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ค ำน ำ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552)     (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์นี้  ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ต้ังแต่ช่ือ
หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่ง
เรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553   (ต้นแบบใช้ 
2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็น
ประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ี
ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรยีนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

                                                                                                   เมษายน  2554 
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    สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่ อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน    การ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ    การ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน                 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ            
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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   คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์

2. ซ่ือสัตยส์จุริต 

3. มีวินยั 

4. ใฝ่เรียนร ู ้

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุง่มัน่ในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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              มำตรฐำนและตัวช้ีวัด 

สำระที่ 4     ประวัติศำสตร์ 
มำตรฐำน   ส 4.1    เข้ำใจควำมหมำย  ควำมส ำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์  สำมำรถใช้

วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ  อย่ำงเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 

  ป.4/1  นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

ป.4/2  อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ โดยสังเขป 

ป.4/3  แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น   

มำตรฐำน  ส 4.2   เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้ำนควำมสัมพันธ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง ตระหนักถึงควำมส ำคัญและสำมำรถ วิเครำะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 

ป.4/1  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 

ป.4/2  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นท่ีแสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ 

มำตรฐำน  ส 4.3   เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำไทย   มีควำมรัก  ควำมภูมิใจ
และธ ำรงควำมเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 

              ป.4/1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป                                                                                                            

              ป.4/2  บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 

ป.4/3  อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
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       โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศกึษำโรงเรยีนบ้ำนนำวัลเปรยีง 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศำสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยำศำสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
    และการด าเนินชีวิต 

 เศรษฐศาสตร ์
 ภูมิศาสตร ์

40 
40 

 
 

40 
 

 

40 
40 

 
 

40 
 

40 
40 

 
 

40 
 

 

80 
40 

 
 

80 
 

 

80 
40 

 
 

80 
 

 

80 
40 

 
 

80 
 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 80 
กำรงำนอำชีพ 40 40 40 80 80 80 
ภำษำต่ำงประเทศ 160 160 160 80 80 80 

  รวมเวลำเรียน  (พื้นฐำน) 840 840 840 840 840 840 

 รำยวิชำเพิ่มเติมตำมควำมพร้อม
และจุดเน้น 

ปีละ  40  ชั่วโมง 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
 กิจกรรมชุมนุม 
 กิจกรรมเพ่ือสังคม แสะสำธำรณประโยชน์ 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลำทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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โครงสร้ำงหลกัสตูรสถำนศกึษำโรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรยีง 
ช้ันประถมศกึษำปทีี่ 4  

ช้ันประถมศกึษำปทีี่  4 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(ชม. / ปี) 

รำยวิชำพื้นฐำน 840 
ท14101 ภาษาไทย  160 
ค14101 คณิตศาสตร์  160 
ว14101 วิทยาศาสตร์  120 
ส14101 สังคมศึกษา  80 
ส14102 ประวัติศาสตร์  40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ14101 ศิลปะ  80 
ง14101 การงานอาชีพ  40 
อ 14101 ภาษาอังกฤษ  80 

รำยวิชำเพิ่มเติม 40 
อ14201 อังกฤษเพื่อการส่ือสาร  40 

กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 120 
  กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  40 
ชมรม / ชุมนุม 30 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรยีนทัง้สิน้ 1,000 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รายวิชา   พื้นฐำน              กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม                                 
รหัสวิชา  ส14102             ช่ือวิชา  ประวัติศำสตร์          ช้ันประถมศึกษำปีที่  4      เวลา   40   
ช่ัวโมง 

 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  รวมท้ังช่วง
สมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  
ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง  ๆ  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การวิเคราะห์  การค านวณ  เพื่อให้ใช้
ช่วงเวลาในการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีมีความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและยุคสมัยได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
ตามช่วงเวลาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 

 ศึกษา  ลักษณะส าคัญ  และเกณฑ์การจ าแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถ่ินและภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักฐานช้ันต้นกับหลักฐานช้ันรองอย่างง่าย  ๆ  รวมท้ังรู้จักตัวอย่างท่ี
พบในท้องถ่ินท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถ่ินของตน  โดยใช้ทักษะการส ารวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบ
ข้อมูล  การจ าแนก  การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานละ
แหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา  การต้ังหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  รู้จักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  เช่น  ทวารวดี  
ศรีวิชัย  ละโว้  ตามพรลิงค์  เป็นต้น  ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถ่ินท่ีแสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย  โดยใช้วิธีการส ารวจ  การวิเคราะห์  การตีความ  การสรุปความ  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน 

 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  พัฒนาการทาง
การเมือง  การปกครองและเศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  เช่น  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชาท่ี  1  (พระยาลิไทย)  และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจและ
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  
โดยใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การสืบค้น  การวิเคราะห์  การตีความ  เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัย
สุโขทัย  รวมท้ังวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยท่ีปกป้องได้  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง  ตกทอด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน   
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รหัสตัวชี้วัด 

ส  4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ส  4.2  ป.4/1, ป.4/2 
ส  4.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รายวิชา พื้นฐำน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม    
 รหัสวิชา  ส14102    ช่ือวิชา     ประวัติศำสตร์  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4                 เวลา  40    ช่ัวโมง   
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน 

/ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ เวลำ น้ ำหนัก 

1 เวลาและเหตุการณ์   ส 4.1   

ป.4/1 

ป.4/2        
ป.4/3 

เวลามีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตของคนเรา  ในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว เราต้องบอกเล่า
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้ค าท่ีระบุ
ช่วงเวลา  เช่น  ทศวรรษ  ศตวรรษ  และ
สหัสวรรษ  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
และการก าหนดช่วงเวลา  ท าให้เห็นความ
เกี่ยวข้อง  ความต่อเนื่อง  และความ
เปล่ียนแปลงของประวัติศาสตร์ชัดเจนขึ้น  
การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของผู้คนในท้องถิ่น
ต้ังแต่สมัยอดีต  ช่วยให้เรามีความรู้  ความ
เข้าใจในความเป็นมาของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
และยังท าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิน่ของ
ตน 

 

14 15 

2 การต้ังถิ่นฐานและ
พัฒนาการของมนุษย์
ในดินแดนไทย 

 

 

 

 

ส 4.2   

ป.4/1 

           

ป.4/2 

 

การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ท าให้ทราบว่าทุกภูมิภาคใน
ดินแดนไทยมีมนุษย์ต้ังหลักแหล่งมานานแล้ว  
แต่ละแห่งมีความเจริญไม่เหมือนกัน พัฒนาการ
ของชุมชนขึ้นอยูก่ับปัจจัยต่าง ๆ  ชุมชนก่อน
ประวัติศาสตร์หลายแห่งได้พัฒนาต่อเนื่องมาจน
ต้ังเป็นบ้านเมือง  มีผู้ปกครอง  มีศาสนา   

10 15 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน 

กำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ น้ ำหนัก 

   มีภาษา  และมีวัฒนธรรม  ซึง่ส่งผลต่อ
พัฒนาการของไทยในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
แคว้นโบราณหลายแห่งได้พัฒนาเป็น
อาณาจักรส าคัญของไทย  เช่น ล้านนา  
สุโขทัย  นครศรีธรรมราช  และกรุงศรีอยุธยา 

  

3 อาณาจักรสุโขทัย ส 4.3   

ป.4/1 

           

ป.4/2 

          
ป.4/3 

การเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการของสมัย
สุโขทัยท าให้เรามีความภาคภูมิใจในบรรพ
บุรุษท่ีได้ต่อสู้เพื่อปกครองตนเองและได้
สร้างสรรค์ความเจริญในหลาย ๆ ด้าน   
พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยได้สร้างสรรค์
ความเจริญหลายประการ  สร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาต่าง ๆ  ผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นหลาย
ส่ิงสืบทอดต่อมาจนปัจจุบัน  และ
พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยต่อ ๆ ยังคงยึด
หลักธรรมในการปกครองบ้านเมือง  

14 20 

รวมระหว่ำงภำค/ปี 38 50 

สอบปลำยภำค/ป ี 2 20/30 

รวมตลอดภำค/ปี 40 100 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ท่ี 1 
รายวิชา พื้นฐำน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม    
ช่ือหน่วย   เวลำและเหตุกำรณ์                          ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4              เวลา   14   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง   เวลำและเหตุกำรณ์ 
2.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มำตรฐำน    

ส 4.1        เข้ำใจควำมหมำย  ควำมส ำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์  สำมำรถใช้     
วิธีกำร ทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ  อย่ำงเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
  ป.4/1  นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

ป.4/2  อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ โดยสังเขป 
ป.4/3  แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น   

3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

                 เวลามีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนเรา  ในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว เราต้องบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้ค าท่ีระบุช่วงเวลา  เช่น  ทศวรรษ  ศตวรรษ  
และสหัสวรรษ  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และการก าหนดช่วงเวลา  ท าให้เห็นความเกี่ยวข้อง  ความต่อเนื่อง  
และความเปล่ียนแปลงของประวัติศาสตร์ชัดเจนขึ้น  การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของผู้คนในท้องถิ่นต้ังแต่สมัยอดีต  ช่วย
ให้เรามีความรู้  ความเข้าใจในความเป็นมาของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  และยังท าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตน 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

4.1.1  ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
     4.1.2  การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษเพื่อท าความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  
หนังสือพิมพ ์

 4.1.3  เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ 

 4.1.4  ยุคสมัยท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

 4.1.5  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ท่ีแบ่งเป็นหลักฐานช้ันต้น และหลักฐานช้ันรอง 

4.1.6  ตัวอย่างหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 
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4.1.7  การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง 

 4.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
- 

5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
6.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   

7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 

7.1.  สืบค้นข้อมูลท่ีระบุเวลาเป็นทศวรรษจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาคัดลอกลงสมุด 
7.2.  เขียนช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ ท่ีก าหนดให้ลงในสมุด 
7.3   เขียนแผนผังความคิดแสดงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
7.4   เขียนยุคสมัยและช่วงเวลาท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์  
7.5   สืบค้นหลักฐานช้ันต้นและช้ันรองท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
7.6   การบันทึกข้อมูล 

ลักษณะงำนสุดท้ำย 

ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น  ได้แก่วัด…............................................. 
จากนั้นให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลท่ีได้เรียนรู้  แล้วน ามารายงานท่ีหน้าช้ันเรียน 
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8.  กำรวัดและประเมินผล 

 8.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลจากการสืบค้นท่ี
ระบุเวลาเป็นทศวรรษ
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

ประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูล       ท่ี
สืบค้นมาได้ 

แบบประเมินความ
ถูกต้องของข้อมูลท่ี
สืบค้นมาได้ 

ผ่านระดับ “ดี” 

การเขียนช่วงเวลา
ทศวรรษ ศตวรรษ 
สหัสวรรษ ท่ีก าหนดให้ 

ประเมินการเขียน
ช่วงเวลาทศวรรษ 
ศตวรรษ สหัสวรรษ 
ท่ีก าหนดให้ 

แบบประเมินความถูก
ต้องการเขียนช่วงเวลา
ทศวรรษ ศตวรรษ 
สหัสวรรษ ท่ีก าหนดให้ 

ผ่านระดับ “ดี” 

แผนผังความคิดแสดงยุค
สมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

ประเมินความถูก
ต้องการเขียนแผนผัง
ความคิดแสดงยุค
สมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

แบบประเมินความถูก
ต้องการเขียนแผนผัง
ความคิดแสดงยุคสมัย
ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

ผ่านระดับ “ดี” 

การเขียนยุคสมัยและ
ช่วงเวลาท่ีใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

ประเมินความถูก
ต้องการเขียนยุคสมัย
และช่วงเวลาท่ีใช้ใน
การศึกษา
ประวัติศาสตร ์

แบบประเมินความถูก
ต้องการเขียนยุคสมัย
และช่วงเวลาท่ีใช้ใน
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

 ผ่านระดับ “ดี” 

การสืบค้นหลักฐาน
ช้ันต้นและช้ันรองท่ีมี ใน
ท้องถิ่น 

ประเมินความถูก
ต้องการผลการสืบค้น
หลักฐานช้ันต้นและ
ช้ันรองท่ีมีในท้องถิ่น 

แบบประเมินความ
ถูกต้องผลการสืบค้น
หลักฐานช้ันต้นและช้ัน
รองท่ีมีในท้องถิ่น 

ผ่านระดับ “ดี” 
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8.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การจดบนัทึก ประเมินการจด
บันทึก 

แบบประเมินการจด
บันทึก 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง ความหมายและช่วงเวลาของ

ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ (2 ช่ัวโมง) 
9.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ / 

บรรยาย / วิเคราะห์ เรื่อง การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษเพื่อท าความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  
หนังสือพิมพ์  (2 ช่ัวโมง) 

9.3  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ (2 ช่ัวโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องยุคสมัยท่ีใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยเช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์              
(2 ช่ัวโมง) 

9.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม / อภิปราย / สรุป เรื่องประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์  ท่ีแบ่งเป็นหลักฐานช้ันต้น และหลักฐานช้ันรอง  (2 ช่ัวโมง) 

9.6  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ เรื่องตัวอย่างหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตนและการจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง                 
(2 ช่ัวโมง) 

9.6  ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น ได้แก่วัด..........................  จากนั้นให้นักเรียน          
จดบันทึกข้อมูลท่ีได้เรียนรู้  แล้วน ามารายงานท่ีหน้าช้ัน (2 ช่ัวโมง)   
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
             11.1  หนังสือพิมพ์  
             11.2  รูปภาพหลักฐานช้ันต้น หลักฐานช้ันรอง  
             11.3  แหล่งข้อมูลในท้องถิ่น 
             11.4  เว็บไซต์  www.panya thai.or.th / wik /index.php หมวดหมู่ประวัติศาสตร์  
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แบบประเมินควำมถูกต้องของชิ้นงำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 

4 

(ดีมำก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องท้ังหมด
ทุกประเด็นทุก
หัวข้อ  

ไม่ถูกต้องท้ังหมดมี
ผิดบ้างเป็นส่วน
น้อย 

ไม่ถูกต้องท้ังหมด
มีผิดมากเกินครึ่ง
ของงานท่ีท า 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ท างานเสร็จตาม
ก าหนดเวลาท่ี
ก าหนด 

ท างานเสร็จช้ากว่า
เวลาท่ีก าหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาท่ี
ก าหนดมาก  ต้อง
เตือนให้ส่งจึงจะ
เสร็จ 

ไม่ส่งงาน  จน
ล่วงเลย
เวลานานมาก  
ต้องเตือน
มากกว่า 1 ครั้ง 

3 

3.  ผลงาน สะอาด
เรียบร้อย  
เขียนหนังสือ
ถูกต้องไม่มีผิด 

 

ค่อนข้างสะอาด
เรียบร้อย  เขียน
หนังสือมีผิดบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็นบาง
ช่วง  เขียน
หนังสือมีผิดหลาย
แห่ง 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
ส่วนใหญ่  เขียน
หนังสือมีผิดมาก 

3 

  

 ระดับคุณภำพ      คะแนน   31  -  40    หมำยถึง   ดีมำก              
                                 คะแนน   21  -  30    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน  11  -  20    หมำยถึง   พอใช้              
                                  คะแนน     0 -  10     หมำยถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบบนัทึกข้อมูลที่ได้เรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ..................................................................................................ผู้บันทึก 

ชั้น.............................โรงเรียน........................................................ 

 

ช่ือสถานท่ีศกึษา

................................................................. ตัง้อยู่หมูท่ี่.......................ต  าบล...............................อ  าเภอ

....................... 
จงัหวดั................................................................. 

สรา้งขึน้เม่ือปี  พ.ศ........................................ 

ตรงกบัทศวรรษท่ี

........................................ ตรงกบัศตวรรษท่ี

........................................ ตรงกบัสหสัวรรษท่ี................................. 

ตรงกบัยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

............................................... หลกัฐานท่ีปรากฏไดแ้ก่

................................................................. ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการศกึษา

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

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

.......... 
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แบบประเมนิผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  “เวลาและเหตุการณ์” 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   เวลา  14  ช่ัวโมง 

ค ำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ 

    ตัวช้ีวัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน  

    การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ  

    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 

    ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน /  

    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ  

    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
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เกณฑ ์ คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรบัปรุง      1.76 – 2.50  พอใช ้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก หรอื 

คะแนน   12 – 20      ปรบัปรุง       21 – 30       พอใช ้          31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู ้     

12. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

     

       รวม  / สรุปผล      

                                     หรือ เฉล่ีย / สรุปผล   

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ท่ี 2 
รายวิชา พื้นฐำน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม    
ช่ือหน่วย   กำรต้ังถ่ินฐำนและพัฒนำกำรของมนุษย์ในดินแดนไทย  ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4    เวลา  10  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  การต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 
2.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มำตรฐำน    

  ส 4.2   เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ 
              เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมส ำคัญและสำมำรถ วิเครำะห์ 
              ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ป.4/1  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์

โดยสังเขป 
ป.4/2  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ 

3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
                การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ท าให้ทราบว่าทุกภูมิภาคในดินแดนไทยมีมนุษย์ต้ังหลัก
แหล่งมานานแล้ว  แต่ละแห่งมีความเจริญไม่เหมือนกัน พัฒนาการของชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  ชุมชนก่อน
ประวัติศาสตร์หลายแห่งได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนต้ังเป็นบ้านเมือง  มีผู้ปกครอง  มีศาสนา  มีภาษา  และมีวัฒนธรรม  
ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของไทยในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน  แคว้นโบราณหลายแห่งได้พัฒนาเป็นอาณาจักรส าคัญ
ของไทย  เช่น ล้านนา  สุโขทัย  นครศรีธรรมราช  และกรุงศรีอยุธยา   

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

4.1.1 พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์  ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 
    4.1.2  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

 4.1.3  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นท่ีแสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

  

 4.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                  หลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยในสมัยประวัติศาสตร์ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และภูมิภาคอาเซียน 
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5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
6.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   

7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
7.1.  เขียนแผนผังความคิดแสดงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 
7.2.  สืบค้นภาพท่ีแสดงหลักฐานพัฒนาการของแคว้นภาคใดภาคหนึ่งแล้วเขียนอธิบายภาพ 
7.3  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการต้ังถิ่นฐานในดินแดนไทยในสมัยประวัติศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ

ภูมิภาคอาเซียน 
7.4   เขียนสรุปข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับแคว้นในประเทศไทย มา  1  แคว้น 

ลักษณะงำนสุดท้ำย 
ให้นักเรียนเลือกสรุปข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับแคว้นในประเทศไทย มา  1  แคว้น  โดยจัดท าใน

รูปแบบของการเขียนแบบสรุปตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
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8.  กำรวัดและประเมินผล 

 8.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

แผนผังความคิดแสดง
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์ 

ประเมินแผนผัง
ความคิดแสดงการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์
และยุประวัติศาสตร์ 

แบบประเมินแผนผัง
ความคิดแสดงการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์และ
ยุคประวัตศิาสตร์ 

ผ่านระดับ “ดี” 

สืบค้นภาพท่ีแสดง
หลักฐานพัฒนาการของ
แคว้นภาคใดภาคหนึ่ง
แล้วเขียนอธิบายภาพ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาพและการ
อธิบายภาพ 

แบบตรวจสอบความถูก
ต้องของภาพและการ
อธิบายภาพ 

 ผ่านระดับ “ดี” 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ต้ังถิ่นฐานในดินแดนไทย
ในสมัยประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และภูมิภาคอาเซียน 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 

แบบตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

8.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

เขียนสรุปข้อมูลและ
หลักฐานเกี่ยวกับแคว้น
ในประเทศไทย มา  1  
แคว้น 

ประเมินการเขียน
สรุปข้อมูลและ
หลักฐานเกี่ยวกับ
แคว้นในประเทศไทย 
มา  1  แคว้น 

แบบประเมินการเขียน
สรุปข้อมูลและ
หลักฐานเกี่ยวกับแคว้น
ในประเทศไทย มา  1  
แคว้น 

ผ่านระดับ “ดี” 
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9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

9.1  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทย  โดยสังเขป (2 ช่ัวโมง) 

9.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสร้างความรู้/ ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ / บรรยาย / 
วิเคราะห์ เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทย  โดยสังเขป (2 ช่ัวโมง) 

9.3  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องหลักฐานการตั้งหลัก
แหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป (2 ช่ัวโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นที่และภูมิภาคอาเซียนแสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป  (2 
ช่ัวโมง) 

9.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้ท้ังหมดท่ีเรียน  เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน          
การเขียนสรุปข้อมูล โดยให้นักเรียนเลือกสรุปข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับแคว้นในประเทศไทย มา  1  แคว้น  
โดยจัดท าในรูปแบบของการเขียนแบบสรุปตามหัวห้อท่ีก าหนดให้  (2 ช่ัวโมง)   

 

10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
             11.1  สืบค้นจากอินเตอร์เนต  
             11.2  ค้นคว้าจากห้องสมุด  
             11.3  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นที่และภูมิภาคอาเซียน 
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แบบประเมินควำมถูกต้องของชิ้นงำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 

4 

(ดีมำก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องท้ังหมด
ทุกประเด็นทุก
หัวข้อ  

ไม่ถูกต้อง
ท้ังหมดมีผิดบ้าง
เป็นส่วนน้อย 

ไม่ถูกต้อง
ท้ังหมดมีผิดมาก
เกินครึ่งของงาน
ท่ีท า 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ท างานเสร็จตาม
ก าหนดเวลาท่ี
ก าหนด 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาท่ี
ก าหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาท่ี
ก าหนดมาก  
ต้องเตือนให้ส่ง
จึงจะเสร็จ 

ไม่ส่งงาน  จน
ล่วงเลยเวลานาน
มาก  ต้องเตือน
มากกว่า 1 ครั้ง 

3 

3.  ผลงาน สะอาดเรียบร้อย  
เขียนหนังสือ
ถูกต้องไม่มีผิด 

 

ค่อนข้างสะอาด
เรียบร้อย  เขียน
หนังสือมีผิดบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
บางช่วง  เขียน
หนังสือมีผิด
หลายแห่ง 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
ส่วนใหญ่  เขียน
หนังสือมีผิดมาก 

3 

  

 ระดับคุณภำพ      คะแนน   31   -  40    หมำยถึง   ดีมำก              
                                คะแนน   21  -  30    หมำยถึง   ดี                         
                                คะแนน  11   - 20     หมำยถึง   พอใช้              
                                 คะแนน     0  - 10      หมำยถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบสรุปควำมรู้เรื่อง................................................. 
1  ตั้งขึ้นเมื่อ........................................................................................................... 
2.  รายละเอียดการตั้งแคว้น.............................................................................................. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

3.  หลักฐานหรือร่องรอยที่พบการ.................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................  

 

ชื่อ.........................................นำมสกุล.............................................ชัน้........................ ..... 
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แบบประเมนิผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  “พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   เวลา  10 ช่ัวโมง 
ค ำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ 

    ตัวช้ีวัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 

    การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

     เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี  

     ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน /    

     ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ  

    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  

      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
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เกณฑ ์ คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรบัปรุง      1.76 – 2.50  พอใช ้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรอื 

คะแนน   12 – 20      ปรบัปรุง       21 – 30       พอใช ้          31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู ้     

12. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

     

      รวม /  สรุปผล      

                                   หรือ  เฉล่ีย / สรุปผล   

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ท่ี 3 
รายวิชา พื้นฐำน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม    
ช่ือหน่วย  อำณำจักรสุโขทัย                                   ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4          เวลา   14   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง   อาณาจักรสุโขทัย                                    
2.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มำตรฐำน    

ส 4.3   เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำไทย   มีควำมรัก  ควำมภูมิใจและ
ธ ำรงควำมเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 
ป.4/1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป                                                                                       
ป.4/2  บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย                                                                            
ป.4/3  อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการของสมัยสุโขทัยท าให้เรามีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้ต่อสู้เพื่อ
ปกครองตนเองและได้สร้างสรรค์ความเจริญในหลาย ๆ ด้าน   พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยได้สร้างสรรค์ความ
เจริญหลายประการ  สร้างสรรค์ภูมิปัญญาต่าง ๆ  ผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นหลายส่ิงสืบทอดต่อมาจนปัจจุบัน  และ
พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยต่อ ๆ ยังคงยึดหลักธรรมในการปกครองบ้านเมือง 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 

 4.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
4.1.1 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 

    4.1.2  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจและ
สังคมสมัยสุโขทัย 

 4.1.3  ประวัติ และผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช  พระมหาธรรมราชา ท่ี ๑  (พระยาลิไทยโดยสังเขป)  
 4.1.4  ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่นภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยท่ีได้รับ  การยกย่องเป็นมรดกโลก  
เครื่องสังคมโลก  
 4.1.5 คุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อถึงปัจจุบันท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
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 4.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 

                  ไม่มี 

5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
6.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   

7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
7.1.  เขียนสรุปการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย 
7.2.  การน าเสนอพัฒนาการด้านการเมือง การปกครองในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป 
7.3  เขียนสรุปประวัติ และผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
7.4  สมุดภาพภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย 
7.5  น าเสนอคุณค่าของภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยท่ีสืบต่อถึงปัจจุบันท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

ลักษณะงำนสุดท้ำย 

แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์  แล้วเลือกตัวแทนน าเสนอผลงานกลุ่ม 
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8.  กำรวัดและประเมินผล 

 8.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

เขียนสรุปการก่อตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย 

ประเมินการเขียน
สรุปการก่อตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย 

แบบประเมินเขียน
เขียนสรุปการก่อตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย 

ผ่านระดับ “ดี” 

การน าเสนอพัฒนาการ
ด้านการเมืองการ
ปกครองในสมัยสุโขทัย
โดยสังเขป 

ประเมินการน าเสนอ
พัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง
ในสมัยสุโขทัย
โดยสังเขป 

แบบประเมินการ
น าเสนอพัฒนาการ
ด้านการเมืองการ
ปกครองในสมัยสุโขทัย
โดยสังเขป 

 ผ่านระดับ “ดี” 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

เขียนสรุปประวัติ และ
ผลงานของบุคคลส าคัญ
สมัยสุโขทัย 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการเขียนสรุป
ประวัติ และผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย 

แบบตรวจสอบความถูก
ต้องของการเขียนสรุป
ประวัติ และผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย 

ผ่านระดับ “ดี” 

สมุดภาพภูมิปัญญาไทย
ในสมัยสุโขทัย 

ประเมินสมุดภาพภูมิ
ปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัย 

แบบประเมินสมุดภาพ
ภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัย 

ผ่านระดับ “ดี” 
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8.2 กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การน าเสนอคุณค่าของ
ภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อถึง
ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์

ประเมินการน าเสนอ
คุณค่าของภูมิปัญญา
ไทยท่ีสืบต่อถึง
ปัจจุบันที่น่า
ภาคภูมิใจและควรค่า
แก่การอนุรักษ ์

แบบประเมินการ
น าเสนอคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทยท่ีสืบต่อถึง
ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์

ผ่านระดับ “ดี” 

 

9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

9.1  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป  (2 ช่ัวโมง) 

9.2   ใช้กระบวนการกลุ่มจัดการเรียนรู้โดยวิธีสรา้งความรู้/ ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ / บรรยาย / 
วิเคราะห์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป 

(3 ช่ัวโมง) 

9.3  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องประวัติ และผลงานของ
บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชา ท่ี ๑  (พระ
ยาลิไทยโดยสังเขป)  (3 ช่ัวโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัย เช่นภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยท่ีได้รับ  การยกย่องเป็นมรดกโลก  เครื่องสังคมโลก  (2 ช่ัวโมง) 

9.5  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
ท่ีสืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ (2 ช่ัวโมง) 

9.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ทบทวนความรู้ท้ังหมดท่ีเรียน  เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงานการ
น าเสนอผลงานกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อถึงปัจจุบันที่น่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์  แล้วเลือกตัวแทนน าเสนอผลงานกลุ่ม  (2 ช่ัวโมง)  
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10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
             11.1  สืบค้นจากอินเตอร์เนต  
             11.2  ห้องสมุด  
             11.3  ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ. สุโขทัย 
             11.4  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ สพป.ปข.2 
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แบบประเมินควำมถูกต้องของชิ้นงำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 

4 

(ดีมำก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องท้ังหมดทุก
ประเด็นทุกหัวข้อ  

ไม่ถูกต้องท้ังหมด
มีผิดบ้างเป็นส่วน
น้อย 

ไม่ถูกต้องท้ังหมด
มีผิดมากเกินครึ่ง
ของงานท่ีท า 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ท างานเสร็จตาม
ก าหนดเวลาท่ี
ก าหนด 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาท่ี
ก าหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาท่ี
ก าหนดมาก  ต้อง
เตือนให้ส่งจึงจะ
เสร็จ 

ไม่ส่งงาน  จน
ล่วงเลย
เวลานานมาก  
ต้องเตือน
มากกว่า 1 ครั้ง 

3 

3.  ผลงาน สะอาดเรียบร้อย  
เขียนหนังสือ
ถูกต้องไม่มีผิด 

 

ค่อนข้างสะอาด
เรียบร้อย  เขียน
หนังสือมีผิดบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็นบาง
ช่วง  เขียน
หนังสือมีผิดหลาย
แห่ง 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
ส่วนใหญ่  เขียน
หนังสือมีผิดมาก 

3 
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แบบประเมินแผนภำพควำมคิดและกำรน ำเสนอ 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 

4 

(ดีมำก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ของ
เน้ือหา 

ครบถ้วนตรงประเด็น
ทุกหัวข้อ และเน้ือหา
ถูกต้องทั้งหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
แต่มีเน้ือหาไม่
ถูกต้องทั้งหมด 

ไม่ครบทุกประเด็น  
แต่เน้ือหาถูกต้อง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

ไม่ครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม่
ถูกต้องตาม
ประเด็นที่รายงาน 

3 

2.การอภิปราย สมาชิกร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นตาม
ประเด็นอย่างเป็น
ระบบ ต้ังแต่ต้นจนได้
ข้อสรุป 

สมาชิกร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
ตามประเด็นอย่าง
เป็นระบบ ไม่
ตลอดการอภิปราย 

สมาชิกร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นตาม
ประเด็นยังไม่เป็น
ระบบ บ้างบางช่วง
ของการอภิปราย 

สมาชิกร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
ตามประเด็นยังไม่
เป็นระบบ ตลอด
การอภิปราย 

2 

3.  การน าเสนอผลงาน เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  เสียง
ดังฟังชัด  มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
แต่เสียงเบาฟังไม่
ชัดเจน   

มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม แต่ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  แต่
ไม่มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยัง
ไม่เหมาะสม และ
ใช้ภาษาไม่
เหมาะสม  เสียง
เบา  ไม่มีลีลาใน
การน าเสนอดี 

3 

4.  กระบวนการท างาน
กลุ่ม 

เป็นไปตามข้ันตอนทุก
คนให้ความร่วมมือ
ต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จ
งาน   

เป็นไปตามข้ันตอน
แต่มีคนส่วนน้อย
ไม่ให้ความร่วมมือ
ต้ังแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน 

ไม่เป็นไปตามข้ันตอน
ทุกคนให้ความ
ร่วมมือต้ังแต่เริ่มต้น
จนเสร็จงาน   

ไม่เป็นไปตาม
ข้ันตอน มีคน
ส่วนมากของกลุ่มที่
ไม่ให้ความร่วมมือ
ต้ังแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

2 
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แบบประเมนิผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  “  อำณำจักรสุโขทัย ” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   เวลา  14 ช่ัวโมง 
ค ำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ 

    ตัวช้ีวัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน   

    การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 

    ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน /  

     ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 

    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
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เกณฑ ์ คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรบัปรุง      1.76 – 2.50  พอใช ้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรอื 

คะแนน   12 – 20      ปรบัปรุง       21 – 30       พอใช ้          31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู ้     

12. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

     

       รวม  / สรุปผล      

                                   หรือ   เฉล่ีย / สรุปผล   

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท ำ 

๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

11. พัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 

 

   

 

 

 

 


