุใดลัทธิพระพุทธศาสนาในลังกาจึงมีช่ือเรียกวา”สยามวงศ”  
 ก.  เพราะเปนชื่อเรียกสากล 
 ข.  เพราะนําวิธีการไปจากประเทศสยาม 
 ค.  เพราะพระสงฆไทยไปกระทําการอุปสมบทใหชาวลังกา 
 ง.  ถูกทุกขอ 
 
 
 
 
  
 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  

1.  ก 
2.  ข 
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3.  ค 
4.  ง 
5.  ก 
6.  ก 
7.  ง 
8.  ง 
9.  ก 
10.  ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี  6 

( Self  Reflection ) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน    ใหดําเนินการดังนี้ 
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 1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ โดยอาจเขียนไวบน
กระดานดําพรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
 1.2  ใหนักเรียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ  ดังนี้ 

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

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

ชื่อ เร่ืองท่ีวิจัย................................................... 
1.  ความเปนมาของปญหา 
ส่ิงที่คาดหวัง  ...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ส่ิงที่เปนจริง  ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาที่พบคือ .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 
สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
แนวทางแกไขปญหาคือ ...................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................. 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง  ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................... หอง ...................... จํานวน .............. คน โดยใช ...................... 
............................................................................................................................................................ 
2.2  เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ........................................................................................ 
........................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ..................................... 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น .................... หอง ...................จํานวน ...........คน 
ในภาคเรียนที่ ............... ปการศึกษา .........................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ............................................ 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง ......................................... หนวยการเรียนรู............................ 
วิชา ........................................................................................ 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..........................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ............................ 
เดือน .......................... พ.ศ. .............................. ถึงวันที่ ............... เดือน ......................พ.ศ. .......... 
4. วิธีดําเนินการในกาแกปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ .............................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
 ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ ........................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ  
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
 1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................... 
  โดย ...................................................................................................................... 
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 2) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ..................................................... 
  โดย  ....................................................................................................................... 
4.4  การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลดังนี้  
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ  ................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ ....................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามทายหนวย 
1.  เราสามารถประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางไร   
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ตอบ   1)  น้ําหนักความสําคัญของเอกสารชั้นตน   2)   ภูมิหลังความเปนมากับความนาเชื่อถือของ
หลักฐาน  3)   ความเปนตนฉลับเดิมกับความนาเชื่อถือ   
2.  ขอเท็จจริงกับความจริงทางประวัติศาสตรแตกตางกันอยางไร  
ตอบ  คือ ความจริงคือเร่ืองราวที่ผานไปแลวแตขอเท็จจริงคือการศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นมาแลว 
3.  อธิบายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งอยุธยาเปนราชธานี   
ตอบ  1)   มีแมน้ําลอมรอบ 
          2)   มีอาวเหมาะตอการจอดเรือสินคา 
          3)    เปนศูนยกลางของอาณาจักรตางๆ   
4.  การที่พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจสูงสุด มีความจําเปนตอการปกครองแผนดินในสมัยนั้นอยาง
ไร อธิบาย   
ตอบ   มีความจําเปน คือ ควบคุมประชาชนได  รักษาเอกราชได 
5.  การประกอบอาชีพดั้งเดิมของไทยท่ีสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบันมีอะไรบาง   
ตอบ  ทํานา ทําสวน ทําไร  ปนหมอ   
6.  จากการที่นักเรียนไดเรียนรูเศรษฐกิจสมัยอยุธยา นักเรียนคดิวาจะนําระบบเศรษฐกิจท่ีเรียนรูมา
ใชใหเกิดประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยางไร   
ตอบ  การพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด 
7.  จากการแบงชนชั้นในสมัยอยุธยามีลักษณะอยางไร และการแบงชนชั้นดังกลาวเพื่อประโยชนใน
ดานใด   
ตอบ   ชนชั้น กษัตริย   ชนชั้นขุนนาง   ชนชั้นไพร    ชนชั้นทาส และพระสงฆไมมีชนชั้น  มี
ประโยชน เพื่อควบคุมคนสังคม 
8.  ความสัมพันธระหวางประเทศในสมัยอยุธยากับประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดมักเปนในแงใดจง
อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ   
ตอบ  สงคราม เชน พมากับไทยมีสงครามกันหลายครั้งจนไทยตองเสียกรุงถึง 2 คร้ัง 


