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คาํนํา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  นี้ ไดปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรียนรูให
มี ความสมบูรณยิ่งข้ึน โดยยึดหลักความสัมพันธขององคประกอบหนวยการเรียนรู ตั้งแตชื่อหนวยการเรียนรู 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ/แหลงเรียนรู  และเวลาเรียน  ซึ่งทุก
องคประกอบมีความสอดคลองและสัมพันธกัน  สามารถนําไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู  ใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดไว 

หวังเปนอยางย่ิงวาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดปรับปรุงและพัฒนา คงเปนประโยชนสําหรับ
ครูผูสอน ในการนําไปใชในการจัดทํา  กําหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรียนรู และผูมีสวนเก่ียวของ               
ท่ีชวยปรับปรงุและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรยีนรูนี้จนสําเร็จไว ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรยีนบานนาวัลเปรยีง 
          มิถุนายน  ๒๕๖3 
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ความนํา 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้ วัด กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ใหเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคําส่ังใหโรงเรียน
ดําเนินการใชหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตปการศึกษา 
๒๕๖๑ เปนตนมา ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานนาวัลเปรียง จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
เพ่ือนําไปใชประโยชนและเปนกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคญัของผูเรียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด  โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัดประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  
โดยกําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน  โดยมี
กรอบแกนกลางเปนแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีความพรอมในการกาวสูสังคม
คุณภาพ มีความรูอยางแทจรงิ และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เก่ียวของ ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถชวยใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางม่ันใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเร่ืองการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับต้ังแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่
กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบคุคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 
 
มาตรฐาน ส 4.1    เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 
มาตรฐาน  ส 4.2   เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสาํคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
มาตรฐาน  ส 4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธํารงความเปนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง   มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสาํคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด

ปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการ

เลือกใชวิธีการส่ือสาร ที่มีประสิทธภิาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ

เพื่อการตัดสนิใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา

และมีการตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม

ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การ

ปรบัตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค

ท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตางๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร  การทาํงาน  การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
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หลักสูตรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยู

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตย 

๒. ซ่ือสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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สาระที่ 4  ประวตัิศาสตร 
มาตรฐาน   ส 4.1  เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 
ตัวช้ีวัด 
ป.6/1  อธิบายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรอยางงายๆ 
ป.6/2  นาํเสนอขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทําความเขาใจเร่ืองราวสําคัญในอดีต 
 
มาตรฐาน  ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่
เกิดข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
ป.6/1  อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน 
ป.6/2  บอกความสัมพันธของกลุมอาเซยีนโดยสังเขป 

มาตรฐาน ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาตไิทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธํารงความเปนไทย 
ตัวช้ีวัด 
ป.6/1 อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร โดยสังเขป 
ป. 6/2 อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร   
ป. 6/3  ยกตัวอยางผลงานของบคุคลสําคัญดานตางๆสมัยรัตนโกสินทร 
ป. 6/4  อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสนิทรที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษไว   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สาระ/มาตรฐาน/ตวัช้ีวัด 
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กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ช่ัวโมง/ป) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุมสาระการเรียนรู  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
    ภาษาตางประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หนาที่พลเมือง * บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  -  ชมรม 
๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ป 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนทั้งป เทากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษคือ กลุมสาระการเรียนรูทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาการ อานออก เขียนได ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดสรางสรรคที่ดี มีประโยชน มีความสนใจใฝรูใฝเรยีน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเปนรายป   

โครงสรางหลักสตูรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับทองถ่ิน และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนไดจัดการสอนเสรมิประสบการณพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จํานวน   ๒๐๐ ชั่วโมง 
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ -๖   โดยไมนําคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมเพ่ือ
ตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน มีรายวิชาและจํานวนชั่วโมงดังนี้    
โครงการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพื่อเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จํานวน    ๕   ช่ัวโมง  / สัปดาห   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห    จํานวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร     จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
 
โครงสรางหลักสูตรชั้นป   เปนโครงสรางท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละชั้นป 
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รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวชิาพ้ืนฐาน (๘๔๐) 
ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑6๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 
ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑6๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑6๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 
อ ๑6๒๐๑ 

 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 

๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปท่ี 4  จํานวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห    จํานวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร     จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสรางเสริมคุณธรร    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
 
 

 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนบานนาวัลเปรยีง 
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รายวิชา   เพิ่มเติม                 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                 
ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร            ชั้นประถมศึกษาปที่  6             เวลา   40   ชั่วโมง 

 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  และใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร หรือเหตุการณสําคัญตามลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบ  
ไดแก  การต้ังประเด็นศึกษาเร่ืองราวที่ตนสนใจ การสํารวจแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูลจาก
หลักฐานท่ีหลากหลาย  การวเิคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล การตีความ การเรยีบเรียงและนําเสนอความรูที่
คนพบไดอยางนาสนใจ  นําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเร่ืองราวในทองถ่ินเชน ความเปนมาของภูมิ
นามของสถานท่ีในทองถ่ิน  เหตุการณสําคัญในทองถ่ิน  ประวัติและผลงานสําคัญของบุคคลในทองถ่ิน  โดยใช
ทักษะการสํารวจ การอาน การสอบถาม การเปรียบเทียบ การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห การอธิบาย 
เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรและสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรสืบคน
เร่ืองราวตาง ๆ  ไดอยางเปนระบบ 
 ศึกษาตัวอยางหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เหมาะสมที่จะนํามาใชการศึกษาเหตุการณสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทยในสมัยรัตนโกสินทร เชน พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 4  หรือรัชกาลที่ 5  กฎหมายตรา
สามดวง  เปนตน  เพื่อใหสามารถสรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริงและขอเท็จจริง และนําเสนอขอมูล
จากหลักฐานท่ีหลากหลายในการทําความเขาใจเร่ืองราวสําคัญในอดีตไดดวยวิธีการตางๆ ไดอยางนาสนใจ  
โดยใชทักษะ การสํารวจ การอาน การเปรียบเทียบ การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห การอธิบาย การ
สรุปความ การเรียงความ การจัดทําโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพ่ือฝกทักษะการสืบคนขอมูลจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบานในปจจุบันโดยสังเขป  เชื่อมโยง  
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเปนมา  สมาชิกของอาเซียน  และความสัมพันธของกลุมอาเซียน
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันโดยสังเขป โดยใชทักษะการอาน การเรียนรูจากแผนท่ี การสํารวจ  การตอบ
คําถาม การเปรียบเทียบ การวิเคราะห เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบานที่มีความสัมพันธกับ
ประเทศไทย ความสัมพันธของกลุมอาเซียน เกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ ยอมรับความแตกตางทาง
วัฒนธรรม และอยูรวมกันไดอยางสนัตสิุข 
 ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร  ในเร่ืองเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปจจัยที่สงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการดานตางๆ โดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญดานตาง  ๆ  ในสมัยรัตนโกสินทร  เชน  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  สมเดจ็พระบวร
ราชเจามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทร
ท่ีนาภาคภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษไว โดยใชทักษะการอาน การสืบคนขอมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห  
เพื่อใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่ได
ปกปอง และสรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศักราช 2563 หนา ๑๐ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส  4.1  ป.6/1, ป.6/2 
ส  4.2  ป.6/1, ป.6/2 
ส  4.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา พื้นฐาน             กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     รหัสวิชา  ส16102                                                                                          
ชื่อวิชา     ประวัติศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                                      เวลา  40    ชั่วโมง   
 

หนวยที่ ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ําหนัก 

1 วิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร  

ส 4.1  ป.6/1 
           ป.6/2 
 

วิธีการทางประวัติศาสตรเปนวิธี
การศกึษาคนควาที่เราสามารถนําไปใช
ศึกษาไดทั้งประวัติศาสตรและ
ประวัติศาสตรทองถ่ิน  หลักฐานที่ใชใน
การศกึษาประวัติศาสตรมีทั้งหลักฐาน
ชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง  ในการ
รวบรวมหลักฐานเราตองรวบรวม
หลักฐานท่ีหลายหลายและครบถวน  
เพ่ือใหไดขอมูลหรือเร่ืองราวที่มีความ
ถูกตอง  นาเชื่อถือ  และใกลเคียงความ
จริงมากที่สุด 
 

12 15 

2 เพ่ือนบานของเรา ส 4.2  ป.6/1 
           ป.6/2 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปน
ภูมิภาคที่มคีวามหลากหลายในดาน
ประชากร  ภาษา  ศาสนา  แตก็มี
รากฐานวัฒนธรรมหลักรวมกัน  คือ  
วัฒนธรรมอินเดียและจีน  ประเทศไทย
เปนประเทศที่ตั้งอยูก่ึงกลางของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีเพื่อนบานที่
มีพรมแดนติดกันหลายชาติ  บางครั้ง
ประเทศไทยอาจมีปญหาความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบาน  แตในภาพรวม
แลว  ประเทศไทยมีความสัมพันธท่ีดีกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ปจจุบันประเทศในภูมิภาคนี้ไดรวมกลุม
กันเพื่อพัฒนาภูมิภาคทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคม  เมื่อประเทศ 

12 15 
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หนวยที่ ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ําหนัก 

   ประสบปญหา  ประเทศสมาชิกอื่น ๆ  
ก็ไดใหความชวยเหลือ  การรวมกลุม
กันทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมีความแข็งแกรงและมั่นคง 

  

3 สมัยรตันโกสินทร ส 4.3  ป.6/1 
           ป.6/2 
           ป.6/3 
           ป.6/4 

สมัยรตันโกสินทรเปนชวงเวลาที่ชาติ
ไทยมีการพัฒนา มีความเจริญ 
กาวหนา  และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ อยางมาก  ทั้งดานการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  และชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน  บรรพชนไทย
ทั้งพระมหากษัตริย  เจานาย   ขุนนาง  
และสามัญชนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติในสมัยตาง ๆ มีสวน
สําคัญในการสรางชาติ  ใหมีความ
เจริญรุงเรือง  ทําใหประเทศไทยใน
ปจจุบันมีความมั่นคง  วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทยท่ีสืบทอดมาจากอดีต
เปนเอกลักษณของชาติไทย คนรุน
ปจจุบันควรภาคภูมิใจในประวัติความ
เปนมาของชาติไทย  พรอมทั้งตัวอยาง
ที่ดีในอดีตมาเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต  พรอมทั้งสืบทอด
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติตอไป 

14 20 

รวมระหวางภาค/ป 38 50 

สอบปลายภาค/ป 2 20/30 

รวมตลอดภาค/ป 40 100 
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หนวยการเรียนรู ที่ 1 
รายวิชา พื้นฐาน                                          กลุมสาระการเรียนรู  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชื่อหนวย   วิธีการศึกษาประวัติศาสตร               ชั้นประถมศกึษาปที่ 6             เวลา   12   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  วิธีการศึกษาประวัติศาสตร 
2.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน    

ส 4.1    เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
  ป.6/1  อธิบายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรอยาง
งาย ๆ 

ป.6/2  นําเสนอขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทําความเขาใจเรื่องราวสําคัญในอดตี 
 

3.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
          วิธีการทางประวัติศาสตรเปนวิธีการศึกษาคนควาท่ีเราสามารถนําไปใชศึกษาไดทั้งประวัติศาสตรและ
ประวัติศาสตรทองถ่ิน  หลักฐานท่ีใชในการศึกษาประวัติศาสตรมีทั้งหลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง  ในการ
รวบรวมหลักฐานเราตองรวบรวมหลักฐานที่หลายหลายและครบถวน  เพ่ือใหไดขอมูลหรือเรื่องราวที่มีความถูกตอง  
นาเชื่อถือ  และใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 
4.  สาระการเรียนรู 
 4.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

4.1.1 ความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน 
 4.1.2  การนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวในทองถ่ิน เชน ความเปนมาของภูมินาม
ของสถานที่ในทองถ่ิน 
 4.1.3  ตัวอยางหลักฐานที่ เหมาะสมกับนักเรียนที่นํามาใชในการศึกษาเหตุการณสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทย     สมัยรัตนโกสินทร เชน    พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ หรือ รัชกาลที่ ๕ กฎหมาย
สําคัญ ฯลฯ ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 
 4.1.4  สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจรงิและขอเท็จจริง 
 4.1.5  การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากหลักฐาน ทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตางๆ  เชน การเลาเรื่อง  
การจัดนิทรรศการ  การเขียนรายงาน 
 4.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี) 

    วัด…………………… (ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษาความเปนมาของทองถ่ิน)   
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแกปญหา 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
6.1  ใฝเรียนรู 
6.2  มุงมั่นในการทํางาน 
6.3  รักความเปนไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน  กษัตรยิ   

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
7.1.  เขียนสรุปความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร 
7.2.  การรายงานการสํารวจหลักฐานและขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรของชุมชน 
7.3   การอภิปรายเร่ืองแหลงที่มาของหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตรสมัยรตันโกสินทร 
7.4   รายงานการศึกษาประวัติศาสตร 

ลักษณะงานสุดทาย 
แบงกลุมนักเรียน  ใหแตละกลุมกําหนดหัวขอที่สนใจศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรมา 1  หัวขอ  

จากนั้นใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเร่ืองราวและจัดทําเปนรายงาน  และสงตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้น 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
เขียนสรุปความหมาย
และความสําคญัของ
วิธีการทางประวัติศาสตร 

ประเมินการเขียน
สรปุความหมายและ
ความสําคัญของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร 
 

แบบประเมินการเขียน
สรุปความหมายและ
ความสําคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร 

ผานระดับ “ดี” 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
การรายงานการสํารวจ
หลักฐานและขอมูล
เก่ียวกับประวัติศาสตร
ของชุมชน 

ประเมินการรายงาน
การสํารวจหลักฐาน
และขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของ
ชุมชน 

แบบประเมินการ
รายงานการสํารวจ
หลักฐานและขอมูล
เก่ียวกับประวัติศาสตร
ของชุมชน 

 ผานระดับ “ดี” 

การอภิปรายเร่ือง
แหลงที่มาของหลักฐาน
ในการศึกษา
ประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรชั้นรองที่มี 
ในทองถิ่น 

สังเกตการอภิปราย
เรื่องแหลงท่ีมาของ
หลักฐานในการศึกษา
ประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทร 

แบบสังเกตการ
อภิปรายเรื่อง
แหลงที่มาของหลักฐาน
ในการศึกษา
ประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทร 

ผานระดับ “ดี” 
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8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
รายงานและการนําเสนอ
การศึกษาประวัติศาสตร 

ประเมินรายงานและ
การนําเสนอ
การศกึษา
ประวัติศาสตร 

แบบประเมินรายงาน
และการนําเสนอ
การศกึษา
ประวัติศาสตร 

ผานระดับ “ดี” 

 
 

9.  กิจกรรมการเรียนรู 
9.1  ใชกระบวนการศึกษา / คนควา / อภิปราย / การตอบคําถาม  เร่ือง ความหมายและความสําคัญ

ของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (2 ชั่วโมง) 
9.2   ใชกระบวนการศึกษา / คนควา / อภิปราย / การตอบคําถาม  เร่ืองการนําวิธีการทาง

ประวัติศาสตรไปใชศกึษาเรื่องราวในทองถ่ิน เชน ความเปนมาของภูมินามของสถานที่ในทองถ่ิน (2 ชั่วโมง) 
9.3  ใชกระบวนการศึกษา / คนควา / อภิปราย / นําเสนอ /  อธิบาย / เร่ืองตัวอยางหลักฐานที่

เหมาะสมกับนักเรียนที่นํามาใชในการศึกษาเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย  สมัยรัตนโกสินทร เชน  พระ
ราชหัตถเลขาของรัชกาลที่  ๔ หรือ รัชกาลที่ ๕ กฎหมายสําคัญ ฯลฯ ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )                          
(2 ชั่วโมง) 

9.4  ใชกระบวนการศึกษา / คนควา / อภิปราย / นําเสนอ /  อธิบาย / เร่ืองสรุปขอมูลท่ีไดจาก
หลักฐานทั้งความจริงและขอเท็จจริง (2 ชั่วโมง) 

9.5  ใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม / อภิปราย / การนําเสนอขอมูลที่ไดจาก
หลักฐาน ทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การเลาเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียนรายงาน            
(2 ชั่วโมง)                                                                                                                                                                     

9.6  ใชกระบวนการสรุปการเรียนรูเร่ืองวิธีการศึกษาประวัติศาสตร  เพ่ือใหนักเรียนสรางชิ้นงานรวบ
ยอด  โดยแบงกลุมนักเรียน  ใหแตละกลุมกําหนดหัวขอที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรมา 1  หัวขอ  
จากนั้นใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเร่ืองราวและจัดทําเปนรายงาน  และสงตัวแทนออกมานําเสนอ
หนาชั้น (2 ชั่วโมง) 

  
10.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
              11.1  สืบคนจากอินเตอรเนต  
             11.2  คนควาจากหองสมุด  
             11.3  อุทยานประวัติศาสตร 
             11.4  ศูนยศึกษาประวัติศาสตร สพป.ปข.2 
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แบบประเมินรายงานการศึกษาประวัติศาสตร  

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
นํ้าหนัก
จุดเนน 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกตองของ
เน้ือหา 

ครบถวนตรง
ประเดน็ทุกหัวขอ 
และเนื้อหา
ถูกตองทั้งหมด 

ครบถวนตรง
ประเด็นทุกหัวขอ 
แตมีเนื้อหาไม
ถูกตองทั้งหมด 

ไมครบทุก
ประเดน็  แต
เนื้อหาถูกตอง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

ไมครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม
ถูกตองตามประเด็น
ที่รายงาน 

4 

2.  ภาษาที่ใชในการ
เขียนรายงาน 

ใชภาษาเขียนได
ถูกตอง  ส่ือ
ความหมายได
ชัดเจน   

ใชภาษาเขียนได
ถูกตอง แต ส่ือ
ความหมายไม
ชดัเจน 

ใชภาษาเขียนไม
ถูกตอง  ส่ือ
ความหมายไม
ชัดเจน 

ใชภาษาเขียนไม
ถูกตอง  ส่ือความหมาย
ไมชัดเจน  และเขียน
หนังสือผิดมากจนทํา
ใหความหมายของคํา
เปลี่ยนไป 

3 

3.  ความสมบูรณ
ครบถวนของรายงาน 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงาน
ครบถวน 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด 1 
องคประกอบ 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด 2
องคประกอบ 

มีองคประกอบของการ
เขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด มากกวา
2องคประกอบข้ึนไป 

2 

4.  การนําเสนอ เน้ือหาชัดเจนเปน
ลําดับข้ันตอน ใช
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟงชัด  มี
ลีลาในการ
นําเสนอดี 

เน้ือหาชัดเจนเปน
ลาํดับข้ันตอน ใช
ภาษาเหมาะสม  
แตเสียงเบาฟงไม
ชดัเจน   
มีลลีาในการ
นําเสนอดี 

เนื้อหาไมชัดเจน
ลําดับข้ันตอนยัง
ไมเหมาะสม แต
ใชภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟงชัด  แต
ไมมีลีลาในการ
นําเสนอดี 

เน้ือหาไมชัดเจน
ลาํดับข้ันตอนยังไม
เหมาะสม และใช
ภาษาไมเหมาะสม  
เสียงเบา  ไมมีลีลา
ในการนาํเสนอดี 

1 

 
 ระดับคุณภาพ       คะแนน   31  - 40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                                                     คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช              
                                                     คะแนน     0  -  10    หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

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

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 1  วิธีการศึกษาประวัติศาสตร” 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   เวลา  12  ชั่วโมง 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ 

    ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

    การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ 

    เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี 

    ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน /  

     ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ 

    เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

      รวม /  สรปุผล      

                               หรือ     เฉลี่ย /  สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรู ที่ 2 
รายวิชา พื้นฐาน                                             กลุมสาระการเรียนรู  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชื่อหนวย   เพื่อนบานของเรา                                ชั้นประถมศกึษาปท่ี 6             เวลา   12   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  เพ่ือนบานของเรา 
2.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน    

  ส 4.2   เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะห
ผลกระทบท่ีเกดิขึ้น 

ตัวชี้วัด 

ป.6/1  อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบานในปจจุบัน 
ป.6/2  บอกความสัมพันธของกลุมอาเซียนโดยสังเขป 

3.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายในดานประชากร  ภาษา  ศาสนา  แตก็มี

รากฐานวัฒนธรรมหลักรวมกัน  คือ  วัฒนธรรมอินเดียและจีน  ประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูกึ่งกลางของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดกันหลายชาติ  บางครั้งประเทศไทยอาจมีปญหาความสัมพันธ
กับประเทศเพ่ือนบาน  แตในภาพรวมแลว  ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ปจจุบันประเทศในภูมิภาคนี้ไดรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาคท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  เมื่อประเทศประสบปญหา  
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ  ก็ไดใหความชวยเหลือ  การรวมกลุมกันทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความ
แข็งแกรงและมั่นคง 
4.  สาระการเรียนรู 
 4.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

4.1.1 ใชแผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
    4.1.2  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศเพ่ือนบานของไทยโดยสังเขป 

 4.1.3  ตัวอยางความเหมือนและ ความตางระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน เชน ภาษา ศาสนา                 

                        การปกครอง 

 4.1.4  ความเปนมาของกลุมอาเซียนโดยสังเขป 

 4.1.5  สมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน 
4.1.6  ความสัมพันธของกลุมอาเซยีนทางเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบันโดยสังเขป      

4.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี) 
                  ไมมี 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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5.4  ความสามารถในการแกปญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6.1  ใฝเรียนรู 
6.2  มุงมั่นในการทํางาน 
6.3  รักความเปนไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน  กษัตรยิ   

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
7.1. สืบคนชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศเพื่อนบานที่มี

พรมแดนติดกับประเทศไทยลงในสมุด 
7.2.  สืบคนขาวที่เก่ียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากหนังสือพิมพ แลวนํามา

รายงานหนาชั้น 
7.3  แบงกลุมสบืคนขอมูลของประเทศไทยในดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคม  แลวออกมา

รายงานหนาชั้น 
7.4   รายงานและการนําเสนอรายงานเร่ืองความสัมพันธของประเทศไทยที่มีตอประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต   
ลักษณะงานสุดทาย 
  แบงกลุมสืบคนขอมูลความสัมพันธของประเทศไทยที่มีตอประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
จากนั้นจัดทํารายงาน  แลวเลือกตัวแทนมานําเสนอหนาชั้น   
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
สืบคนชื่อเมืองหลวงของ
ประเทศไทยและ
ประเทศในกลุมอาเซียน
และประเทศเพ่ือนบานท่ี
มีพรมแดนติดกับ
ประเทศไทย 

ตรวจสอบความถูก
ตองของการเขียนชื่อ
เมืองหลวงของ
ประเทศไทย ประเทศ
ในกลุมอาเซียนและ
ประเทศเพื่อนบาน 

แบบตรวจสอบ
ความถูกตองของการ
เขียนชื่อเมืองหลวงของ
ประเทศไทยประเทศใน
กลุมอาเซียนและ
ประเทศเพื่อนบาน 

ผานระดับ “ดี” 

สืบคนขาวที่เก่ียวกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจาก
หนังสือพิมพ แลวนํามา
รายงานหนาชั้น 
 

ตรวจสอบความถูกตอง
และการนําเสนอของ
ขอมูล 

แบบตรวจสอบความถูก
ตองและการนําเสนอของ
ขอมูล 

ผานระดับ “ดี” 
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แบงกลุมสบืคนขอมูลของ
ประเทศไทยในดาน
การเมือง  การปกครอง  
เศรษฐกิจ  และสังคม  
แลวออกมารายงานหนา
ชั้น 

ตรวจสอบความถูกตอง
และการนําเสนอของ
ขอมูล 

แบบตรวจสอบความถูก
ตองและการนําเสนอของ
ขอมูล 

ผานระดับ “ดี” 

 
8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
รายงานและการนําเสนอ
รายงานเร่ือง
ความสัมพันธของ
ประเทศไทยที่มีตอ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต   

ประเมินรายงานและ
การนําเสนอรายงาน
เรื่องความสัมพันธ
ของประเทศไทยที่มี
ตอประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต   

แบบประเมินรายงาน
และการนําเสนอ
รายงานเรื่อง
ความสัมพันธของ
ประเทศไทยที่มีตอ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต   

ผานระดับ “ดี” 

 
 

9.  กิจกรรมการเรียนรู 
9.1  ใชกระบวนการศึกษา / คนควา / อภิปราย / ตอบคําถาม  เร่ือง ใชแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณา

เขตของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (2 ชั่วโมง) 
9.2   ใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสรางความรู/ คนควา / อภิปราย / นําเสนอ / บรรยาย / 

วิเคราะห เรื่อง สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบานของไทยโดยสังเขป (2 ชั่วโมง) 

9.3  ใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสรางความรู/ คนควา / อภิปราย / นําเสนอ / บรรยาย / 

วิเคราะห เรื่อง ตัวอยางความเหมือนและ ความตางระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชน ภาษา ศาสนา การ

ปกครอง (2 ชั่วโมง) 

9.4  ใชกระบวนการศึกษา /สรางความรู / คนควา / อภิปราย / นําเสนอ /  อธิบาย / เรื่องความ

เปนมาของกลุมอาเซียนโดยสังเขป (1 ชั่วโมง) 

9.5  ใชกระบวนการศึกษา /สรางความรู / คนควา / อภิปราย / นําเสนอ /  อธิบาย / เรื่องสมาชิก

ของอาเซียนในปจจุบัน (1 ชั่วโมง) 

9.6  ใชกระบวนการศึกษา /สรางความรู / คนควา / อภิปราย / นําเสนอ /  อธิบาย / เรื่อง

ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทางเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบันโดยสังเขป (2 ชั่วโมง) 
9.6  ใชกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือทบทวนความรูทั้งหมดที่เรียน  เพื่อใหนักเรียนสรางชิ้นงานรวบ

ยอดเร่ืองประเทศเพ่ือนบาน โดยแบงกลุมสืบคนขอมูลความสัมพันธของประเทศไทยที่มีตอประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  จากนั้นจัดทํารายงาน  แลวเลือกตัวแทนมานําเสนอหนาชั้น  (2 ชั่วโมง)   
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10.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 
             11.1  แผนที่  
             11.2  สืบคนจากอินเตอรเนต 
             11.3  คนควาจากหองสมุด 
 

แบบประเมินรายงาน และการนําเสนอ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
นํ้าหนัก
จุดเนน 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกตองของ
เน้ือหา 

ครบถวนตรง
ประเดน็ทุกหัวขอ 
และเนื้อหา
ถูกตองทั้งหมด 

ครบถวนตรง
ประเด็นทุกหัวขอ 
แตมีเนื้อหาไม
ถูกตองทั้งหมด 

ไมครบทุก
ประเดน็  แต
เนื้อหาถูกตอง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

ไมครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม
ถูกตองตามประเด็น
ที่รายงาน 

4 

2.  ภาษาที่ใชในการ
เขียนรายงาน 

ใชภาษาเขียนได
ถูกตอง  ส่ือ
ความหมายได
ชัดเจน   

ใชภาษาเขียนได
ถูกตอง แต ส่ือ
ความหมายไม
ชดัเจน 

ใชภาษาเขียนไม
ถูกตอง  ส่ือ
ความหมายไม
ชัดเจน 

ใชภาษาเขียนไม
ถูกตอง  ส่ือความหมาย
ไมชัดเจน  และเขียน
หนังสือผิดมากจนทํา
ใหความหมายของคํา
เปลี่ยนไป 

3 

3.  ความสมบูรณ
ครบถวนของรายงาน 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงาน
ครบถวน 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด 1 
องคประกอบ 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด 2
องคประกอบ 

มีองคประกอบของการ
เขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด มากกวา
2องคประกอบข้ึนไป 

2 

4.  การนําเสนอ เน้ือหาชัดเจนเปน
ลําดับข้ันตอน ใช
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟงชัด  มี
ลีลาในการ
นําเสนอดี 

เน้ือหาชัดเจนเปน
ลาํดับข้ันตอน ใช
ภาษาเหมาะสม  
แตเสียงเบาฟงไม
ชดัเจน   
มีลลีาในการ
นําเสนอดี 

เนื้อหาไมชัดเจน
ลําดับข้ันตอนยัง
ไมเหมาะสม แต
ใชภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟงชัด  แต
ไมมีลีลาในการ
นําเสนอดี 

เน้ือหาไมชัดเจน
ลาํดับข้ันตอนยังไม
เหมาะสม และใช
ภาษาไมเหมาะสม  
เสียงเบา  ไมมีลีลา
ในการนาํเสนอดี 

1 

 

                     ระดับคุณภาพ       คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              
                                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                                               คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช              

                                             คะแนน    0   -  10    หมายถึง   ควรปรับปรุง         
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เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

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

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรยีนรูที่ 2  “ เพ่ือนบานของเรา ” 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   เวลา  12 ชั่วโมง 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ 

    ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

    การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ 

   เรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี 

    ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน /  

    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ 

    เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

      รวม /  สรปุผล      

                              หรือ    เฉลี่ย /   สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรู ที่ 3 
รายวิชา พื้นฐาน                                             กลุมสาระการเรียนรู  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชื่อหนวย   สมัยรัตนโกสินทร                                ชั้นประถมศึกษาปที่ 6             เวลา   14   ชั่วโมง 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง   สมัยรตันโกสนิทร 
2.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน    

ส 4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธํารงความเปนไทย 

ตัวชี้วัด 

ป.6/1 อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร โดยสังเขป 

ป. 6/2 อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร   

ป. 6/3  ยกตัวอยางผลงานของบุคคลสาํคัญดานตางๆสมัยรัตนโกสินทร 
ป. 6/4  อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษไว   

3.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
สมัยรัตนโกสินทรเปนชวงเวลาที่ชาติไทยมีการพัฒนา มีความเจริญ กาวหนา  และเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ อยางมาก  ท้ังดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และชีวิตความเปนอยูของประชาชน  บรรพชนไทยทั้ง
พระมหากษัตริย  เจานาย   ขุนนาง  และสามัญชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในสมัยตาง ๆ มีสวนสําคัญใน
การสรางชาติ  ใหมีความเจริญรุงเรือง  ทําใหประเทศไทยในปจจุบันมีความมั่นคง  วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทยที่สืบทอดมาจากอดีตเปนเอกลักษณของชาติไทย คนรุนปจจุบันควรภาคภูมิใจในประวัติความเปนมาของ
ชาติไทย  พรอมทั้งตัวอยางท่ีดีในอดีตมาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต  พรอมทั้งสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของชาติตอไป 
4.  สาระการเรียนรู 
 4.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

4.1.1  การสถาปนาอาณาจักรรตันโกสินทรโดยสังเขป 
    4.1.2  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย ในสมัย

รัตนโกสินทร 
 4.1.3  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร โดยสังเขป ตามชวงเวลาตางๆ เชน   สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน สมัยปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

 4.1.4  ผลงานของบุคคลสําคัญทางดานตางๆ ในสมัยรัตนโกสินทร เชน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช   สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ฯลฯ 
 4.1.5 ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร  เชน  ศลิปกรรม  วรรณกรรม 
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 4.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี) 
                    ไมมี 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแกปญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
6.1  ใฝเรียนรู 
6.2  มุงมั่นในการทํางาน 
6.3  รักความเปนไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน  กษัตรยิ   

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
7.1.  การตอบคําถามเรื่องการสถาปนาอาณาจักรรตันโกสินทร 
7.2.  เขียนแผนภาพความคิดเก่ียวกับปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการ

ปกครองของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร 
7.3  รายงานเก่ียวกับพัฒนาการของไทยสมัยรตันโกสินทร 
 7.4  การเขียนเรียงความ “บุคคลสําคัญสมัยรัตนโกสินทร”  ใหมีความยาว 1 หนากระดาษ 
7.5  จัดปายนิเทศบุคคลสําคัญและ ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแก             

การอนุรักษไว     
ลักษณะงานสุดทาย 

แบงกลุมนักเรียนเลือกบุคคลสําคัญ  1 ทาน  และ ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทรท่ีนาภาคภูมิใจ และ
ควรคาแกการอนุรักษไว  สมัยรตันโกสินทร  มาจัดปายนิเทศ   
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
การตอบคําถามเร่ืองการ
สถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร 

สังเกตการตอบ
คําถามเร่ืองการ
สถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร 

แบบสังเกตการตอบ
คําถามเรื่องการ
สถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร 

ผานระดับ “ดี” 

เขียนแผนภาพความคิด
เก่ียวกับปจจัยที่สงเสรมิ
ความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการ

ประเมินการเขียน
แผนภาพความคิด
เก่ียวกับปจจัยที่
สงเสรมิความ
เจริญรุงเรืองทาง

แบบประเมิน.  เขียน
แผนภาพความคิด
เก่ียวกับปจจัยที่
สงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทาง

 ผานระดับ “ดี” 
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ปกครองของไทย ในสมัย
รัตนโกสินทร 
 

เศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทย ใน
สมัยรตันโกสินทร 

เศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทย ใน
สมัยรตันโกสินทร 

รายงานเก่ียวกับพัฒนาการ
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร 

ประเมินรายงาน
เก่ียวกับพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร 

แบบประเมินรายงาน
เก่ียวกับพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร 

ผานระดับ “ดี” 

การเขียนเรียงความ 
“บุคคลสําคัญสมัย
รัตนโกสินทร”  ใหมี
ความยาว 1 หนา 

ประเมินการเขียน
เรยีงความ “บุคคล
สําคัญสมัย
รัตนโกสินทร”  ใหมี
ความยาว 1 หนา 

แบบประเมินการเขียน
เรียงความ “บุคคล
สําคัญสมัย
รัตนโกสินทร”  ใหมี
ความยาว 1 หนา 

ผานระดับ “ดี” 

 
 

8.2 การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
จัดปายนิเทศบุคคลสําคัญ
และ ภูมิปญญาไทยสมัย
รัตนโกสินทรที่นา
ภาคภูมิใจ และควรคา
แกการอนุรกัษไว     
 

ประเมินการจัดปาย
นิเทศบุคคลสําคัญและ 
ภูมิปญญาไทยสมัย
รัตนโกสินทรที่นา
ภาคภูมิใจ และควร
คาแกการอนุรักษไว    

ประเมินการจัดปาย
นิเทศบุคคลสําคัญและ 
ภูมิปญญาไทยสมัย
รัตนโกสินทรท่ีนา
ภาคภูมิใจ และควรคา
แกการอนุรักษไว     

ผานระดับ “ดี” 

 
 

9.  กิจกรรมการเรียนรู 
9.1  ใชกระบวนการศึกษา / สรางความรู / คนควา / อภิปราย / การตอบคําถาม  เรื่อง  การสถาปนา

อาณาจักรรัตนโกสินทรโดยสังเขป (2 ชั่วโมง) 
9.2   ใชกระบวนการกลุมจัดการเรียนรูโดยวิธีสรางความรู/ คนควา / อภิปราย / นําเสนอ / บรรยาย 

/ วิเคราะห เร่ือง ปจจัยที่สงเสริมความเจรญิรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร 
(2 ชั่วโมง) 

9.3  ใชกระบวนการศึกษา / คนควา / อภิปราย / นําเสนอ /  อธิบาย / เรื่องพัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร โดยสังเขป ตามชวงเวลาตางๆ เชน   สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยปฏิรูปประเทศ และสมัย
ประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง) 

9.4  ใชกระบวนการศึกษา / คนควา / อภิปราย / นําเสนอ /  อธิบาย / ผลงานของบุคคลสําคัญ

ทางดานตางๆ ในสมัยรัตนโกสินทร เชน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช   สมเด็จพระบวร

ราชเจามหาสุรสิงหนาท   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฯลฯ (3 ชั่วโมง) 

9.5  ใชกระบวนการศึกษา / คนควา / อภิปราย / นําเสนอ /  อธิบาย / เรื่องภูมิปญญาไทยสมัย

รัตนโกสินทร  เชน  ศิลปกรรม  วรรณกรรม (2 ชั่วโมง) 
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9.6  ใชกระบวนการจัดการเรียนรูทบทวนความรูทั้งหมดท่ีเรียน  เพื่อใหนักเรียนสรางชิ้นงานรวบยอด
เรื่องความเปนมาของชาติไทยโดยแบงกลุมนักเรียนเลือกบุคคลสําคัญ  1 ทาน  และ ภูมิปญญา จัดปายนิเทศ                  
(2 ชั่วโมง)   
10.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
             11.1  สืบคนจากอินเตอรเนต 
             11.2  คนควาจากหองสมุด 
 

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 
                  รายการ
พฤติกรรม 
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ผลการประเมนิ 

กลุมที่  1             
 

กลุมที่  2              

กลุมที่  3             
 

กลุมที่  4              

กลุมที่  5             
 

กลุมที่  6             
 

กลุมที่  7             
 

กลุมที่  8             
 

รวมทั้งสิ้น             
 

เฉลี่ย ( x  )             
 

สรปุระดับคุณภาพ 
จําแนกตามรายการพฤติกรรม 
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แบบประเมินแผนผังความคิดและการนําเสนอ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
นํ้าหนัก
จุดเนน ๔ 

(ดีมาก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความสมบูรณของ
เน้ือหา 

ครบถวนตรง
ประเด็นทุกหัวขอ 
และเน้ือหาถูกตอง
ทั้งหมด 

ครบถวนตรง
ประเด็นทุกหัวขอ 
แตมีเน้ือหาไม
ถูกตองท้ังหมด 

ไมครบทุกประเด็น  
แตเน้ือหาถูกตอง
ตามประเด็นท่ี
รายงาน 

ไมครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม
ถูกตองตาม
ประเด็นท่ีรายงาน 

๔ 

๒.การออกแบบแผนภาพ
ความคดิ 

นาสนใจ  เช่ือมโยง
ภาพไดเหมาะสม
เขาใจงาย ตกแตง
สวยงาม 

นาสนใจ  แตการ
เช่ือมโยงภาพยังไม
เหมาะสมทําให
เขาใจยาก ตกแตง
สวยงาม 

ไมนาสนใจ  การ
เช่ือมโยงภาพยังไม
เหมาะสมทําให
เขาใจยากแต
ตกแตงสวยงาม 

ไมนาสนใจ  การ
เช่ือมโยงภาพยังไม
เหมาะสมทําให
เขาใจยาก และ
ตกแตงไมสวยงาม 

๓ 

๓.  กระบวนการทํางาน
กลุม 

เปนไปตามขั้นตอน
ทุกคนใหความ
รวมมือต้ังแตเริ่มตน
จนเสร็จงาน   

เปนไปตามขั้นตอน
แตมีคนสวนนอย
ไมใหความรวมมือ
ต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จ
งาน 

ไมเปนไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให
ความรวมมือต้ังแต
เริ่มตนจนเสร็จงาน   

ไมเปนไปตาม
ข้ันตอน มีคน
สวนมากของกลุมท่ี
ไมใหความรวมมือ
ต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จ
งาน   

๓ 

  

 ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมายถึง   ดีมาก              
                                         คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                                         คะแนน    ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช              
                                 คะแนน      0  -   ๑๐    หมายถึง    ควรปรับปรุง            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศักราช 2563 หนา ๒๘ 
 

แบบประเมินรายงาน และการนําเสนอ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
นํ้าหนัก
จุดเนน 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกตองของ
เน้ือหา 

ครบถวนตรง
ประเดน็ทุกหัวขอ 
และเนื้อหา
ถูกตองทั้งหมด 

ครบถวนตรง
ประเด็นทุกหัวขอ 
แตมีเนื้อหาไม
ถูกตองทั้งหมด 

ไมครบทุก
ประเดน็  แต
เนื้อหาถูกตอง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

ไมครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม
ถูกตองตามประเด็น
ที่รายงาน 

4 

2.  ภาษาที่ใชในการ
เขียนรายงาน 

ใชภาษาเขียนได
ถูกตอง  ส่ือ
ความหมายได
ชัดเจน   

ใชภาษาเขียนได
ถูกตอง แต ส่ือ
ความหมายไม
ชดัเจน 

ใชภาษาเขียนไม
ถูกตอง  ส่ือ
ความหมายไม
ชัดเจน 

ใชภาษาเขียนไม
ถูกตอง  ส่ือความหมาย
ไมชัดเจน  และเขียน
หนังสือผิดมากจนทํา
ใหความหมายของคํา
เปลี่ยนไป 

3 

3.  ความสมบูรณ
ครบถวนของรายงาน 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงาน
ครบถวน 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด 1 
องคประกอบ 

มีองคประกอบของ
การเขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด 2
องคประกอบ 

มีองคประกอบของการ
เขียนรายงานไม
ครบถวน ขาด มากกวา
2องคประกอบข้ึนไป 

2 

4.  การนําเสนอ เน้ือหาชัดเจนเปน
ลําดับข้ันตอน ใช
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟงชัด  มี
ลีลาในการ
นําเสนอดี 

เน้ือหาชัดเจนเปน
ลาํดับข้ันตอน ใช
ภาษาเหมาะสม  
แตเสียงเบาฟงไม
ชดัเจน   
มีลลีาในการ
นําเสนอดี 

เนื้อหาไมชัดเจน
ลําดับข้ันตอนยัง
ไมเหมาะสม แต
ใชภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟงชัด  แต
ไมมีลีลาในการ
นําเสนอดี 

เน้ือหาไมชัดเจน
ลาํดับข้ันตอนยังไม
เหมาะสม และใช
ภาษาไมเหมาะสม  
เสียงเบา  ไมมีลีลา
ในการนาํเสนอดี 

1 

 

 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              
                                 คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                                         คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช          

                                       คะแนน      0  - 10    หมายถึง   ควรปรับปรุง            
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศักราช 2563 หนา ๒๙ 
 

แบบประเมินการเขียนเรียงความ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
นํ้าหนัก
จุดเนน ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช) 

๑. รูปแบบ มีองคประกอบครบทุก
หัวขอ 

มีองคประกอบขาด ๑ 
หัวขอ 

มีองคประกอบขาด
มากกวา ๑ หัวขอ 

๓ 

๒.เนื้อความ -สอดคลองกับชื่อเรื่องท่ี
กําหนด   
-มีสาระถูกตอง  มี
ขอสนับสนุน   
-ลําดับเร่ืองตอเนื่องตั้งแต
ตนจนจบ                 -
สอดแทรกความคิด  
ความรูสึก  และ
ขอเสนอแนะ 

-สอดคลองกับชื่อเร่ืองที่
กําหนด  
- มีสาระถูกตอง  มี
ขอสนับสนุน   
-ลําดับเร่ืองตอเนื่องตั้งแต
ตนจนจบ   

-สอดคลองกับชื่อเร่ืองที่
กําหนด   
-มีสาระถูกตอง  มี
ขอสนับสนุน   

๔ 

๓.  การใชภาษา -ใชภาษาถูกตอง
สละสลวย   
-สื่อความหมายชัดเจน 
-ลําดับความไมกํากวม  

-ใชภาษาถูกตอง
สละสลวย   
-สื่อความหมายชัดเจน 
 

-ใชภาษาถูกตอง
สละสลวย   
  

๓ 

  
 ระดับคุณภาพ        คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         

                                คะแนน   ๑๑  -   ๒๐   หมายถึง   พอใช              
คะแนน   ๐ -    ๑๐     หมายถึง   ควรปรับปรุง    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศักราช 2563 หนา ๓๐ 
 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรยีนรูที่ 3  “ สมัยรตันโกสินทร ” 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   เวลา  14 ชั่วโมง 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ 

    ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

    การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ 

    เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี 

    ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน /     

     ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ 

    เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
 

 
 
 

เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

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



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศักราช 2563 หนา ๓๑ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 
 
คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชอง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น    
3 การทํางานตามหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย    
4 ความมนี้ําใจ    
5 การตรงตอเวลา    

รวม 
 
 

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

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

เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให   1    คะแนน 
 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช 
ต่ํากวา 8 ปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศักราช 2563 หนา ๓๒ 
 

  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชอง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับที ่
ช่ือ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงคนอ่ืน 

การทํางาน 
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ความมีน้ําใจ 

การมี 
สวนรวม 

ในการ
ปรับปรุง 

ผลงานกลุม 

รวม 
15  

คะแนน 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

                  
                  
                  
                  

 
                                                                  ลงช่ือ...................................................ผูประเมิน 

 ............../.................../............... 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให   1    คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช 
ต่ํากวา 8 ปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศักราช 2563 หนา ๓๓ 
 

แบบประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 

- ตรงตอเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรยีนและโรงเรียน     

๒.ใฝเรียนรู 

- สนใจศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ     

- ใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม     

- รวมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรูอยางเปนระเบียบ     

๓. มุงมั่นในการทํางาน 

- ตั้งใจทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ     

-สงงานตรงเวลาที่กําหนด     

 
 

เกณฑการประเมินผล 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ให ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไมเคยปฏิบัติเลย   ให ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผูเรียน 
 

สมรรถนะผูเรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการสื่อสาร 

-มีความสามารถในการรับ-สงสาร     
-อธิบายถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ ดวยภาษาท่ี
เหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร     

- ใชวิธีสื่อสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อสรางองคความรู     

-มีความสามารถในการคิดสังเคราะหเพ่ือสรางองคความรู     

๓.ความสามารถในการแกปญหา 

-ใชเหตุผลในการแกปญหา     
-แสวงหาความรู/ประยุกตใชความรูการปองกันและ
แกปญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต 

-ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข     

-ประยุกตใชความรูในการดาํเนินชีวิต     

-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอยางเหมาะสม     

๕.มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี 

-เลือกใชขอมูลในการทํางานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 

เกณฑการประเมินผล 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ให ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไมเคยปฏิบัติเลย   ให ๐คะแนน 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐   พอใช     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ดี     ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  

หรือคะแนน         ๑๒ – ๒๐     ปรับปรงุ         ๒๑ – ๓๐      พอใช        ๓๑ – ๓๙     ดี        ๔๐  –  ๔๘   ดีมาก 

    แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

- คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 

- ระดับการปฏิบัติ   ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด    ๓ หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

- ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอยางเหมาะสม     

๓. ความสอดคลองของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคลองของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 

และสาระการเรียนรู 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดส่ือการเรียนรู     

๑๒. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง     

  รวม/สรปุผล      

หรือ    เฉล่ีย/สรุปผล   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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คณะผูจัดทํา 
 

๑. นางธนพร  อรชร    ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรยีนบานนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรยีนบานนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทรชูกลิ่น   ครูโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พ่ึงพระ   ครูโรงเรยีนบานนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครผููชวยโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท  จําปาวงค   ครผููชวยโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต  ผมทอง    ครผููชวยโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา มุงฝอยกลาง   ครูผูชวยโรงเรียนบานนาวัลเปรยีง 
๑2. นางสาวปยะวรรณ  สุขขํา   ธุรการโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 

 


