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คำนำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3)     ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ตั ้งแต่ชื ่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ/
ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่ งทุก
องค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด
ไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอน 
ในการนำไปใช้ในการจัดทำ  กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสำเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          เมษายน  ๒๕๖3 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
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2. ซ่ือสตัยส์จุริต 

3. มีวินยั 

4. ใฝ่เรยีนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุง่มัน่ในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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              มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
สาระท่ี 4     ประวัติศาสตร์ 
 

สาระท่ี ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด ป.5/1 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย 
 ป.5/2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพ่ือตอบคำถามทางประวัติศาสตร์  อย่างมี

เหตุผล 
   ป.5/3 อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 

                              ในท้องถิ่น  
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ 
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

 ป.5/2 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ า ใจความ เป็ นมาของชาติ ไทย  วัฒ นธรรม   ภู มิ ปั ญ ญ าไทย    มี ค วามรัก                  

ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด                ป.5/1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
              ป.5/2 อธิบายปัจจยัที่ส่งเสริมความเจริญ   รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง      
                                       ของอาณาจักรอยุธยา 
                                       ป.5/3 บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ 
                                       ป.5/4 อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ     สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ
และควร 
                                       ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 

จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑ ,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการ
เรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
ที่ดี มปีระโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จำนวน   ๒๐๐ ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชัว่โมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศกึษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 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 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 



 

  

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๕ พุทธศกัราช 2563              ๕ 

 

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖   โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมเพ่ือ
ตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน มีรายวิชาและจำนวนชั่วโมงดังนี้    
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จำนวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๕ พุทธศกัราช 2563              ๖ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 ๔๐  
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 

 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว + หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา   พื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                 
รหัสวิชา  ส15102             ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์          ชั้นประถมศึกษาปีที่  5           เวลา   40   
ชั่วโมง 
 
 รู้วิธีการสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย  เริ่มด้วยการเข้าใจตั้งประเด็นคำถามทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง  เช่นความเป็นมาของช่ือหมู่บ้าน  ช่ือตำบล  ช่ือถนน  ความ
เป็นมาของสถานท่ีสำคัญ  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่
ในท้องถิ่นท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่าง  ๆ  สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องที่อยู่ตามแหล่งต่าง  ๆ  เพื่อตอบคำถาม
ทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่าย  ๆ  เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นท่ีปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง  ๆ  โดยศึกษาตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานต่าง  ๆ  เช่น  
บทความ  หนังสือพิมพ์  หรือเอกสารอื่น  ๆ  ที่แสดงนัยความคิดเห็นที่มีอยู่ในข้อมูล  เพื่อฝึกฝนการแยกแยะความคิดเห็นกับ
ข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูล  รวมทั้งแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การ
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์  การเช่ือมโยง  และการสังเคราะห์อย่างง่าย  ๆ  เพื่อฝึกฝนการใช้ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์
วิเคราะห์ความเป็นมา  และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  โดยใช้ข้อมูลข่าวสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป  เช่น  การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  พระเพณี  ภาษา  อาหาร  การแต่งหาย  ศึกษาการ
เข้ามาสาเหตุ  และผลกระทบของอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั้งตะวันตกและตะวันออก  ที่มี ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
โดยสังเขป  เช่นอาหาร  ภาษา  การแต่งกาย  ดนตรี  โดยใช้ทักษะการอ่าน  สืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การ
วิเคราะห์  การเชื่อมโยง  เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เข้าใจในความสัมพันธ์  ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางการเมืองและการปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและ
ผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  เช่น  สมเด็จพระรามาธิบดีที่  1  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา  ซึ่ง
เป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รบัการยกย่องเป็นมรดกโลก  และภูมิปัญญาในสมัยธนบุร ี ที่น่าภาคภูมิใจควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  
เช่น  ทางด้านศิลปกรรม  วรรณกรรม  และการค้า  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์  การ
อธิบาย  การสรุปความ  การเรียงความ  เพื่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  เห็นความเพียรพยายามของ
บรรพบุรุษที่ปกป้องชาติ  ตระหนัก  และเห็นความสำคัญที่จำธำรงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส  4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส  4.2  ป.5/1, ป.5/2 
ส  4.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
รวมท้ังหมด  9  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
   รหัสวิชา  ส15102                                                                 ชื่อรายวิชา   ประวัติศาสตร์  
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                    เวลารวม  40  ชั่วโมง   

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ำหนัก 

1 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   ส 4.1  ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ชาต ิมีลักษณะเฉพาะที่ดคีวาม
สืบทอดกันมาโดยคนในท้องถิ่น แต่มีความ
ผูกพันกับผู้คนส่วนใหญ่ เราจึงควรมีสำนึกว่า
ท้องถิ่นแต่มีความผูกพันกับผู้คนส่วนใหญ่ เรา
จึงควรมีสำนึกว่าท้องถิ่นเป็นสว่นหนึ่งของชาติ
จึงต้องสามัคคีกลมเกลียวเพ่ือแสดงความรัก
บ้านเมืองหรือความเปน็ชาติร่วมกัน โดย
เรื่องราวประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ถ้ามีการค้นพบหลักฐานข้อมูลใหม่ หรือ
ตีความใหม่เกิดขึ้น 

12 15 

2 วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง 

ส 4.2  ป.5/1 
          ป.5/2 
 

สังคมไทยและสังคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย
และจีนมาแต่อดีตอารยธรรมบางอย่างได้
รับมาโดยตรง เช่นภาษา  ศาสนา อาหาร 
บางอย่างนำมาปรับปรุงใช้ หรือปรับเปลีย่น 
เช่นรูปแบบงานศลิปวฒันธรรม การดำรงชีวิต 
ส่งผลให้ผู้คนที่อยู่ใน ในเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต้ มีวัฒนธรรมหลากหลายมีทั้งความเหมือน
และความต่างกัน การเรยีนรูว้ัฒนธรรมที่
เหมือนและแตกต่างทำใหเ้กิดความเข้าใจอันดี
ต่อกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันต ิ
 
 

12 15 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ำหนัก 

3. พัฒนาการของ
อาณาจักร อยุธยา และ
ธนบุรี 

ส 4.3  ป.5/1 
           ป.5/2 
           ป.5/3 

อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรไทยที่มี
ความมั่นคงรุ่งเรืองเนื่องจากมีปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่ดี และเหมาะสมมีพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากแว่นแคว้น

14 20 
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โบราณ และมีการรับอารยธรรมมาจาก
ต่างชาติเข้ามาปรับใช้การมีผู้นำที่มี
ความสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดความเจริญ
ทางวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ ส่วนธนบุรีเป็นอาณาจักรที่
เกิดข้ึน หลังการเสียงกรุงครั้งที่ 2 เป็น 
สมัยแห่งการสร้างความมั่นคง แม้จะมี
สงครามเกิดขึ้นตลอดเวลาพระเจ้าตากสิน
ทรงฟ้ืนฟู ศาสนา เศรษฐกิจ และศิลปะ 
วัฒนธรรม ราษฎร เกิดความมั่นคง 
พระองค์จึงใด้ทรงเป็นมหาราชของของคน
ไทย   

รวมระหว่างภาค/ปี 38 50 

สอบปลายภาค/ปี 2 20/30 

รวมตลอดภาค/ปี 40 100 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 
รายวิชา พื้นฐาน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชื่อหน่วย   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5              เวลา   12   ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน    

ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
ป.5/1 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย 
ป.5/2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล 
ป.5/3 อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น 
                               

3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
                ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ มีลักษณะเฉพาะที่ตีความสืบทอดกันมาโดยคน
ในท้องถิ่น แต่มีความผูกพันกับผู้คนส่วนใหญ่ เราจึงควรมสีำนกึว่าท้องถิ่นแต่มีความผูกพันกับผู้คนสว่นใหญ ่เราจึงควร
มีสำนึกว่าท้องถิ่นเป็นสว่นหนึ่งของชาติจึงต้องสามัคคีกลมเกลยีวเพ่ือแสดงความรักบ้านเมืองหรือความเปน็ 
ชาติร่วมกัน โดยเรื่องราวประวตัิศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีการค้นพบหลักฐานข้อมูลใหม่ หรือตีความใหม่
เกิดขึ้น 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1 วธิีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
4.2  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เกิดข้ึนตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้  

อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดยอ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่างง่าย ๆ การจัดนิทรรศการ 

4.3 การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น  มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบอย่างไร 

4.4 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเพ่ือตอบคำถามดังกล่าว เช่น เอกสาร เรื่อง
เล่า ตำนานท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 
              4.5 การใช้ข้อมูลที่พบเพ่ือตอบคำถามได้อย่างมีเหตุผล 

4.6 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ 
บทความจากเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

4.7 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริง 
สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 
5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
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5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝ่เรียนรู ้
6.2  มุ่งม่ันในการทำงาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1.  สืบค้นข้อมูลความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานอย่างหลากหลาย 
7.2   เขียนแผนผังความคิดแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานอย่างหลากหลาย 
7.3   นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
7.4   สืบค้นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น 

ลักษณะงานสุดท้าย 
แผนผังความคิดเรื่องความเป็นมาของท้องถิ่นและตำบล................ 

 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
สืบค้นข้อมูลความเป็นมา
ของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานอย่าง
หลากหลาย 

ประเมินความถูกต้อง
ของขอ้มูล       ที่
สืบค้นมาได้ 

แบบประเมินความ
ถูกต้องของข้อมูลที่
สืบค้นมาได้ 

ผ่านระดับ “ดี” 

เขียนแผนผังความคิด
แสดงความเป็นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักฐาน
อย่างหลากหลาย 

ประเมินการเขียน
แผนผังรายละเอียด 

แบบประเมินการเขียน
แผนผังรายละเอียด 

ผ่านระดับ “ดี” 

นำเสนอข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล 

ประเมินการนำเสนอ
ข้อมูล 

แบบประเมินการ
นำเสนอข้อมูล 

 ผ่านระดับ “ดี” 

สืบค้นข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงจากหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องราวใน
ท้องถิ่น 

ประเมินการสืบค้น
ข้อมูล 

แบบประเมินการ
สืบค้นข้อมูล 

ผ่านระดับ “ดี” 
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8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังความคิดเรื่อง
ความเป็นมาของท้องถิ่น
และตำบล..................... 
 

ประเมินแผนผัง
ความคิดและ
รายละเอียด 

แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 

 
 
 
 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1  ใช้กระบวนการศึกษา / คน้คว้า / อภิปราย / ตอบคำถาม  เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น     

                     (2 ชั่วโมง) 
9.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ / ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ / 

บรรยาย / วิเคราะห์ เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น    (2 ชั่วโมง) 
9.3  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ /  อธิบาย / เรื่องเพ่ือตอบคำถาม 

ทางประวัติศาสตร ์(2 ชั่วโมง) 
9.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม / อภิปราย / สรุป เรื่องประเภทของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์  และการตอบคำถามของประว้ติศาสตร์(2 ชั่วโมง) 

9.5  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ เรื่องตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเรื่องราวของท้องถิ่น (2 ชั่วโมง) 

9.6  ให้นักเรียนทำแผนที่ความคิดแผนผังความคิดเรื่องความเป็นมาของท้องถิ่นและตำบล................... 
 (2 ชั่วโมง) 

10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
             11.1  สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต  
             11.2  ค้นคว้าจากห้องสมุด 
             11.3  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
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แบบประเมินความถูกต้องของช้ินงาน 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องทั้งหมด
ทุกประเด็นทุก
หัวข้อ  

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดบ้าง
เป็นส่วนน้อย 

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดมาก
เกินครึ่งของงาน
ที่ทำ 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ทำงาน 

ทำงานเสร็จตาม
กำหนดเวลาที่
กำหนด 

ทำงานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
กำหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ทำงานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
กำหนดมาก  
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 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                                                     คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน     0 -  10     หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

 
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เวลา  12  ชัว่โมง 
คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องทีต่รงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ 
    ตัวชีว้ัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน  
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน /  
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 
รายวิชา พื้นฐาน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชื่อหน่วย   วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5              เวลา   12   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง               
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ 
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

 ป.5/2 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
                           สังคมไทยและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียและจีน
มาแต่อดีตอารยธรรมบางอย่างได้รับมาโดยตรง เช่นภาษา  ศาสนา อาหาร บางอย่างนำมาปรับปรุงใช้ หรือปรับเปลี่ยน 
เช่นรูปแบบงานศิลปวัฒนธรรม การดำรงชีวิต ส่งผลให้ผู้คนที่อยู่ใน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                        มี
วัฒนธรรมหลากหลายมีทั้งความเหมือนและความต่างกัน การเรียนรู้วัฒนธรรมที่เหมือนและแตกต่างทำให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    4.2  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น   
ศาสนาและความเชื่อ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร 

4.3 การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี โดยระบุ
ลักษณะ  สาเหตุและผล 

4.4 อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝ่เรียนรู ้

4.1 การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป 
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6.2  มุ่งม่ันในการทำงาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1. เขียนแผนผังความคิดเรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้  
7.2. สืบค้นภาพที่แสดงหลักฐานเกียวกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
7.3  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 
7.4   เขียนสรุปข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับเกียวกับอิทธิพลของอารยธรรมและวัฒนธรรมอินเดีย 

และจีนที่มีต่อสังคมไทย 
ลักษณะงานสุดท้าย 

ให้นักเรียนเลือกสรุปข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมและวัฒนธรรมอินเดีย 
และจีนที่มีต่อสังคมไทย คนละ 1 อย่าง 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังความคิดเขียน
แผนผังความคิดเรื่อง 
อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียและจีนที่มีต่อไทย 
และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

ประเมินแผนผัง
ความคิด เรื่อง
อิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีนที่
มีต่อไทย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

แบบประเมินแผนผัง
ความคิดเรื่องอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย และ
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

ผ่านระดับ “ดี” 

สืบค้นภาพที่แสดง
หลักฐานเกียวกับอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แล้วเขียนอธิบายภาพ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาพและการ
อธิบายภาพ 

แบบตรวจสอบความถูก
ต้องของภาพและการ
อธิบายภาพ 

 ผ่านระดับ “ดี” 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
ปัจจุบัน 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 

แบบตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล 

ผ่านระดับ “ดี” 
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8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้นักเรียนเลือกสรุป
ข้อมูลและหลักฐาน
เกี่ยวกับอิทธิพลของ
อารยธรรมและ
วัฒนธรรมอินเดีย 
และจีนที่มีต่อสังคมไทย 
คนละ 1 อย่าง 
 

ประเมินการเขียน
สรุปข้อมูลและ
หลักฐานเกี่ยวกับ
อิทธิพลของอารย
ธรรมและวัฒนธรรม
อินเดียและจีนที่มีต่อ
สังคมไทย  
 

แบบประเมินการเขียน
สรุปข้อมูลและ
หลักฐานเกี่ยวกับ
อิทธิพลของอารยธรรม
และวัฒนธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อ
สังคมไทย  
 

ผ่านระดับ “ดี” 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / ตอบคำถาม  เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย

และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสังเขป (3 ชั่วโมง) 
9.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสร้างความรู้/ ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ / บรรยาย / 

วิเคราะห์ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (3 ชั่วโมง) 
9.3  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ /  อธิบาย / เรื่อง  อิทธิพลของวัฒนธรรม

ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันป (3 ชั่วโมง) 
9.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้ทั้งหมดที่เรียน  เพ่ือให้นักเรียนสร้างชิ้นงานการ

เขียนสรุปข้อมูล โดยให้นักเรียนเลือกสรุปข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวอิทธิพลของอารยธรรมและวัฒนธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อสังคมไทย  (3 ชั่วโมง)   
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
             11.1  สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต  
             11.2  ค้นคว้าจากห้องสมุด 
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แบบประเมินความถูกต้องของช้ินงาน 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องทั้งหมด
ทุกประเด็นทุก
หัวข้อ  

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดบ้าง
เป็นส่วนน้อย 

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดมาก
เกินครึ่งของงาน
ที่ทำ 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ทำงาน 

ทำงานเสร็จตาม
กำหนดเวลาที่
กำหนด 

ทำงานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
กำหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ทำงานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
กำหนดมาก  
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 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                                                     คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                                                     คะแนน     0  - 10     หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  “วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง  ” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เวลา  12 ชัว่โมง 
คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
      รวม /  สรุปผล      
                                หรอื    เฉลี่ย /  สรุปผล   
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 
รายวิชา พื้นฐาน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชื่อหน่วย   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุร ี         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5         เวลา   14  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  พัฒนาการของอาณาจักรอยธุยา และธนบุร ี
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน    

ส 4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธำรงความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 

             ป.5/1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
ป.5/2 อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ   รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา      

              ป.5/3 บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ 
              ป.5/4 อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์
ไว้ 
3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
                        อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรไทยที่มีความม่ันคงรุ่งเรืองเนื่องจากมีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่
ดี และเหมาะสมมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากแว่นแคว้นโบราณ และมีการรับอารยธรรมมาจาก
ต่างชาติเข้ามาปรับใช้การมีผู้นำที่มีความสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดความเจริญทางวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ ส่วนธนบุรีเป็นอาณาจักรที่เกิดขึ้น หลังการเสียงกรุงครั้งที่ 2 เป็นสมัยแห่งการสร้างความมั่นคง แม้จะ
มีสงครามเกิดข้ึนตลอดเวลาพระเจ้าตากสินทรงฟ้ืนฟู ศาสนา เศรษฐกิจ และศิลปะ วัฒนธรรม ราษฎร เกิดความ
มัน่คง พระองค์จึงได้ทรงเป็นมหาราชของของคนไทย   
4.  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 
4.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 
4.3 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้านการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป 
4.4 ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ   
      สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน    เปน็ต้น 
4.5 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

  4.6 การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  
4.7 พระราชประวัติ และผลงานของพระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป  
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4.8 ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 
5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝ่เรียนรู ้
6.2  มุ่งม่ันในการทำงาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1.  การตอบคำถามเรื่องการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
7.2.  เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง

ของไทย ในสมัยอยุธยา 
7.3  รายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา 
7.4  การเขียนเรียงความ “บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา”  ให้มีความยาว 1 หน้ากระดาษ 
7.5  เขียนรายงานและนำเสนอพระราชประวัติและผลงานของพระเจ้าตากสินมหาราช 
7.6  จัดป้ายนิเทศบุคคลสำคัญและ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ

อนุรักษ์ไว้     
ลักษณะงานสุดท้าย 

แบ่งกลุ่มนักเรียนเลือกบุคคลสำคัญ  1 ท่าน  และ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ 
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  สมัยรัตนโกสินทร์  มาจัดป้ายนเิทศ   
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถามเรื่องการ
สถาปนาอาณาจักร
อยุธยา 

สังเกตการตอบ
คำถามเรื่องการ
สถาปนาอาณาจักร
อยุธยา 

แบบสังเกตการตอบ
คำถามเรื่องการ
สถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ 

ผ่านระดับ “ดี” 

เขียนแผนภาพความคิด
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการ

ประเมินการเขียน
แผนภาพความคิด
เกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งเสริมความ

แบบประเมิน.  เขียน
แผนภาพความคิด
เกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งเสริมความ

 ผ่านระดับ “ดี” 
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ปกครองของไทย ในสมัย
อยุธยา 
 

เจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทย ใน
สมัยอยุธยา 

เจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทย ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ 

รายงานเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของไทยสมัยอยุธยา 

ประเมินรายงาน
เกี่ยวกับพัฒนาการของ
ไทยสมัยอยุธยา 

แบบประเมินรายงาน
เกี่ยวกับพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร ์

ผ่านระดับ “ดี” 

การเขียนเรียงความ 
“บุคคลสำคัญสมัย
อยุธยา”  ให้มีความยาว 
1 หน้า 

ประเมินการเขียน
เรียงความ “บุคคล
สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์”  ให้มี
ความยาว 1 หน้า 

แบบประเมินการเขียน
เรียงความ “บุคคล
สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์”  ให้มี
ความยาว 1 หน้า 

ผ่านระดับ “ดี” 

เขียนรายงานและ
นำเสนอพระราชประวัติ
และผลงานของพระเจ้า
ตากสินมหาราช 

ประเมินการเขียน
เขียนรายงานและ
นำเสนอพระราช
ประวัติและผลงาน
ของพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

แบบประเมินการเขียน
เขียนรายงานและ
นำเสนอพระราช
ประวัติและผลงานของ
พระเจ้าตากสิน
มหาราช 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
 
 
 
 

8.2 การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

จัดป้ายนิเทศบุคคลสำคัญ
และ ภูมิปัญญาไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้     
 

ประเมินการจัดป้าย
นิเทศบุคคลสำคัญและ 
ภูมิปัญญาไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีที่
น่าภาคภูมิใจ และ
ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ไว้     

ประเมินการจัดป้าย
นิเทศบุคคลสำคัญและ 
ภูมิปัญญาไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้     
 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1  ใช้กระบวนการศึกษา / สร้างความรู้ / ค้นคว้า / อภิปราย / การตอบคำถาม  เรื่อง  การสถาปนา
อาณาจักรอยุธยาโดยสังเขป (2 ชั่วโมง) 

9.2   ใช้กระบวนการกลุ่มจัดการเรียนรู้โดยวิธีสร้างความรู้/ ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ / บรรยาย / 
วิเคราะห์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย ในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี (3 ชั่วโมง) 
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9.3  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ /  อธิบาย / เรื่องพัฒนาการของไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป (2 ชั่วโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ /  อธิบาย / ผลงานของบุคคลสำคัญ
ทางด้านต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรีเช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช พระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ฯลฯ (3 ชัว่โมง) 

9.5  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / นำเสนอ /  อธิบาย / เรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี(2 ชั่วโมง) 

9.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ทบทวนความรู้ทั้งหมดที่เรียน  เพ่ือให้นักเรียนสร้างชิ้นงานรวบยอด
เรื่องบุคคลสำคัญและ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้     
(2 ชั่วโมง)   
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
             11.1  สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต  
             11.2  ค้นคว้าจากห้องสมุด 
             11.3  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ของ สพป.ปข.2 
             11.4 ทัศนศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอยุธยา 
แบบประเมินความถูกต้องของช้ินงาน 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องทั้งหมด
ทุกประเด็นทุก
หัวข้อ  

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดบ้าง
เป็นส่วนน้อย 

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดมาก
เกินครึ่งของงาน
ที่ทำ 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ทำงาน 

ทำงานเสร็จตาม
กำหนดเวลาที่
กำหนด 

ทำงานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
กำหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ทำงานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
กำหนดมาก  
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 
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                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                                                     คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน     0  -  10    หมายถึง   ควรปรับปรุง            
 

 
 

 
 

แบบประเมินแผนภาพความคิดและการนำเสนอ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
และเนื้อหาถูกต้อง
ทั้งหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
แต่มีเนื้อหาไม่
ถูกต้องทั้งหมด 

ไม่ครบทุกประเด็น  
แต่เนื้อหาถูกต้อง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

ไม่ครบทุกประเด็น  
และเนื้อหาไม่
ถูกต้องตาม
ประเด็นที่รายงาน 

3 

2.การอภิปราย สมาชิกร่วมกัน
แสดงความคดิเห็น
ตามประเด็นอยา่ง
เป็นระบบ ตั้งแต่
ต้นจนได้ข้อสรุป 

สมาชิกร่วมกัน
แสดงความคดิเห็น
ตามประเด็นอยา่ง
เป็นระบบ ไม่ตลอด
การอภิปราย 

สมาชิกร่วมกัน
แสดงความคดิเห็น
ตามประเด็นยังไม่
เป็นระบบ บ้างบาง
ช่วงของการ
อภิปราย 

สมาชิกร่วมกัน
แสดงความคดิเห็น
ตามประเด็นยังไม่
เป็นระบบ ตลอด
การอภิปราย 

2 

3.  การนำเสนอผลงาน เนื้อหาชัดเจนเป็น
ลำดับขั้นตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  มี
ลีลาในการนำเสนอ
ด ี

เนื้อหาชัดเจนเป็น
ลำดับขั้นตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
แต่เสยีงเบาฟังไม่
ชัดเจน   
มีลีลาในการ
นำเสนอด ี

เนื้อหาไม่ชัดเจน
ลำดับขั้นตอนยังไม่
เหมาะสม แต่ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  แต่
ไม่มลีีลาในการ
นำเสนอด ี

เนื้อหาไม่ชัดเจน
ลำดับขั้นตอนยังไม่
เหมาะสม และใช้
ภาษาไมเ่หมาะสม  
เสียงเบา  ไม่มลีีลา
ในการนำเสนอด ี

3 

4.  กระบวนการทำงาน
กลุ่ม 

เป็นไปตามขั้นตอน
ทุกคนใหค้วาม
ร่วมมือตั้งแตเ่ริม่ต้น
จนเสร็จงาน   

เป็นไปตามขั้นตอน
แต่มคีนสว่นน้อย
ไม่ใหค้วามร่วมมือ
ตั้งแตเ่ริม่ตน้จนเสรจ็
งาน 

ไมเ่ป็นไปตาม
ขั้นตอนทกุคนให้
ความรว่มมือตั้งแต่
เริม่ต้นจนเสรจ็งาน   

ไมเ่ป็นไปตาม
ขั้นตอน มีคน
ส่วนมากของกลุ่มที่
ไม่ใหค้วามร่วมมือ
ตั้งแตเ่ริม่ตน้จนเสรจ็
งาน   

2 
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                                                     คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน     0 -   10    หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  “ พัฒนาการของอาณาจักรอยธุยา และธนบุร ี” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา  14 ชั่วโมง 
คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ 
    ตัวชีว้ัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน /   
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

      รวม /  สรุปผล      
                                  หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
๑.นางธนพร  อรชร                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นนาวัลเปรียง 
๒.นายปรีดี  ภมรสูตร                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓.นายภัทรพล  สุรชิต                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔.นางสุนีย์  ชิวปรีชา                          ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕.นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร                     ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖.นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น           ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗.นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ                    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘.นางสาวอโนทัย  สองเมือง                  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙.นางสาวถิรนันท์  จำปาวงค์                 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๐.นายสุขสันต์  ผมทอง                      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๑.นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง            ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๒.นางสาวปิยะวรรณ  สุขขำ                ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
 

 

   
 

 


