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ค าน า 
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วชิา  การปกครองของไทยกับประชาธิปไตย  

รหัสวชิา  ๑๐๐๐๐๓๐๓ 

 

จุดประสงค์รายวชิา 

๑. เพิ่อใหเ้ขา้ใจความเป็นมาของประวติัศาสตร์ชาติไทย  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม

และวฒันธรรมของไทย 

๒.  เพื่อใหส้ามารถใชค้วามรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ประเมินผลท่ีมี ต่อการ

เปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 

๓. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการด ารงชีวติอยา่งมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

มาตรฐานรายวชิา 

๑. วเิคราะห์ความเป็นมาของชาติไทย และมาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน

ชีวติ 

๒. ปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีของประเทศ 

๓.  เสนอแนะการมีส่วนร่วมในการด ารงความเป็นชาติไทย 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติไทยสมยัสุโขทยั  อยธุยา  รัตนโกสินทร์ ดา้นการเมืองการปกครอง  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั  เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม   

 



การวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ 

   หน่วยที ่๑ ความเป็นมาของชาติไทย 

๑.๑  ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

๑.๒  พฒันาการของชาติไทยก่อนตั้งกรุงสุโขทยั 

๑.๓  พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติไทย 

๑.๔  การแบ่งยคุสมยัของอาณาจกัรไทย 

 หน่วยที ่๒   พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สมัยสุโขทยั 

  ๒.๑  การก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยั 

  ๒.๒  การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 

  ๒.๓   เศรษฐกิจสมยัสุโขทยั 

  ๒.๔  สังคมและวฒันธรรมสมยัสุโขทยั 

  ๒.๕  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัสุโขทยั 

  ๒.๖  ความเส่ือมอ านาจของกรุงสุโขทยั 

 หน่วยที ่๓  พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สมัยอยุธยา 

  ๓.๑  การก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยา 

  ๓.๒  การเมืองการปกครองสมยัอยธุยา 

  ๓.๓  เศรษฐกิจสมยัอยธุยา 



  ๓.๔  สังคมและวฒันธรรมสมยัอยธุยา 

  ๓.๕  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัอยธุยา 

  ๓.๖  ความเส่ือมและการสูญเสียอ านาจของกรุงศรีอยธุยา 

 หน่วยที ่๔  พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สมัยธนบุรี 

  ๔.๑  การก่อตั้งอาณาจกัรธนบุรี 

  ๔.๒  การเมืองการปกครองสมยัธนบุรี 

  ๔.๓  เศรษฐกิจสมยัธนบุรี 

  ๔.๔  สังคมและวฒันธรรมสมยัธนบุรี 

  ๔.๕  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัธนบุรี 

  ๔.๖  ความเส่ือมของกรุงธนบุรี 

 หน่วยที ่๕  พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ 

  ๕.๑  การก่อตั้งอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

  ๕.๒   การแบ่งยคุประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์ 

  ๕.๓  พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

  ๕.๔  พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ยคุปรับปรุงประเทศ 

  ๕.๕  พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ยคุปัจจุบนั 



 หน่วยที ่๖  พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 

  ๖.๑   ความหมายของพลเมืองดี 

  ๖.๒   แนวทางการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

  ๖.๓   ความส าคญัของการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

 หน่วยที ่๗  กฎหมายทีค่วรรู้ในชีวติประจ าวนั 

  ๗.๑  ความหมายของกฎหมาย 

  ๗. ๒  ลกัษณะของกฎหมาย 

  ๗.๓  ท่ีมาของกฎหมาย 

  ๗.๔  ระบบกฎหมาย 

  ๗.๕  ววิฒันาการกฎหมายในประเทศไทย 

  ๗.๖  ล าดบัชั้นของกฎหมายในประเทศไทย 

  ๗.๗   ประเภทของกฎหมาย 

  ๗.๘   กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวิตประจ าวนั 

  ๗.๙  กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

  ๗.๑๐  กฎหมายอาญา 

  ๗.๑๑  กฎหมายส าคญัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 



 

การวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 

 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง จ านวน

ช่ัวโมง 

 ปฐมนิเทศ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ ๑ ความเป็นมาของชาติไทย  ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ ๒ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ ๓ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัอยธุยา ๕ 

หน่วยการเรียนรู้ ๔ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัธนบุรี ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ ๕ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์ ๘ 

หน่วยการเรียนรู้ ๖ พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ ๗ กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั ๘ 

รวม ๓๖ 

 

 

 

 



โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ เวลาทีใ่ช้ 

๑ - ๑. ปฐมนิเทศ ๑  ชัว่โมง 

๑-๒ หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑ 

ความเป็นมาของชาติไทย 

๒. ความเป็นมาของ ชาติไทย ๒ ชัว่โมง 

   ๒-๓-๔  หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สมัยสุโขทัย                 ๔ ช่ัวโมง 

 ๓.การก่อตั้งและความเจริญดา้น

ต่าง ๆ สมยัสุโขทยั 

๒  ชัว่โมง 

๔.ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ

และความเส่ือมของสุโขทยั 

๒  ชัว่โมง 

๔-๕-๖ หน่วยที ่ ๓   พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สมัยอยุธยา         ๕  ช่ัวโมง 

  

  

๕. การก่อตั้งและความเจริญรุ่งเรือง

สมยัอยธุยา         

๓ ชัว่โมง 

๖. ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ

และความเส่ือมอ านาจของกรุงศรี

อยธุยา  

๒ ชัว่โมง 

๗-๘ 

 

หน่วยที ่๔.พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สมัยธนบุรี  ๔  ช่ัวโมง 

 ๗.การก่อตั้งและความเจริญ 

ดา้นต่าง ๆ ของกรุงธนบุรี          

๒ ชัว่โมง 

๘. ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ

และความเส่ือมของกรุงธนบุรี 

๒ ชัว่โมง 



๙-๑๒ หน่วยที ่  ๕   พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์         ๘  ช่ัวโมง 

 ๙.การก่อตั้งและการแบ่งยคุ

ประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์            

๒ ชัว่โมง 

๑๐.พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

๒ ชัว่โมง 

๑๑.พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ 

ยคุปรับปรุงประเทศ 

๒ ชัว่โมง 

๑๒.พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ 

ยคุปัจจุบนั 

๒ ชัว่โมง 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ เวลาทีใ่ช้ 

๑๓-๑๔ หน่วยที ่  ๖ พลเมืองดีในระบอบ

ประชาธิปไตย          

๑๓. พลเมืองดีในระบอบ  

        ประชาธิปไตย          

๔ ชัว่โมง 

๑๕-๑๘ 

 

หน่วยที ่  ๗  กฎหมายทีค่วรรู้ในชีวติประจ าวนั ๘  ช่ัวโมง 

 ๑๔.ความหมาย  ลกัษณะ ท่ีมา

และระบบกฎหมาย 

๑ ชัว่โมง 

๑๕.ววิฒันาการและล าดบัชั้นของ

กฎหมายในประเทศไทย 

๑ ชัว่โมง 

๑๖.ประเภทของกฎหมายและ

กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั  

๑ ชัว่โมง 

๑๗.กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ๒ ชัว่โมง 

๑๘.กฎหมายอาญา ๑ ชัว่โมง 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑ 

วชิา  การด ารงชาติ

ไทย 

รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑ 

หน่วย - การปฐมนิเทศ เวลา ๑ ชัว่โมง 

เร่ือง การปฐมนิเทศ เวลา  ๑ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๑) 

๑๙.กฎหมายส าคญัเก่ียวกบั 

การคุม้ครองสิทธิของบุคคล 

๑ ชัว่โมง 

๒๐.ความส าคญัของกฎหมาย ๑ ชัว่โมง 

ทบทวน - สอบปลายภาค  



 

สาระส าคัญ 

 การสร้างความรู้ความเขา้ใจในรายวิชาท่ีเรียน  การก าหนดกติกาการเรียนการสอน  การวดัและ

ประเมินผลเป็นส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งตกลงร่วมกนักบัผูเ้รียน  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน และ

น าไปใชพ้ฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 ๑. ตระหนกัถึงความส าคญัของจุดประสงคก์ารเรียน 

 ๒. อธิบายขอบข่ายของเน้ือหาและวธีิการเรียนได ้

 ๓. อธิบายเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลได ้

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. จุดประสงคก์ารเรียน 

 ๒. รายละเอียดสาระการเรียน 

 ๓. การวดัและประเมินผล 

 

 

 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 



๑. ครูอธิบายความรู้ความเขา้ใจในรายวิชาท่ีเรียน แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้  เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล  

ขั้นสอน 

๒. สนทนากับนักเรียนเก่ียวกับประวัติศาสตร์ไทยท่ีเคยเรียนหรือเคยมีความรู้ เ ก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์                  โดยใหต้อบเร่ืองท่ีรู้ร่วมกนั ประมาณ ๔-๕ เร่ืองเพื่อโยงเขา้สู่เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

๓.  ครูอธิบายเน้ือหารายวิชาและหนงัสือประกอบการเรียนวิชาการด ารงชาติไทย การท ากิจกรรม

ท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มเติม การท าแบบฝึกเสริมทกัษะความรู้และการท าแบบทดสอบทบทวนเพื่อพฒันา

ความรู้เพิ่มข้ึน 

๔. ให้นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นต่อมุมมองการด ารงชาติไทยในแง่มุมต่าง ๆ ว่ามีความ

คิดเห็นอยา่งไร 

๕.  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาในการเรียน เกณฑก์ารวดัและประเมินผลร่วมกบัครู 

ข้ันสรุป 

๖. ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน ๖๐ ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 

  ๑. หนงัสือประกอบการเรียนวชิาการด ารงชาติไทย 

               ๒.  แบบทดสอบก่อนเรียน ๖๐ ขอ้ 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

๒. ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 



  ๒. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ๖๐ ขอ้  

เคร่ืองมือวดั 

๑. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

๒. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

  ๓. แบบทดสอบก่อนเรียน ๖๐ ขอ้ 

* หมายเหตุ   แบบประเมินต่าง ๆ ไดแ้นบทา้ยไวใ้นภาคผนวกท่ีครูผูส้อนสามารถปรับใชต้ามความ

เหมาะสม 

เกณฑ์การวดั 

๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง 



๓. เกณฑ์การท าแบบทดสอบก่อนเรียน ๖๐ ข้อ 

ระดบัดีมาก     ท  าถูก ๕๐  ขอ้ข้ึนไป 

ระดบัดี             ท  าถูก ๔๐ - ๔๙ ขอ้ 

ระดบัพอใช ้     ท  าถูก ๓๐ - ๓๙ ขอ้ 

   ระดบัปรับปรุง  ท าถูกต ่ากวา่ ๓๐ ขอ้ลงไป 

 *( การทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัความรู้พื้นฐาน เม่ือเรียนจบแลว้วดัความกา้วหนา้โดยท าแบบทดสอบหลงั

เรียน) 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

- ระหวา่งท าการสอนครูควรทดสอบนกัเรียนเป็นระยะจากการให้น าเสนองาน การท าแบบฝึก

เพิ่มเติม การท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนรู้ เป็นตน้  

-  ครูควรส่งเสริมการคน้ควา้ของนกัเรียนโดยจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีส่วนร่วม เช่น จดักิจกรรม

แข่งขนัตอบปัญหา  เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  การคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน การ

คุม้ครองผูบ้ริโภค  การป้องกนัภยัอนัตรายต่าง ๆ  การเปิดเวทีเสวนาเยาวชน  การคน้ควา้หรือทศันศึกษา

แหล่งเรียนรู้  ค่ายคุณธรรม ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงาน

อ่ืน ๆ  หรือมอบหมายงานเด่ียวและงานกลุ่ม เช่นท ารายงาน    ท าโครงงาน   การจดันิทรรศการวนัส าคญัต่าง 

ๆ  

-  ครูควรเปิดโอกาสให้ย ักเรียนได้ท าความดี เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังาน กิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท าความดีเพื่อครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน ศาสนสถาน  ฯลฯ 

 



บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

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

 

                         ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

  ต  าแหน่ง .............................................  
       วนัท่ี.........เดือน.............พ.ศ. ………. 

     



แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๒ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑ - ๒ 

หน่วยท่ี  ๑ ความเป็นมาของชาติไทย         เวลา  ๒  ชัว่โมง 

เร่ือง                        ความเป็นมาของชาติไทย         เวลา  ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๒-๓) 

สาระส าคัญ 

        ดินแดนในประเทศไทยมีหลักฐานการตั้ งถ่ินฐานของมนุษย์มาตั้ งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์                          

ยคุประวติัศาสตร์ไทยเร่ิมเม่ือคนไทยต่อสู้แยกตวัเป็นอิสระจากขอมท่ีเขา้มาปกครองตั้งอาณาจกัรสุโขทยัข้ึน  

ประวติัศาสตร์ชาติไทยมีพฒันาการของราชอาณาจกัร  ๔ ราชธานีคือ  อาณาจกัรสุโขทยั  อาณาจกัรอยุธยา 

อาณาจกัรธนบุรีและอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๑.  อธิบายยคุสมยัทางประวติัศาสตร์และพฒันาการของชาติไทยก่อนตั้งกรุงสุโขทยัได ้

๒.  อธิบายพฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติไทยและการแบ่งยคุสมยัของอาณาจกัรไทยได ้

๓.  สรุปความเป็นมาของประวติัศาสตร์ชาติไทยทั้ง ๔ ราชธานีได ้

๔.  มีความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ชาติไทย  

สาระการเรียนรู้ 

๑.  ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 



๒.  พฒันาการของชาติไทยก่อนตั้งกรุงสุโขทยั 

๓.  พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติไทย 

๔.  การแบ่งยคุสมยัของอาณาจกัรไทย 

๕.  ความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ชาติไทย 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้  (จ านวน ๒ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงที ่๑  เร่ือง ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์และพฒันาการของชาติไทยก่อนตั้งกรุงสุโขทยั 

ขั้นน า 

๑. ใหน้กัเรียนสังเกตรูปภาพท่ีครูแสดงใหดู้วา่  “  ภาพกลุ่มใดเกดิก่อน – ภาพกลุ่มใดเกดิทหีลงั 

 เพราะเหตุใด ? ”  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ดงัน้ี  

- ภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชย้คุหิน  ภาพเขียนสี  ภาพเคร่ืองป้ันดินเผา  

- ภาพอกัษรในศิลาจารึก ตวัอกัษรรูปล่ิมของสุเมเรียน  อกัษรภาพของอิยปิต ์

๒. ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความแตกต่างของ ๒ ภาพน้ีในทาง

ประวติัศาสตร์วา่ภาพกลุ่มใดเกิดก่อน – ภาพกลุ่มใดเกิดทีหลงั 

ขั้นสอน 

๓.  ใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย  เร่ือง ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์

และพฒันาการของชาติไทยก่อนตั้งกรุงสุโขทยั 

๔.   ครูซักถามให้นกัเรียนร่วมอธิบายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัยุคก่อนประวัติศาสตร์และ                         

ยุคประวตัิศาสตร์เพื่อสรุปร่วมกนัวา่มีความแตกต่างกนัเช่นไร 



๕.  สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัเมืองหรือชุมชนโบราณในดินแดนประเทศไทย  

ข้ันสรุป 

๖.   ครูติดแผนผงัแสดงการแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ชาติไทยและสรุปร่วมกบันกัเรียน 

๗.  ใหท้  าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี ๑ ขอ้ ๑-๗ 

 

 

 

 

ช่ัวโมงที ่ ๒  เร่ือง พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติไทยและการแบ่งยคุสมยัของอาณาจกัรไทย 

ขั้นน า 

๑. ครูใชบ้ตัรค า ๔ ใบ คือ สุโขทยั  อยธุยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ หรือระบุช่ือทั้ง ๔ ช่ือ ให้นกัเรียน 

๑ คนออกมาเรียงล าดบัหรือเรียกนกัเรียน ๑ คนตอบล าดบัของราชธานีทั้ง ๔ เรียงล าดบัก่อน-หลงั 

๒. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัราชธานีทั้ง ๔ ของไทยตามท่ีมีความรู้พื้นฐานมา 

 ขั้นสอน 

 ๓.ให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนวิชาการด ารงชาติไทย เ ร่ือง พัฒนาการของ

ประวติัศาสตร์              ชาติไทยและการแบ่งยคุสมยัของอาณาจกัรไทย 

๔. ครูซักถามให้นักเรียนร่วมกันอธิบายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพัฒนาการของ

ประวติัศาสตร์                    ชาติไทยและการแบ่งยคุสมยัของอาณาจกัรไทยทั้ง ๔ อาณาจกัร 



  ๕. ใหท้  าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี ๑ ขอ้ ๘-๑๐ 

ข้ันสรุป 

๖. ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบแบบฝึก  ขอ้ ๑ - ๑๐   

๗. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปวา่มีความภาคภูมิใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติไทยอยา่งไรบา้ง 

๘. ใหท้  าแบบทดสอบทา้ยหน่วยท่ี ๑ เพื่อประเมินผลการเรียน ๑๕ ขอ้  

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. รูปภาพ  

๒. บตัรค า 

๓. แผนผงัแสดงการแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ชาติไทย 

๔. หนงัสือแบบเรียนการด ารงชาติไทย      

 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

  ๒. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี ๑ ขอ้ ๑-๑๐ 

  ๓.  ตรวจแบบทดสอบทา้ยหน่วย  ๑๕ ขอ้ 

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 



  ๒. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี ๑ ขอ้ ๑-๑๐ 

        ๓.  แบบทดสอบทา้ยหน่วย  ๑๕ ขอ้  

 เกณฑ์การวดั 

๑. เกณฑก์ารสังเกตพฤติกรรมการเรียน  

ก าหนดเกณฑเ์ป็นระดบัคุณภาพ ๔ ระดบัคือ 

 ระดบั ๔  หมายถึง ดีมาก 

 ระดบั ๓  หมายถึง ดี 

 ระดบั ๒  หมายถึงพอใช ้

 ระดบั ๑   หมายถึงควรปรับปรุง 

๒. เกณฑก์ารท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยก าหนด ดงัน้ี 

ถูกตอ้ง       หมายถึงอธิบายไดช้ดัเจน ตรงประเด็น 

ไม่ถูกตอ้ง  หมายถึงอธิบายไม่ชดัเจน ไม่ตรงประเด็น 

       (กรณีไม่ถูกตอ้งเม่ือเฉลยแลว้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง) 

 

 

๓. เกณฑก์ารท าแบบทดสอบทา้ยหน่วย ๑๕ ขอ้ ก าหนด ดงัน้ี 

     ถูกตอ้งตั้งแต่ ๑๒- ๑๕ ขอ้ อยูใ่นระดบัดี 

     ถูกตอ้งตั้งแต่ ๘- ๑๑ ขอ้ อยูใ่นระดบัพอใช ้

     ถูกตอ้งตั้งแต่ ๗ ขอ้ลงไป อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 



กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

        -. ท าโครงงานคน้ควา้อยา่งอิสระในแหล่งคน้ควา้เก่ียวกบัความเป็นมาของชาติไทย หรือชุมชน

โบราณในดินแดนประเทศไทย ท าเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๑ ช้ินงาน 

  -  ท าประวติัชุมชนโบราณหรือส ารวจชุมชนโบราณท่ีอยูใ่กลส้ถานศึกษา 

-.  เขียนหรือเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย ๑ 

แหล่ง  

 -. จดัทศันศึกษา เมืองโบราณ หรือแหล่งประวติัศาสตร์ เช่นนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

จดัท าเป็นสมุดแนะน าแหล่งท่องเท่ียว ๑ เล่ม  

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. ……………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๓ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๒ - ๓ 

หน่วยท่ี  ๒ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั         เวลา  ๔  ชัว่โมง 

เร่ือง             การก่อตั้งสุโขทยัและความเจริญดา้นต่าง ๆ เวลา  ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๔-๕) 

 

สาระส าคัญ 

        อาณาจกัรสุโขทยัเป็นท่ีตั้งของราชธานีแห่งแรกของคนไทยท่ีเกิดจากการขบัไล่ขอมท่ีปกครอง

ออกไปอาณาจกัรสุโขทยัมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสมยัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช  มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด   

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

๑.   อธิบายการก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยัได ้

  ๒.  อธิบายการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมสมยัสุโขทยัได ้

 



สาระการเรียนรู้ 

๑.  การก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยั 

 ๒.  การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 

 ๓.   เศรษฐกิจสมยัสุโขทยั 

 ๔.  สังคมและวฒันธรรมสมยัสุโขทยั 

 

 

 

 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้  (จ านวน ๒ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงที ่๑   เร่ือง  การก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยั  

ขั้นน า 

๑. ครูน าภาพพ่อขุนรามค าแหงมหาราชและศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมาสนทนากบันักเรียน

เก่ียวกบัประวติัศาสตร์สุโขทยัและยกตวัอยา่งประโยคบางตอนจากขอ้ความในศิลาจารึกท่ีรู้จกักนัดี เช่น  

 

 

 

 



- พอ่กูช่ือศรีอินทราทิตย ์ แม่กูช่ือนางเสือง พี่กูช่ือบานเมือง........................... 

- เม่ือชัว่พอ่ขนุรามค าแหง เมืองสุโขทยัน้ีดี ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว.....  

- เจา้เมืองบ่เอา จกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงววัไปคา้ ข่ีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ช้างคา้                     

ใครจกัใคร่คา้มา้คา้…. 

                               ฯลฯ 

๒. แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

๒.  ครูใชแ้ผนท่ีสุโขทยัอธิบายประวติัศาสตร์การก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยั  

๓. ให้นกัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวิชาการด ารงชาติไทย เร่ืองการก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยั

แลว้ช่วยกนัอธิบายวา่ค าเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์การก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยัอยา่งไร 

  -  พอ่ขนุศรีนาวน าถุม    

-  ขอมสบาดโขลญล าพง    

-  พอ่ขนุผาเมือง  

-  พอ่ขนุบางกลางหาว   

- พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 

๔.แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  ๓ กลุ่ม ๆ ละจ านวนเท่าๆ กนั (หรืออาจแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ก าหนด                

เร่ือง ๒ กลุ่มต่อ ๑ เร่ือง) ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการกลุ่มและก าหนดหน้าท่ีของ

สมาชิกในกลุ่มทุกคน 

๕. ใหป้ระธานกลุ่มจบัสลากเลือกหวัขอ้ท่ีกลุ่มตอ้งศึกษาดงัน้ี 

   ๑. การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 



  ๒.   เศรษฐกิจสมยัสุโขทยั 

  ๓.  สังคมและวฒันธรรมสมยัสุโขทยั 

 ๖.ให้แต่ละกลุ่มศึกษาจากหนังสือแบบเรียนวิชาการด ารงชาติไทย เ ร่ือง พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย และศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย และ

ส่ือคอมพิวเตอร์เวป็ไซต์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสุโขทยั เพื่อคน้ควา้ตามหัวขอ้ท่ีสมาชิกในกลุ่มไดรั้บมอบหมาย

และอภิปรายเร่ืองท่ีศึกษาร่วมกนั 

๗. ครูก าหนดช้ินงานให้แต่ละกลุ่มท าแผนผงัสรุปความคิดตามประเด็นเร่ืองท่ีกลุ่มศึกษาให้ได้

สาระและส่งตวัแทนออกมาน าเสนอเป็นแผนผงัสรุปความคิดในชัว่โมงถดัไป 

ข้ันสรุป 

 ๘. ครูซักถามให้นักเรียนร่วมกันอธิบายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับช้ินงานและภาระท่ี

มอบหมาย 

 ๙.  ครูแนะน าให้นกัเรียนดูรายการทางโทรทศัน์สถานี Thai PBS    รายการหลงกรุงซ่ึงจะน าเสนอ

ตอนทา้ยเป็นแผนผงัความคิดสรุปซ่ึงสามารถสรุปเร่ืองและน าเสนอใหเ้ขา้ใจไดดี้  

ช่ัวโมงที ่๒   เร่ือง  การเมืองการปกครอง   เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมสมยัสุโขทยั  

ขั้นน า 

   ๑.   ครูใหน้กัเรียนนัง่เป็นกลุ่มและเตรียมความพร้อมในการน าเสนองาน 



    ๒.   ครูก าหนดกติกาการน าเสนอโดยใชว้ธีิจบัสลากส่งตวัแทนออกมาน าเสนอเร่ืองละ ๕-๘ นาที 

และ                ใหแ้ต่ละกลุ่มประเมินผลงานท่ีน าเสนอตามแบบประเมินผลงาน (หา้มประเมินผลงาน

ของกลุ่มตนเอง) 

ขั้นสอน 

     ๓.   แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตนเองจากแผนผงัสรุปความคิดใหค้รบทั้ง ๓ เร่ือง ดงัน้ี 

-  การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 

  -  เศรษฐกิจสมยัสุโขทยั 

  -  สังคมและวฒันธรรมสมยัสุโขทยั 

ข้ันสรุป 

      ๔. ครูสรุปผลการน าเสนอและใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาท่ีเรียนร่วมกนั 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. รูปภาพ  

๒ แผนท่ีประเทศไทยสมยัสุโขทยั 

 ๓.   หนงัสือแบบเรียนการด ารงชาติไทย    

๔. หนงัสือประวติัศาสตร์สุโขทยัของส านกัพิมพต่์าง ๆ   

๕. ส่ือเวป็ไซต ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัสุโขทยั 

 

 



การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

๒.  ประเมินการท างานกลุ่ม 

๓. ตรวจแผนผงัสรุปความคิด 

เคร่ืองมือวดั 

๑. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

  ๓. ผลงานแผนผงัสรุปความคิด 

เกณฑ์การวดั 

๑. เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมการเรียน ก าหนด ดงัน้ี 

 ๑.๑  การประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

  ระดบั  ๔   หมายถึงดีมาก     

ระดบั  ๓    หมายถึงดี 

ระดบั  ๒    หมายถึงพอใช ้

ระดบั  ๑    หมายถึง ควรปรับปรุง 

 ๑.๒   การประเมินการท างานกลุ่ม 

ระดบั  ๔   หมายถึงดีมาก     



  ระดบั  ๓    หมายถึงดี 

ระดบั  ๒    หมายถึงพอใช ้

ระดบั  ๑    หมายถึง ควรปรับปรุง 

๒. เกณฑแ์ผนผงัสรุปความคิด ก าหนดคะแนน ๑๐ คะแนน  

  พิจารณาจากความถูกตอ้ง มีใจความครบถว้น 

  ( ทั้งน้ีคะแนนแลว้แต่ครูผูส้อนจะพิจารณา ) 

กจิกรรมน าเสนอ/กจิกรรมเพิม่เติม 

-  แนะน าใหน้กัเรียนดูรายการในโทรทศัน์  เช่น  รายการรอยไทย   จดหมายเหตุกรุงศรี รายการกวา่

จะเป็นไทย  รายการหลงกรุง ฯลฯ  หรือละครหรือภาพยนตร์หรือสารคดีประวติัศาสตร์ไทยหรือวีดิทศัน์ 

เหตุการณ์ส าคญัในประเทศไทย 

- จดัทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-ก าแพงเพชร 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

 



ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

       ต  าแหน่ง ............................................  
   วนัท่ี………เดือน...............พ.ศ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๔ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๓-๔ 

หน่วยท่ี  ๒ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั    เวลา  ๔  ชัว่โมง 

เร่ือง         ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศและความเส่ือม 

                                   ของสุโขทยั    

เวลา  ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๖-๗) 

 

สาระส าคัญ 

        ภายหลังรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช   อาณาจักรสุโขทัยเส่ือมอ านาจลงเน่ืองจากการ

ปกครองและเศรษฐกิจไม่มัน่คง  ในท่ีสุดถูกผนวกรวมเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรอยุธยา  ถึงแมอ้าณาจกัร

สุโขทยัจะเส่ือมอ านาจลงไปแต่ความเจริญทางวฒันธรรมท่ีปรากฎถึงปัจจุบนัท าให้อุทยานประวติัศาสตร์

สุโขทยัและเมืองบริวาร ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

  ๑.   วเิคราะห์ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัสุโขทยัได ้

 ๒.  วเิคราะห์สาเหตุความเส่ือมอ านาจของกรุงสุโขทยัได ้

 ๓.  สรุปความเป็นมาของประวติัศาสตร์สุโขทยัได ้

 ๔.  มีความภาคภูมิใจในความเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  

สาระการเรียนรู้ 



 ๑.  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัสุโขทยั 

 ๒.  ความเส่ือมอ านาจของกรุงสุโขทยั 

 ๓.  ความภาคภูมิใจในความเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้  (จ านวน ๒ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงที ่๑   เร่ือง  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศและความเส่ือมอ านาจของกรุงสุโขทยั 

ขั้นน า   

๑. ครูเขียนแผนผงัความคิดเป็นโครงร่างความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศของสุโขทยัมี ๖ ช่องค าตอบ 

และตั้งค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดวา่ สุโขทยัมีการติดต่อกบัชาติใดบา้ง 

๒. จากค าตอบครูเช่ือมโยงไปวเิคราะห์ลกัษณะความสัมพนัธ์ของสุโขทยักบัชาติต่าง ๆ 

ขั้นสอน 

๓. ครูตั้งประเด็นให้นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของสุโขทยักบัชาติต่าง ๆ ออกเป็น ๔ 

ประเด็น ดงัน้ี 

- ดา้นการเมืองการปกครอง 

- ดา้นการคา้ขาย 

- ดา้นศาสนา 

- ดา้นการทูตและความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ 

๔.  ให้นักเรียนอ่านจากหนังสือแบบเรียนวิชาการด ารงชาติไทย หน่วยท่ี ๒  พฒันาการทาง

ประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั  เฉพาะเร่ือง  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศของสุโขทยั  



๕.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แต่ละลกัษณะโดยครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั                     

ความเส่ือมของอาณาจกัรสุโขทยัจากเหตุผลดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ 

ข้ันสรุป 

 ๖.  ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วย ขอ้ ๑ – ๑๕  ครูเฉลยค าตอบและผูเ้รียนตรวจแกไ้ขค าตอบ

เอง 

ช่ัวโมงที ่๒    เร่ือง  สรุปความเป็นมาของประวติัศาสตร์สุโขทยัและภาคภูมิใจในความเป็นมรดกโลกทาง 

                       วฒันธรรมของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  

ขั้นน า 

๑. ใหน้กัเรียนอ่านใบความรู้เร่ือง  “ สุโขทยั เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม ” 

ขั้นสอน 

๒. ครูสุ่มนกัเรียนจ านวน ๓ – ๕ คน ออกมาช่วยกนัสรุปความเป็นมาของประวติัศาสตร์สุโขทยั 

   ๓. ครูแจกกระดาษ  A ๔  ให้คนละ ๑ แผ่น ให้แต่ละคนสรุปความเป็นมาของประวติัศาสตร์

สุโขทยัเป็นแผนผงัความคิดโดยแต่ละคนออกแบบเป็นงานศิลปะท่ีสวยงาม  

๔.ให้นกัเรียนสรุปความรู้ดว้ยตนเองเพิ่มเติมประมาณ ๕-๘ บรรทดัต่อทา้ยแผนผงัความคิดว่าแต่

ละคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัอยา่งไร  

  ๕. นกัเรียนแต่ละคนสามารถปรึกษาขอ้มูลกนัไดโ้ดยครูเดินดูและใหค้  าปรึกษาเพิ่มเติมแก่นกัเรียน

ท่ีสงสัย 

๖. ครูคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลงานดีออกมาน าเสนอ ๒ – ๓ คน 



ข้ันสรุป 

๗. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยท่ี  ๒  เพื่อประเมินผลการเรียน ๒๐ ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัสุโขทยั 

๒. ใบความรู้เร่ือง  “ สุโขทยั เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม ” 

   ๓. หนงัสือแบบเรียนการด ารงชาติไทย      

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

๒.  ตรวจแบบฝึกหดั  

๓. ตรวจแผนผงัความคิดรายบุคคล 

  ๔.  ตรวจแบบทดสอบทา้ยหน่วย ๒๐ ขอ้ 

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 

  ๒. แบบฝึกหดัทา้ยบท  

        ๓.  ผลงานแผนผงัความคิด 

  ๔.  แบบทดสอบทา้ยหน่วย ๒๐ ขอ้ 



 เกณฑ์การวดั 

๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียน ก าหนด ดงัน้ี 

  ระดบั  ๔  หมายถึงดีมาก 

  ระดบั  ๓  หมายถึงดี   

ระดบั  ๒  หมายถึง พอใช ้

  ระดบั  ๑   หมายถึงควรปรับปรุง 

๒. เกณฑ์การท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย ก าหนด ดงัน้ี 

ถูกตอ้งร้อยละ 70 ข้ึนไป  ถือวา่ผา่น 

                     ถูกตอ้งต ่ากวา่ร้อยละ 70 ถือวา่ไม่ผา่น (ใหศึ้กษาเพิ่มเติมใหม่ดว้ยตนเอง) 

๓. เกณฑ์การท าแผนผงัความคิด ก าหนดคะแนน ๑๐ คะแนน  

  ด้านแผนผงัสรุป ก าหนดคะแนนเต็ม ๕ คะแนน(พิจารณาจากความถูกต้อง มี

ใจความครบถว้น มีความสวยงาม) 

   ดา้นความคิดเห็นต่อความภาคภูมิใจในความเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของ

อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัก าหนดคะแนนเต็ม ๕ คะแนน(พิจารณาจากการบรรยายได้

เน้ือความ ลึกซ้ึง ประทบัใจ เขียนไดค้รอบคลุม) 

  ( ทั้งนีค้ะแนนแล้วแต่ครูผู้สอนจะพจิารณา ) 

๔. เกณฑ์การท าแบบทดสอบท้ายหน่วย ๒๐ ข้อ ก าหนด ดงัน้ี 

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน       คะแนน  ๑๐  คะแนนข้ึนไป 

  ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน   คะแนนต ่ากวา่ ๑๐   คะแนนลงไป 



 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

-  จดัทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-ก าแพงเพชร 

-     เปรียบเทียบความเจริญและความเส่ือมของอาณาจกัรสุโขทยัท าเป็นแผนผงักา้งปลา 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

 
ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  

(                                             )  
    ต  าแหน่ง .............................................  
  วนัท่ี………เดือน...............พ.ศ………. 

 



             

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๕ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๔-๕ 

หน่วยท่ี  ๓ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัอยธุยา         เวลา  ๕  ชัว่โมง 

เร่ือง        การก่อตั้งและความเจริญรุ่งเรืองสมยัอยธุยา         เวลา  ๓ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๘-๑๐) 

 

สาระส าคัญ 

 กรุงศรีอยธุยาก่อตั้งข้ึนโดยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจา้อู่ทอง) ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ บริเวณท่ีตั้ง                 

ตวัเมืองของกรุงศรีอยธุยาเป็นเกาะมีแม่น ้าลอ้มรอบ ถึง ๓ สาย ตลอดระยะเวลา ๔๑๗ ปีของการเป็นราชธานี                       

มีกษตัริยป์กครองถึง ๕ ราชวงศ์ รวม ๓๓ พระองค์  กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง                            

การปกครอง   เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเจริญดา้นเศรษฐกิจกรุงศรีอยธุยาเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญั  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๑.  อธิบายก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยาได ้

  ๒.  อธิบายการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมสมยัอยธุยาได ้

สาระการเรียนรู้ 



๑.  การก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยา 

 ๒. การเมืองการปกครองสมยัอยธุยา 

 ๓.  เศรษฐกิจสมยัอยธุยา 

 ๔.  สังคมและวฒันธรรมสมยัอยธุยา 

 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้  (จ านวน ๓ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงที ่๑   เร่ือง  การก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยา  

ขั้นน า 

๑. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์สมยัอยธุยา  เช่น 

- บุคคลส าคญัหรือเหตุการณ์ส าคญัในสมยัอยธุยา 

- นครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

- ละครประวติัศาสตร์หรือภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวสมยัอยธุยา 

- แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัในอยธุยา 

   ฯลฯ    

๒. แจ้งผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ขั้นสอน 

๓. ครูติดแผนทีแ่สดงภาพกรุงศรีอยุธยาให้นักเรียนช่วยกนัสังเกต แม่น า้ ๓ สายทีล้่อมรอบเกาะ

เมืองของกรุงศรีอยุธยาว่ามีแม่น า้สายใดบ้าง 

๔. ครูใชแ้ผนท่ีอธิบายการก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยาของพระเจา้อู่ทอง(สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑) 



 

 

 

๕.  ใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย เร่ืองการก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยา

แลว้ช่วยกนัอภิปรายวา่นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่กบัค ากล่าวท่ีวา่  

“  กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในชัยภูมิทีด่ีทางด้านยุทธศาสตร์   เศรษฐกจิและการเมือง ” 

๖. ครูใหน้กัเรียนดูแผนผงัแสดงรายนามพระมหากษตัริยแ์ละราชวงศท่ี์ปกครองกรุงศรีอยธุยาจาก

หนังสือแบบเรียนวิชาการด ารงชาติไทย โดยครูอธิบายเพิ่มเติมบางช่วงเหตุการณ์ท่ีส าคญัหรือท่ีนักเรียน

สงสัย 

ข้ันสรุป 

๗.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยา ใหน้กัเรียนร้องเพลงอยุธยา

ร าลึกร่วมกนั 

ช่ัวโมงที ่๒ – ๓  (๒ ชัว่โมง)  เร่ือง  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมสมยัอยธุยา 

ขั้นน า 

๑. ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบ ๓ เร่ือง ดงัน้ี 

-  ค  าวา่จตุสดมภ ์คืออะไร 

-  สมยัอยธุยาประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 

-  วดัพนญัเชิงมีอะไรเป็นจุดเด่น 

     (ผูส้อนอาจตั้งค  าถามเก่ียวกบัอยธุยาในดา้นอ่ืน ๆ ก็ได)้ 



 ๒. แจ้งผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ขั้นสอน 

 ๓. ครูแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น ๘ ฐาน ดงัน้ี 

๑. การเมืองการปกครองสมยัอยธุยาตอนตน้ 

๒. การเมืองการปกครองสมยัอยธุยาตอนกลางและตอนปลาย 

๓. กฎหมายและการศาลสมยัอยธุยา 

๔. เศรษฐกิจสมยัอยธุยา 

๕. การแบ่งชนชั้นในสังคมสมยัอยธุยาและกลุ่มชาติพนัธ์ต่าง ๆ 

๖. ศาสนา  เทศกาล  งานประเพณีสมยัอยธุยา 

๗. ความเจริญดา้นสถาปัตยกรรม  ประติมากรรมสมยัอยธุยา 

๘. วรรณกรรมและงานประณีตศิลป์สมยัอยธุยา 

(ครูอาจเลือกแบ่งฐานการศึกษาตามลกัษณะท่ีเหมาะสมได)้ 

 ๔.  ให้นักเรียนเลือกฐานการเรียนรู้ท่ีตนสนใจ โดยแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาและอ่านจากหนังสือ

แบบเรียนวิชาการด ารงชาติไทย เร่ือง การเมืองการปกครองสมยัอยุธยา   เศรษฐกิจสมยัอยุธยา  สังคมและ

วฒันธรรมสมยัอยธุยา 

 ๕. ใหแ้ต่ละกลุ่มคน้ควา้จากส่ืออ่ืน ๆ ประกอบการน าเสนอผลการศึกษาโดยสรุปเป็นประเด็นส าคญั 

น าเสนอกลุ่มละ 3-5 นาที 

ข้ันสรุป 

 ๖.  ครูสรุปความส าคญัของอาณาจกัรศรีอยธุยาในฐานะท่ีปัจจุบนันครประวติัศาสตร์อยธุยาไดรั้บยก

ยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม 

ส่ือการเรียนการสอน 



๑. แผนท่ีเกาะเมืองอยธุยา 

๒. หนงัสือแบบเรียนการด ารงชาติไทย      

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

๒. ประเมินการท างานกลุ่ม 

 เคร่ืองมือวดั 

๑. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

  

 

 

 

เกณฑ์การวดั 

๑. การประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

  เกณฑ์การประเมิน 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 



 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

      ๒. การประเมินการท างานกลุ่ม 

  เกณฑ์การประเมิน 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

กจิกรรมเสนอแนะ / กจิกรรมเพิม่เติม 

 -  จดัทศันศึกษาแหล่งโบราณสถานและสถานท่ีส าคญัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 - ให้ท ารายงานหรือโครงงานเก่ียวกบันครประวติัศาสตร์อยุธยาท่ีได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดก

โลก 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

 
ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  

(                                             )  
ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี………เดือน...............พ.ศ………. 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๖ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๖ 

หน่วยท่ี   ๓ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัอยธุยา         เวลา  ๔  ชัว่โมง 

เร่ือง               ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศและ 

            ความเส่ือมอ านาจของกรุงศรีอยธุยา        

เวลา  ๒ ชัว่โมง 

( ชัว่โมงท่ี ๑๑-๑๒ ) 

 

สาระส าคัญ 

 กรุงศรีอยุธยาเป็นชุมชนท่ีมีการผสมผสานความเจริญในดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มคนหลายเช้ือชาติ มี

ความเจริญรุ่งเรืองมานานถึง ๔๑๗ ปี จนกระทัง่เส่ือมอ านาจและส้ินสุดลงภายหลงัตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า

คร้ังท่ี ๒     ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ปัจจุบนันครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไดรั้บยกยอ่งให้เป็นเมืองมรดก

โลกทางวฒันธรรมเพราะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ   มีความโดดเด่นทางกายภาพ  มีการสร้างสรรค์เป็นเลิศ   มี

ความต่อเน่ืองทางวฒันธรรมและมีการผสมผสานทางวฒันธรรมอยา่งลงตวั  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๑. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัอยธุยาได ้

 ๒.  วเิคราะห์สาเหตุความเส่ือมและการสูญเสียอ านาจของกรุงศรีอยธุยาได้ 

๓.  สรุปความเป็นมาของประวติัศาสตร์อยธุยาได ้

สาระการเรียนรู้ 



 ๑.   ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัอยธุยา 

 ๒.  ความเส่ือมและการสูญเสียอ านาจของกรุงศรีอยธุยา 

 ๓.  ความภาคภูมิใจในเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยธุยา 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้  (จ านวน ๒ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงที ่ ๑   เร่ือง  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัอยธุยา 

ขั้นน า 

๑. ครูติดแผน่แผนท่ีโลก ใหน้กัเรียน  ๑ คน ออกมาช้ีท่ีตั้งของประเทศไทยวา่อยูส่่วนไหนของโลก

แลว้โยงเขา้สู่สมยัอยธุยา ใหช่้วยกนัตอบค าถาม ๓ ประเด็น ดงัน้ี 

- ประเทศเพื่อนบา้นสมยัอยธุยา มีประเทศใดบา้ง 

- ฝร่ังชาติตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อไทยสมยัอยธุยา มีประเทศใดบา้ง 

- ลกัษณะการติดต่อหรือความสัมพน์ักบัต่างประเทศของอยธุยาเป็นการติดต่อดา้นใดบา้ง  

๒. แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

๓.  ครูแจกกระดาษใบงาน “ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยอยุธยา ”  ให้นักเรียนคนละ ๑ 

แผน่  

๔. ให้นกัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียน เร่ืองความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัอยุธยา จากนั้น

ใหน้กัเรียนแต่ละคนหาค าตอบเติมในใบงาน 

ข้ันสรุป 

๕. ครูและนกัเรียนสรุปร่วมกนัและเฉลยค าตอบในใบงาน 



๖. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี ๓ รวม ๒ ขอ้  

ช่ัวโมงที ่ ๒   เร่ือง  ความเส่ือมและการสูญเสียอ านาจของกรุงศรีอยธุยา 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑. ครูตั้งประเด็นใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย ดงัน้ี 

“  กรุงศรีอยุธยาส้ินสุดลงเพราะเหตุใด :  คนไทยอ่อนแอ  แตกกนัเองหรือพม่าตีแตก ” 

ขั้นสอน 

๒. ใหน้กัเรียนทุกคนเสนอความคิดเห็นหรือค าตอบไดอ้ยา่งอิสระ 

๓. ครูเขียนค าตอบหรือความคิดของนกัเรียนแต่ละคน จากนั้นใหร่้วมกนัอภิปรายวา่ประเด็น

ความคิดค าตอบต่าง ๆ  ท่ีไดน้ าเสนอมามีเหตุผลท่ีถูกตอ้งเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

    ๔. ครูใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือเรียนวิชาด ารงชาติไทยเร่ือง  ความเส่ือมและการสูญเสียอ านาจ

ของ      กรุงศรีอยธุยา จากนั้นยกประเด็นมาวเิคราะห์ร่วมกนั ดงัน้ี 

 ประเด็นที ่๑  

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัเก่ียวกบัการเสียกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงปรากฏ

อยูใ่นจดหมายหลวงอุดมสมบติั ฉบบัท่ี 1  

ประเด็นที ่๒  

พระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัในจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทร

เทว ี



ประเด็นที ่๓  

ค ากล่าวในพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา ของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา

ด ารง                ราชานุภาพ  

               ๕. ครูและนักเรียนช่วยกนัคดัเลือกความคิดเห็นท่ีดีท่ีสุด น ามาสรุปความเส่ือมและการสูญเสีย

อ านาจของกรุงศรีอยธุยาวา่เกิดจากสาเหตุใด 

 ๖. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปประวติัศาสตร์สมยักรุงศรีอยธุยาและเฉลยค าตอบทา้ยหน่วยท่ี ๓  

ข้ันสรุป 

๗. ใหน้กัเรียนเขียนบรรยายความ “ ความภาคภูมิใจในเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ” 

ประมาณ ๑๐ - ๑๕ บรรทดัส่งโดยท าเป็นการบา้น 

๘. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยท่ี ๓ เพื่อประเมินผลการเรียน ๒๕ ขอ้ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. แผนท่ีโลก 

๒. ใบงาน “ ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมัยอยุธยา ” 

๓. หนงัสือเรียนวชิาการด ารงชาติไทย 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

    ๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

  ๒.  ตรวจใบงานเร่ือง “ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมัยอยุธยา” 



  ๓.   ตรวจขอ้เขียนบรรยาย “ ความภาคภูมิใจในเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ”  ๑๐ - ๑๕ 

บรรทดั         

               ๔.  ตรวจแบบทดสอบทา้ยหน่วย ๒๕ ขอ้ 

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

 ๒.  ใบงานเร่ือง “ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมัยอยุธยา” 

  ๓.  คะแนนการเขียนบรรยาย “ ความภาคภูมิใจในเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ”  ๑๐ - ๑๕ 

บรรทดั         

             ๔.  คะแนนแบบทดสอบทา้ยหน่วย ๒๕ ขอ้ 

 เกณฑ์การวดั 

๑. เกณฑแ์บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

 

๒. เกณฑก์ารท าใบงานเร่ือง “ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมัยอยุธยา” 

ตอบถูกมากกวา่  ๑๒ ขอ้      อยูใ่นระดบั  ดีมาก 

ตอบถูกตั้งแต่ ๘-๑๑ ขอ้         อยูใ่นระดบั  ดี 



ตอบถูกตั้งแต่ ๗  ขอ้ ลงไป    อยูใ่นระดบั  ควรปรับปรุง 

                   ( ใหอ่้านทบทวนและท าใหม่ )  

๓. คะแนนการเขียนบรรยาย “ ความภาคภูมิใจในเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ”  ๑๐ - ๑๕ 

บรรทดั  

       (พิจารณาจากการบรรยายไดเ้น้ือความ ลึกซ้ึง ประทบัใจ เขียนไดค้รอบคลุม) 

  ( ทั้งน้ีคะแนนแลว้แต่ครูผูส้อนจะพิจารณา ) 

๔. คะแนนบบทดสอบทา้ยหน่วย ๒๕ ขอ้ 

ตอบถูกมากกวา่  ๒๑ ขอ้       อยูใ่นระดบั    ดีมาก 

ตอบถูกตั้งแต่   ๑๗-๒๐ ขอ้    อยูใ่นระดบั    ดี 

ตอบถูกตั้งแต่   ๑๓-๑๖ขอ้      อยูใ่นระดบั    พอใช ้

ตอบถูกตั้งแต่ ๑๒  ขอ้ ลงไป  อยูใ่นระดบั    ควรปรับปรุง 

                               ( ใหอ่้านทบทวนและท าใหม่ )  

กจิกรรมเสนอแนะ 

   -  จัดทศันศึกษานครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

        -  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ในชุมชนหรือท่ีใกลก้บัสถานศึกษา 

  -  จัดกจิกรรมแข่งขันตอบปัญหาแฟนพนัธ์ุแท้อยุธยา 

        -  ท ารายงานหรือโครงงาน นครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

  -  ท าโครงการจิตสาธารณะในการดูแลแหล่งโบราณสถาน พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

หรือทีใ่กล้กบัสถานศึกษา 

 



บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี………เดือน...............พ.ศ………. 

 

 

 

 

 



                     

                      

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๗ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๗ 

หน่วยท่ี   ๔ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัธนบุรี         เวลา  ๔  ชัว่โมง 

เร่ือง      การก่อตั้งและความเจริญดา้นต่าง ๆ ของกรุงธนบุรี          เวลา  ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๑๓-๑๔) 

 

สาระส าคัญ 

 พระเจา้ตากสินมหาราชทรงกอบกูอิ้สรภาพและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีหลงัจากกรุงศรี

อยธุยา               ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ โดยใชเ้วลาเพียง ๗ เดือน  กรุงธนบุ รี เ ป็นราช

ธานีของไทย๑๕ ปี            มีพระมหากษตัริยเ์พียงพระองคเ์ดียว คือพระเจา้ตากสินมหาราชหรือพระเจา้กรุง

ธนบุรี ตลอดรัชสมยัของพระองคเ์ป็นระยะเวลาแห่งการท าสงคราม  การฟ้ืนฟูประเทศ และการสร้างความ

มัน่คงของราชอาณาจกัร  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 ๑. อธิบายก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยาได ้

  ๒.  อธิบายการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมสมยัอยธุยาได ้

สาระการเรียนรู้ 



1.  การก่อตั้งอาณาจกัรธนบุรี 

  2.  การเมืองการปกครองสมยัธนบุรี 

  3.  เศรษฐกิจสมยัธนบุรี 

  4.  สังคมและวฒันธรรมสมยัธนบุรี 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงที ่๑   เร่ือง  การก่อตั้งและการสถาปนาอาณาจกัรธนบุรีเป็นราชธานี  

ขั้นน า 

๑. ครูซกัถามนกัเรียนวา่  ใครรู้บา้งวา่กรุงธนบุรีอยูท่ี่ไหน  ส าคญัต่อประวติัศาสตร์ไทยอยา่งไร 

๒.  ครูติดแผนท่ีเส้นทางการเดินทางของพระยาตากจากกรุงศรีอยุธยาไปตั้งฐานท่ีมัน่เตรียมกอบกู้

อิสรภาพท่ีจนัทบุรีและอธิบายเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงศรีอยธุยาท่ีท าใหพ้ระยาตากตอ้งตีฝ่าวงลอ้มพม่าออกไป 

๓. แจ้งผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ขั้นสอน 

๔.  ให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนวิชาด ารงไทย เร่ืองการก่อตั้งอาณาจกัรธนบุรี ให้

นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายวา่นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่กบัค ากล่าวท่ีวา่ 

                “  การกระท าของพระยาตากสินช่วงก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ มีผลต่อเอก

ราชของชาติไทย ” 

๕. ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นต่อการก่อตั้งกรุงธนบุรี ในแง่มุมต่าง ๆ  



๖.  ครูใหน้กัเรียนดูแผนท่ีเส้นทางการเดินทางของพระยาตากจากกรุงศรีอยธุยาไปตั้งฐานท่ีมัน่

เตรียม                 ท่ีจนัทบุรี และเส้นทางกลบัมากอบกูอิ้สรภาพท่ีกรุงศรีอยธุยาและการตั้งธนบุรีเป็นราชธานี

อีกคร้ัง 

ข้ันสรุป 

 ๗. ครูสรุปร่วมกบันกัเรียนเร่ืองการก่อตั้งและการสถาปนากรุงธนบุรี 

ช่ัวโมงที ่๒   เร่ือง  ความเจริญดา้นต่าง ๆ ของกรุงธนบุรี        

ขั้นน า 

๑. ครูตั้งประเด็นใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ดงัน้ี 

- ความจ าเป็นในการรวบรวมอ านาจในช่วงสมยัตน้กรุงธนบุรี 

- ความจ าเป็นในการปราบชุมนุมต่าง ๆ ของพระเจา้กรุงธนบุรี 

- ความจ าเป็นในการรวบรวมก าลงัคนในช่วงสมยัตน้กรุงธนบุรี 

- ความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในช่วงสมยัตน้กรุงธนบุรี 

๒.  ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ือง ความจ าเป็นในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรธนบุรี

  

ขั้นสอน 

๓. ใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวชิาด ารงไทย เร่ืองการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรมสมยัธนบุรี  

 ๔. จดัเวทีเสวนา เร่ือง “ ความส าคัญของอาณาจักรธนบุรีกบัประวตัิศาสตร์ชาติไทย ” โดยให้

นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อประวติัศาสตร์สมยัธนบุรี 



ข้ันสรุป 

๕. ครูสรุปร่วมกบันกัเรียนเร่ือง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมสมยัธนบุรี  

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. แผนท่ีเส้นทางการเดินทางของพระยาตากสิน 

๒. หนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  

       เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

   เกณฑ์การวดั 

  ๑. เกณฑแ์บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

 - ศึกษาคน้ควา้และท ารายงานพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจพระเจา้กรุงธนบุรี 



บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี………เดือน...............พ.ศ………. 

 

 

 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๘ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี  ๘ 

หน่วยท่ี   ๔ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัธนบุรี         เวลา  ๔  ชัว่โมง 

เร่ือง        ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศและความเส่ือม 

                          ของกรุงธนบุรี 

เวลา ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๑๕-๑๖) 

 

สาระส าคัญ 

  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัธนบุรีส่วนใหญ่คือการท าสงครามเพื่อรวบรวมอาณาจกัรให้

เป็นปึกแผ่นและขยายอาณาจกัรให้กวา้งขวางข้ึน ในช่วงปลายสมยัธนบุรีเกิดเหตุจลาจล พระเจา้ตากสิน

มหาราช                    ถูกส าเร็จโทษเป็นอนัส้ินสุดสมยัธนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๑. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัธนบุรีได ้

 ๒.  วเิคราะห์สาเหตุความเส่ือมอ านาจของกรุงธนบุรีได้ 

๓.  สรุปความเป็นมาของประวติัศาสตร์ธนบุรีได ้

 



สาระการเรียนรู้ 

 1.  ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัธนบุรี 

 2.  ความเส่ือมของกรุงธนบุรี 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงที ่ ๑  ความสัมพนัธ์กับต่างประเทศสมัยธนบุรี 

ขั้นน า 

๑.  ครูติดขอ้ความ ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นวา่หมายความวา่อยา่งไร 

 “ เน้ือต่อเน้ือ ไม่เอือ้เฟ้ือ กเ็หมือนเน้ือกลางป่า   เน้ือใช่เน้ือ แต่เอือ้เฟ้ือ กเ็หมือนเน้ืออาตมา” 

ขั้นสอน 

๒. ใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวชิาด ารงชาติไทย  เร่ืองความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ

สมยัธนบุรีพร้อมกนัทีละเร่ือง ดงัน้ี  

     เร่ืองท่ี ๑ การท าสงครามกบัพม่า แลว้ตอบค าถามจากใบงานท่ี ๑ 

ใบงานที ่ ๑     เร่ือง  “การท าสงครามกบัพม่า” 

     เร่ืองท่ี ๑ การขยายอาณาเขตไปยงัเขมรและลาว แลว้ตอบค าถามจากใบงานท่ี ๒ 

   ใบงานที ่ ๒    เร่ือง  “การขยายอาณาเขตไปยงัเขมรและลาว” 

     เร่ืองท่ี ๑ การติดต่อกบัชาติตะวนัตก แลว้ตอบค าถามจากใบงานท่ี ๓ 

                        ใบงานที ่๓    เร่ือง “การติดต่อกบัชาติตะวนัตก” 

๓. ครูใหเ้วลาศึกษาและท าใบงาน รวม ๒๐ นาที จากนั้นใชว้ิธีสุ่มเรียกตอบใบงาน ๓ – ๖ คน 

คดัเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งและมีความหมายตรงกบัเร่ืองท่ีถามเป็นแนวทางของค าตอบของเน้ือหาท่ีเรียน 

ข้ันสรุป 



  ๔. ครู สรุปขอ้ความ “ เน้ือต่อเน้ือ ไม่เอื้อเฟ้ือ ก็เหมือนเน้ือกลางป่า    เน้ือใช่เน้ือ แต่เอื้อเฟ้ือ ก็

เหมือนเน้ืออาตมา”  เพื่อเป็นคติเตือนใจนกัเรียนวา่พระเจา้กรุงธนบุรีท่านสามารถต่อสู้พม่าไดช้ยัชนะท่ีบาง

กุง้เพราะไดช้าวจีนท่ีร่วมมือกนัก่อตั้งค่ายบางกุง้และร่วมมือกนัต่อสู้จนไดช้ยัชนะ  

ขอ้ความน้ีเป็นขอ้เตือนใจเราทุกคนวา่ คนท่ีเป็นญาติกนั หากมิไดเ้อ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัก็

เหมือนมิใช่ญาติ แต่คนท่ีไม่ใช่ญาติ หากมีความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ก็ดงัเหมือนเป็นเช่นญาติสนิทกนั  

ช่ัวโมงที ่ ๒  ความเส่ือมอ านาจของอาณาจกัรธนบุรี 

ขั้นน า 

๑. ครูเขียนค าว่า   “ กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”  บนกระดานด า ให้นักเรียนช่วยกันตอบส่ิงท่ีรู้

เก่ียวกบั              กรุงธนบุรีเพื่อทบทวนความรู้เดิม 

๒.  ครูเล่าเร่ืองช่ือ กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร และท่ีตั้งของอาณาจกัรธนบุรีและสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ 

เช่น 

- ฝ่ังขวาของแม่น ้าเจา้พระยา 

- ฝ่ังธนบุรีในปัจจุบนั 

- พระราชวงัเดิมของพระเจา้กรุงธนบุรี 

- วดัอรุณราชวราราม 

- ป้อมวชิยัประสิทธ์ิ 

-  วดัอินทาราม 

                                       ฯลฯ 

ขั้นสอน 

๓. ใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวชิาด ารงชาติไทย  เร่ือง ความเส่ือมของกรุงธนบุรี 

๔. ใหน้กัเรียนช่วยกนัวเิคราะห์วา่   การจลาจลช่วงตอนปลายสมยัธนบุรีเกิดจากสาเหตุใด 



๕. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปประวติัศาสตร์สมยัธนบุรีจากบนัทึกจดหมายเหตุความทรงจ าของ

กรมหลวงนรินทรเทว ีสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์วา่  “  เมื่อต้นแผ่นดินเย็นด้วยพระบารมี ชุ่มพืน้ช่ืนผลจนมี

แก่น      ปลายแผ่นดินแสนร้อนรุมสุมรากโคนโค่นล้มถมแผ่นดิน  ด้วยส้ินพระบารมีแต่เพยีงน้ัน ”  

๖. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทา้ยหน่วย ๒ ขอ้ 

ข้ันสรุป  

๗.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยท่ี ๔ เพื่อประเมินผลการเรียน ๑๐ ขอ้  

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  บตัรขอ้ความ 

   ๒.ใบงานท่ี  ๑     เร่ือง  “การท าสงครามกบัพม่า” 

  ๓. ใบงานท่ี  ๒    เร่ือง  “การขยายอาณาเขตไปยงัเขมรและลาว” 

๔.  ใบงานท่ี ๓    เร่ือง “การติดต่อกบัชาติตะวนัตก 

๕. หนงัสือแบบเรียนวชิาด ารงชาติไทย  

๖.  แบบฝึกทา้ยหน่วย ๒ ขอ้ 

                ๗.  แบบทดสอบทา้ยหน่วย ๑๐ ขอ้  

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

๒.  ตรวจใบงานท่ี  ๑     เร่ือง  “การท าสงครามกบัพม่า” 

๓.  ตรวจใบงานท่ี  ๒    เร่ือง  “การขยายอาณาเขตไปยงัเขมรและลาว”        



๔.   ตรวจใบงานท่ี ๓    เร่ือง “การติดต่อกบัชาติตะวนัตก” 

๕. ตรวจ แบบฝึกทา้ยหน่วย ๒ ขอ้ 

             ๖.    ตรวจแบบทดสอบทา้ยหน่วย  ๑๐ ขอ้ 

 เคร่ืองมือวดั 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

๒. ใบงานท่ี  ๑     เร่ือง  “การท าสงครามกบัพม่า” 

๓. ใบงานท่ี  ๒    เร่ือง  “การขยายอาณาเขตไปยงัเขมรและลาว”        

๔. ใบงานท่ี ๓    เร่ือง “การติดต่อกบัชาติตะวนัตก” 

  ๕. แบบฝึกทา้ยหน่วย ๒ ขอ้ 

 ๖.   แบบทดสอบทา้ยหน่วย ๑๐ ขอ้ 

 เกณฑ์การวดั 

  ๑. เกณฑแ์บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

 ๒. เกณฑก์ารตรวจใบงาน ใชว้ธีิคดัเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งและมีความหมายตรงกบัเร่ืองท่ีถามเป็น

แนวทางของค าตอบของเน้ือหาท่ีเรียน 

(แลว้แต่การพิจารณาของครูผูส้อน)  



๓. เกณฑก์ารท าแบบฝึกทา้ยหน่วย ๒ ขอ้ 

(แลว้แต่การพิจารณาของครูผูส้อน)  

๔. เกณฑก์ารท าแบบฝึกทา้ยหน่วย  ๑๐ ขอ้ 

ตอบถูกมากกวา่  ๘-๑๐ ขอ้     อยูใ่นระดบั    ดี 

ตอบถูกตั้งแต่      ๕- ๗  ขอ้     อยูใ่นระดบั    พอใช ้

ตอบถูกตั้งแต่   ๔ ขอ้ลงไป      อยูใ่นระดบั   ควรปรับปรุง 

 กจิกรรมเสนอแนะ/ กจิกรรมเพิม่เติม 

  -  จดันิทรรศการย่อยเก่ียวกบัประวติัศาสตร์กรุงธนบุรีปลายเดือนธันวาคมเพื่อร าลึกถึงวนัตากสิน

มหาราช  

 -   สืบคน้และจดัท าโครงงานเร่ืองวดัส าคญัฝ่ังธนบุรีท่ีมีประวติัศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัพระเจา้กรุงธนบุรี 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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



         

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๙ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๙ 

หน่วยท่ี   ๕ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์         เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง การก่อตั้งและการแบ่งยคุประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์            เวลา  ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๑๗-๑๘) 

 

สาระส าคัญ 

กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในปี พ.ศ.

๒๓๒๕  

สมยัรัตนโกสินทร์แบ่งตามพฒันาการออกเป็น ๓  ยุคคือช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เป็นยุคของ การ

พฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและสร้างความมัน่คง ให้ราชอาณาจกัร ช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปเป็น

ช่วงพฒันาปรับปรุงประเทศให้เจริญทดัเทียมอารยประเทศ ช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบนัเร่ิมตั้งแต่การ

เปล่ียนแปลง               การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี พ.ศ.

๒๔๗๕ เป็นตน้มา   

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๑. อธิบายสาเหตุการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีได ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๒. วเิคราะห์ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงสมยัรัตนโกสินทร์แต่ละช่วงสมยัได ้ 

สาระการเรียนรู้ 

๑.  การก่อตั้งอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

๒. การแบ่งยคุประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์ 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑.  การก่อตั้งอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

 ๒.   การแบ่งยคุประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์ 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑.ครูเปิดเพลง กรุงเทพมหานคร  ให้นกัเรียนฟัง หรือให้นกัเรียนท่ีรู้จกัเพลงน้ีช่วยกนัร้องช่ือเต็ม

ของ                       กรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกนั 

 ๒.สนทนากบันกัเรียนถึงช่ือสถานท่ีต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ ท่ีรู้จกักนัดี เช่น พระบรมมหาราชวงั วดั

พระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแกว้ ) วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม(วดัโพธ์ิ) ศาลหลกัเมือง  สะพานปฐม

บรมราชานุสรณ์(สะพานพุทธยอดฟ้า)  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร ฯลฯ 

๓. แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 



๔.สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไทยตอนปลายธนบุรีและการปราบดาภิเษกข้ึนเป็น

ปฐมกษตัริยร์าชวงศจ์กัรีของสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก การยา้ยเมืองหลวงมาตั้งท่ีกรุงเทพ ฯและช่ือเต็ม

ของกรุงเทพ ฯ ตามเพลง มีความหมายอยา่งไร 

๕ .  ครูอธิบายประกอบหนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทยถึงลกัษณะการเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญัในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ โดยใหน้กัเรียนร่วมวเิคราะห์ถึงลกัษณะของแต่ละยคุสมยั ดงัน้ี  

- สมยัช่วงรัชกาลท่ี  ๑ – ๓   

- สมยัช่วงรัชกาลท่ี  ๔-๖  

- สมยัรัชกาลท่ี ๗  ถึงปัจจุบนั 

๖. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นต่อมุมมองการด ารงชาติไทยในแง่มุมต่าง ๆ ของแต่ละ

ช่วงสมยัของกรุงรัตนโกสินทร์ วา่นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร 

ข้ันสรุป 

๗. มอบหมายงานให้นกัเรียนแต่ละคนไปศึกษาประวติัศาสตร์ไทยสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีน่าสนใจ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยละเอียด จากหนงัสือประวติัศาสตร์ จากเหตุการณ์ท่ีมีผูน้ ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ จากส่ืออินเทอร์

เนท จากหนงัสือแบบเรียนวิชาการด ารงชาติไทย หรือจากแหล่งเรียนรู้และส่ืออ่ืน ๆ  น ามาออกแบบเป็นแผน่

พบัส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์รัตนโกสินทร์ คนละ ๑ แผน่ (ไม่ควรซ ้ าเร่ืองกนั) ส่งเป็นคะแนน

เก็บ 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ๑. บทเพลงกรุงเทพมหานคร 

 ๒. หนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย 

 ๓.  หนงัสือเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 



 ๔.  ส่ืออินเทอร์เนทเก่ียวกบัสมยัรัตนโกสินทร์ 

 ๕.  แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  ภาพยนตร์  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หอ้งสมุดโรงเรียน  

ฯลฯ 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

  ๒.  ตรวจแผน่พบั 

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  ๒. คะแนนการท าแผน่พบั 

 เกณฑ์การวดั 

  ๑. เกณฑแ์บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง    

  ๒. คะแนนการท าแผน่พบั ก าหนดเตม็ ๑๐ คะแนน ใหค้ะแนนตามสัดส่วนตามการพิจารณาของ

ครูผูส้อน 



กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

 - ท าโครงงานแหล่งเรียนรู้เกาะรัตนโกสินทร์เป็นงานกลุ่ม 

- จดัทศันศึกษาแหล่งประวติัศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม วดัสุทศัน์เทพวราราม  วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร  มิว

เซียมสยาม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์   วดัราชนดัดาราม   โลหะปราสาท  ฯลฯ 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. ……………. 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๐ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑๐ 

หน่วยท่ี   ๕ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์         เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง        พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เวลา  ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๑๙-๒๐) 

 

สาระส าคัญ 

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้เป็นเหตุการณ์ช่วงรัชกาลท่ี ๑ – ๓ ซ่ึงอยูใ่นยุคการสร้างความมัน่คงให้

ราชอาณาจกัร  มีการพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าใหบ้า้นเมืองเจริญเหมือนเม่ือคร้ังบา้นเมืองดีในสมยัอยธุยา   

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 ๑. อธิบายลกัษณะการเมืองการปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ได้ 

๒.  อธิบายลกัษณะเศรษฐกิจสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ได ้

 ๓. อธิบายลกัษณะสังคมและวฒันธรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ได้ 

              ๔.  อธิบายลกัษณะความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ได ้

สาระการเรียนรู้ 



พฒันาการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   -  การเมืองการปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

-  เศรษฐกิจสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

-  สังคมและวฒันธรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

- ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงที ่๑ 

ขั้นน า 

๑. ครูทบทวนรายพระนามของพระมหากษตัริยไ์ทยสมยัรัตนโกสินทร์โดยใชรู้ปพระบรม

สาทิสลกัษณ์ ๙ รัชกาลในราชวงศจ์กัรี  

๒. สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัรายการในส่ือโทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ชาติไทย เช่น 

รายการกวา่จะเป็นไทย   กระจกหกดา้น  ละครเร่ืองสงครามเกา้ทพั  ฯลฯ    

๓.  แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

๔. แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๔ กลุ่มใหส่้งตวัแทนจบัสลากหมายเลขท่ีกลุ่มตอ้งคน้ควา้ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี ๑   เร่ือง  การเมืองการปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

กลุ่มท่ี ๒   เร่ือง  เศรษฐกิจสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 



กลุ่มท่ี ๓   เร่ือง  สังคมและวฒันธรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

กลุ่มท่ี ๒  เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

๕. ให้ตัวแทนค้นควา้จากหนังสือแบบเรียน  หนังสือประวติัศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

หนงัสือพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของไทยดา้นต่าง ๆ ส่ืออินเทอร์เนท แลว้จดัท าเป็น ส่ือ Power Point 

เพื่อน าเสนอชัว่โมงต่อไป 

ข้ันสรุป 

๖. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนอ่านเน้ือหามาล่วงหนา้เพื่อร่วมซกัถามและเตรียมพร้อมในการตอบค าถาม 

๓๐ ค าถามซ่ึงครูจะเตรียมมาถามภายหลงัทุกกลุ่มรายงานจบ 

 

 

ช่ัวโมงที ่๒ 

ขั้นน า 

๑. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมในการน าเสนอโดยน าส่ือPower Point เร่ืองท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหจ้ดัท า มาใส่ในคอมพิวเตอร์ไวก่้อนและตรวจสอบก่อนน าเสนอทุกกลุ่ม 

๒. ใหต้วัแทนกลุ่มออกมาจบัสลากล าดบัท่ีน าเสนอ 

๓. แจกแบบประเมินผลงานกลุ่ม 

ขั้นสอน 

 ๔.  ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนองานกลุ่ม  แต่ละกลุ่มซกัถามแลกเปล่ียนความรู้และขอ้สงสัยต่าง 

ๆ และประเมินซ่ึงกนัและกนั  



ข้ันสรุป 

๕. ครูจดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหา ๓๐ ค าถามโดยใชค้  าถามท่ีครูเตรียมไวแ้ลว้เพื่อทบทวนเร่ือง

ท่ีเรียน  

กติกาการตอบค าถาม 

๑. ครูแจกกระดาษใหค้นละ ๑ แผน่ 

๒. ครูช้ีแจงการตอบค าถาม โดยอ่านค าถามขอ้ละ ๒ เท่ียว 

๓. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนขอ้ ๑ – ๓๐  ลงบนกระดาษเพื่อตอบค าถามทีละขอ้ 

๔. ครูเฉลย แต่ละคนตรวจค าตอบท่ีละขอ้ ใหห้วัหนา้กลุ่มทุกกลุ่มน าคะแนนท่ีได้

ของ             แต่ละคนมาค านวณเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม กลุ่มใดไดค้ะแนนมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ ครูมอบ

รางวลัใหก้ลุ่มท่ีชนะ  

ข้ันสรุป 

๖.  ครูสรุปความรู้ท่ีเรียนร่วมกบันกัเรียน 

๗.   ครูมอบหมายงานใหน้กัเรียนไปศึกษาเร่ืองพฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ยคุปฎิรูปประเทศมา

ล่วงหนา้  

 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. รูปพระบรมสาทิสลกัษณ์ ๙ รัชกาลในราชวงศจ์กัรี  

๒. หนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย 

๓.   หนงัสือประวติัศาสตร์ไทยสมยัรัตนโกสินทร์  



๔. หนงัสือพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของไทยดา้นต่าง ๆ 

๕.  ส่ืออินเทอร์เนท 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

  ๒. ตรวจการตอบค าถาม ๓๐ ขอ้  

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

  ๒. ค าถาม ๓๐ ขอ้ 

 เกณฑ์การวดั 

  ๑. เกณฑ์การประเมิน 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

  ๒. ค าถาม ๓๐ ขอ้กลุ่มใดไดค้ะแนนเฉล่ียสูงสุดเป็นผูช้นะ 

 

 



กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

- จดันิทรรศการวนัส าคญั เช่น  วนัจกัรี ๖ เมษายน  วนัศิลปินแห่งชาติ ๒ เมษายน วนัมหาเจษฎา

บดินทร์ ๓๑ มีนาคม 

- รวบรวมพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจก่ียวกบัรัชกาลท่ี ๑, ๒, ๓ จดัท าเป็นเอกสาร

รูปเล่มหรือแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
                                                                                                      วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. …… 



                                                                              

สาระส าคัญ 

 การพฒันาปรับปรุงประเทศให้เจริญทดัเทียมอารยประเทศ เร่ิมตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๔ ประเทศไทย                

มีการปฏิรูปคร้ังใหญ่ในสมัยรัชกาลท่ี ๕  เป็นการปฏิรูปทั้ งด้านการเมือง ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ท าให้ประเทศไทยมีเอกราชรอดพน้จากการตกเป็นเมืองข้ึน

ในยคุจกัรวรรดินิยม 

 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

๑. วเิคราะห์การปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ได ้

๒. วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ิ ๔ ได ้

๓. วเิคราะห์สังคมและวฒันธรรมไทยยคุปฏิรูปบา้นเมืองสมยั รัชกาลท่ี ๔ -๖ ได ้ 

 ๔.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศในยคุปฏิรูปบา้นเมืองสมยั รัชกาลท่ี ๔ -๖ ได ้ 

สาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๑ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑๑ 

หน่วยท่ี   ๕ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์         เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง        พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ปรับปรุงประเทศ เวลา  ๒ ชัว่โมง 

( ชัว่โมงท่ี ๒๑-๒๒ ) 



พฒันาการสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ 

- การปฏิรูปการปกครองของไทยสมยัรัชกาลท่ี ๕ 

- เศรษฐกิจไทยตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ิ ๔ 

- สังคมและวฒันธรรมในยคุปฏิรูปบา้นเมืองสมยั รัชกาลท่ี ๔ -๖   

- ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศในยคุปฏิรูปบา้นเมืองสมยั รัชกาลท่ี ๔ -๖ 
กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงที ่๑  (การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไทยในช่วงปฏิรูปบา้นเมือง) 

ขั้นน า 

๑. ครูอ่านพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัก่อนสวรรคตวา่ “ การศึกสงคราม                     

ข้างญวน ข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่  ก็แต่ข้างพวกฝร่ังให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานส่ิง

ใด                      ของเขาทีค่ิด ควรจะเรียนเอาไว้กใ็ห้ เอาอย่างเขา  แต่อย่าให้นับถอืเลื่อมใสไปทเีดียว"  

๒.ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความในพระราชด ารัสน้ีวา่แฝงขอ้คิดอะไรไว ้

๓. แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

๔. สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไทยช่วงสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ ถึงความจ าเป็นการ

ปรับตวัของประเทศไทยเพื่อมิใหม้หาอ านาจชาติตะวนัตกยดึครองเป็นเมืองข้ึน  

  ๕.ใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย เร่ือง การปฏิรูปการเมืองการ

ปกครองในสมยัรัชกาลท่ี ๕  ร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นต่อไปน้ี 

- รัชกาลท่ี ๕  ทรงปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ินอยา่งไร 



-  เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงอยา่งไรจากการปฏิรูปการเมืองสมยัรัชกาลท่ี ๕   

-   ผลของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง  กฎหมายและการศาลท่ีส าคญั ในสมยัรัชกาลท่ี 

๕ 

-  การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี ๖-๗ มีอะไรบา้ง 

๖.ให้นกัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวิชาการด ารงชาติไทย เร่ือง เศรษฐกิจสมยัรัตนโกสินทร์                  

ยคุปรับปรุงประเทศ    ร่วมกนัวเิคราะห์ประเด็นต่อไปน้ี 

- ภายหลงัการท าสนธิสัญญาเบาร่ิงกบัองักฤษ มีผลดีและผลเสียเกิดข้ึนกบัประเทศไทย

อยา่งไร 

- การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ เกิดส่ิงใหม่ ๆ อะไรบา้ง 

 

ข้ันสรุป 

๗. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นผงัความคิดเก่ียวกบัการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไทย

ในช่วงปฏิรูปบา้นเมือง 

๘. แบ่งนกัเรียนในห้องออกเป็น ๘ กลุ่ม ให้เลือกเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษากลุ่มละ ๑ เร่ือง โดยให้ส่ง

ตวัแทนกลุ่มออกมาจบัสลาก และน าเสนอในชัว่โมงต่อไป ดงัน้ี 

๑.  สาเหตุการเลิกระบบไพร่ ขั้นตอนและผลของการยกเลิกระบบไพร่ 

๒.  สาเหตุการเลิกทาส   ขั้นตอนและผลการเลิกทาสในสมยัรัชกาลท่ี ๕ 

๓.  การปฏิรูปการศึกษาของไทย ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ มีผลต่อการพฒันาประเทศ

อยา่งไร 



      ๔.  การปฏิรูปศาสนาในสมยัรัชกาลท่ี ๔-๕ มีผลดีต่อวงการสงฆไ์ทยและพระพุทธศาสนา

ใน   

            ประเทศไทยอยา่งไร 

๕. ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีมีการปฏิรูปในสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ ท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง 

๖.  การปฏิรูปดา้นศิลปกรรมท่ีส าคญัในช่วงสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ มีอะไรบา้ง  

๗. การเตรียมความพร้อมภายหลงัพม่าตกเป็นเมืองข้ึนและพระบรมราโชบายเพื่อความอยู่

รอดของประเทศชาติในสมยัรัชกาลท่ี๔ และรัชกาลท่ี ๕ ด าเนินการอยา่งไร   

๘. เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงต้องยอมเสียดินแดนให้องักฤษและฝร่ังเศส ดินแดนท่ี

ฝร่ังเศส 

                ยดึไปมีอะไรบา้ง และดินแดนท่ีองักฤษยดึไปมีอะไรบา้ง                 

 ช่ัวโมงที ่๒   ( สังคม วฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทยในช่วงปฏิรูปบา้นเมือง) 

ขั้นน า 

๑. ครูอ่านขอ้ความบางตอนจากหนงัสือนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช หรือ

ทวภิพ หรือสายโลหิต  ให้นกัเรียนฟัง เพื่อวเิคราะห์ประวติัศาสตร์ไทยในช่วงเหตุการณ์น้ี  

๒.  ครูแสดงภาพเก่าทางประวติัศาสตร์ เช่นภาพการแต่งกายของคนไทยสมยัรัชกาลท่ี ๔-๕  ภาพ

สถานท่ีส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖  ภาพเหตุการณ์ส าคญัสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖  เล่าเร่ืองจากภาพใหน้กัเรียนฟัง

เพื่อโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีเรียน 

ขั้นสอน 



๓. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท่ีมอบหมายงานไวอ้อกมาน าเสนองาน ดงัน้ี 

๑.  สาเหตุการเลิกระบบไพร่ ขั้นตอนและผลของการยกเลิกระบบไพร่ 

๒.  สาเหตุการเลิกทาส   ขั้นตอนและผลการเลิกทาสในสมยัรัชกาลท่ี ๕ 

๓.  การปฏิรูปการศึกษาของไทย ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ มีผลต่อการพฒันาประเทศ

อยา่งไร 

      ๔.  การปฏิรูปศาสนาในสมยัรัชกาลท่ี ๔-๕ มีผลดีต่อวงการสงฆไ์ทยและพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทยอยา่งไร 

๕. ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีมีการปฏิรูปในสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ ท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง 

๖.  การปฏิรูปดา้นศิลปกรรมท่ีส าคญัในช่วงสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ มีอะไรบา้ง  

๗. การเตรียมความพร้อมภายหลงัพม่าตกเป็นเมืองข้ึนและพระบรมราโชบายเพื่อความอยู่

รอดของประเทศชาติในสมยัรัชกาลท่ี๔ และรัชกาลท่ี ๕ ด าเนินการอยา่งไร   

๘. เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงต้องยอมเสียดินแดนให้องักฤษและฝร่ังเศส ดินแดนท่ี

ฝร่ังเศส 

      ยดึไปมีอะไรบา้ง และดินแดนท่ีองักฤษยดึไปมีอะไรบา้ง                 

๔. ใหส้มาชิกในหอ้งอภิปรายซกัถามซ่ึงกนัและกนั 

 

 

 



ข้ันสรุป 

๕. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นผงัความคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการปฏิรูปสังคมและ

วฒันธรรม และความจ าเป็นของการใชน้โยบายเพื่อความอยูร่อดของประเทศไทย 

๖. ท าแบบฝึกทา้ยหน่วยขอ้ ๑-๓ 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ๑. พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

 ๒. นวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดิน หรือทวภิพ หรือสายโลหิต 

 ๓.  ภาพเก่าทางประวติัศาสตร์ เช่นภาพการแต่งกายของคนไทยสมยัรัชกาลท่ี ๔-๕  ภาพสถานท่ี

ส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖  ภาพเหตุการณ์ส าคญัสมยัรัชกาลท่ี ๔-๖ 

๔.  แบบฝึกทา้ยหน่วยขอ้ ๑-๓ 

 ๕. หนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย  

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  ๒. ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

๓. ตรวจแบบฝึกทา้ยหน่วยขอ้ ๑-๓ 

 เคร่ืองมือวดั 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 



๒. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

๓. แบบฝึกทา้ยหน่วยขอ้ ๑-๓ 

 

เกณฑ์การวดั 

๑. เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

  ๒. เกณฑก์ารประเมินการท างานกลุ่ม 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

๓. เกณฑก์ารท าแบบฝึกทา้ยหน่วยขอ้ ๑-๓ 

 (การตรวจค าตอบข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของครูผูส้อน) 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 



- รวบรวมเหตุการณ์ส าคญัยุคปรับปรุงประเทศจดัท าเป็นเอกสารรูปเล่ม เช่น แนวคิดการพฒันา

สมยัรัชกาลท่ี ๔  ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๕-๖   นักเรียนไทยท่ีไปเรียนต่างประเทศในสมยั

รัชกาลท่ี ๕      

- น าภาพยนตร์หรือละครประวติัศาสตร์มาฉายให้นกัเรียนชม เช่น เร่ืองทวิภพ ลูกทาส สายโลหิต                        

ส่ีแผน่ดิน  อ าแดงเหมือนกบันายริด ฯลฯ  

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
                                                                                                      วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. …… 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๒ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑๒ 

หน่วยท่ี   ๕ พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์         เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง        พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ยคุปัจจุบนั เวลา  ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๒๓-๒๔) 

 

สาระส าคัญ 

 ประวติัศาสตร์ไทยยุคปัจจุบนัเป็นช่วงท่ีประเทศไทยตอ้งปรับตวัเพื่อรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อ

พฒันาการทางการเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมตลอดจนการติดต่อสัมพนัธไมตรีกบั

ต่างประเทศ   จึงเป็นความจ าเป็นส าหรับคนไทย ท่ีจะตอ้งเขา้ใจและสามารถใช้ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์

ส าคญัในประวติัศาสตร์น ามาประเมินผลท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันาความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 ๑. วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัทางดา้นการเมืองการปกครองของไทยปัจจุบนัได้ 

 ๒. วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของไทยปัจจุบนัได ้

 ๓. วเิคราะห์สภาพสังคมและวฒันธรรมของไทยปัจจุบนัได้ 

              ๔.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์กบัต่างปะเทศของไทยปัจจุบนัได ้



๕.  ประเมินเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์กับ

ต่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้ 

 พฒันาการสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบัน 

- การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง 

- เศรษฐกิจไทยปัจจุบนั 

- สังคมและวฒันธรรมปัจจุบนั 

-     ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศของไทยปัจจุบนั             

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

    ๑ . ครูสนทนากบันักเรียนถึงเหตุการณ์ส าคญัในโลกปัจจุบนั  เช่น การรวมตวัเป็นประชาคม

อาเซียน  การเปิดสัมพนัธไมตรีกบัสหภาพพม่า   การติดต่อคา้ขายกบัจีน    การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้ ข่าวเหตุการณ์ส าคญัทางการเมือง    ข่าวสารของโลกยุคปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ

ไทย  ฯลฯ    

๒. แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

ขั้นสอน 

๓.   แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๘ กลุ่มๆ ละ ๕-๖ คน (หรือตามความเหมาะสมของจ านวน

นกัเรียน) 



ก าหนดใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือเรียน การด ารงชาติไทย  พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ยคุปัจจุบนั 

หนงัสือประวติัศาสตร์ไทย ส่ืออินเทอร์เนทท่ีเก่ียวขอ้ง  ก าหนดหวัขอ้ท่ีศึกษา ดงัน้ี 

     ๑ .  เหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองท่ีควรรู้ หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

  ๒.  ความขดัแยง้ทางการเมืองไทยในปัจจุบนั 

      ๓.  เหตุการณ์ส าคญัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยปัจจุบนั 

       ๔. วกิฤตเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๔๐ : วกิฤตตม้ย  ากุง้ 

      ๕.  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ๖.   ประเทศไทยกบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

                   ๗.   สังคมและวฒันธรรมไทยปัจจุบนั 

                    ๘.   ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศของไทยปัจจุบนั             

๔. ใหแ้ต่ละกลุ่มคน้ควา้และน าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น  CAI    

Powerpoint   การจดันิทรรศการ การเปิดเวทีอภิปราย     การรายงาน   การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่นละคร 

ฯลฯ  

๕. น าเสนอผลงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  ประเมินผลงานและเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้ันสรุป 

     ๖.   ท าทดสอบทา้ยหน่วย   ๔๐ ขอ้    

      ๗.   ท าแบบฝึกทบทวนทา้ยหน่วยขอ้  ๔-๑๐  เป็นการบา้น 



ส่ือการเรียนการสอน 

๑. หนงัสือเรียน การด ารงชาติไทย   

๒. หนงัสือประวติัศาสตร์ไทย  

๓. ส่ืออินเทอร์เนทท่ีเก่ียวขอ้ง   

 ๔. แบบทดสอบทดสอบทา้ยหน่วย ๔๐   ขอ้ 

 ๕.  แบบฝึกทบทวนทา้ยหน่วยขอ้ ๔-๑๐    

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. ประเมินการท างานกลุ่ม 

๒. ตรวจแบบทดสอบทดสอบทา้ยหน่วย ๔๐  ขอ้  

๓. ตรวจแบบฝึกทบทวนทา้ยหน่วย ขอ้ ๔-๑๐        

       เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

  ๒. แบบทดสอบทา้ยหน่วย  ๔๐ ขอ้ 

        ๓.   แบบฝึกทบทวนทา้ยหน่วยขอ้ ๔-๑๐       

 เกณฑ์การวดั 

  ๑.เกณฑแ์บบประเมินผลงานกลุ่ม 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 



ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  

๑. เกณฑก์ารท าแบบทดสอบทา้ยหน่วย  ๔๐ ขอ้   

ตอบถูกตั้งแต่ ขอ้ ๓๔ ข้ึนไป     อยูใ่นระดบั    ดีมาก 

ตอบถูกตั้งแต่    ๒๗-๓๓  ขอ้    อยูใ่นระดบั    ดี 

ตอบถูกตั้งแต่   ๒๐-๒๖ขอ้        อยูใ่นระดบั    พอใช ้

ตอบถูกตั้งแต่ ๑๙  ขอ้ ลงไป      อยูใ่นระดบั    ควรปรับปรุง 

                               ( ใหอ่้านทบทวนและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง )  

๒. เกณฑก์ารท าแบบฝึกทบทวนทา้ยหน่วยขอ้  ขอ้๔-๑๐      

(เกณฑค์ าตอบข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของครูผูส้อน) 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

- จดันิทรรศการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

- จดันิทรรศการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จดักลุ่มกิจกรรมดูงานแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในชีวติประจ าวนั 

-  มอบหมายงานใหค้น้ควา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยท่ีสนใจ กลุ่มละ ๑ เร่ือง ท า

เป็นแฟ้มผลงานส่ง 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๓ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑๓-๑๔ 

หน่วยท่ี   ๖ พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย          เวลา  ๔  ชัว่โมง 

เร่ือง      พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย        เวลา  ๔ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๒๕-๒๘) 

 

สาระส าคัญ 

      พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยคือบุคคลท่ีปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   มี

คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนตามสถานภาพ   บทบาท  สิทธิ   เสรีภาพและหนา้ท่ีรวมทั้งมีจิตสาธารณะต่อ

สังคมและประเทศชาติ การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี นอกจากจะท าให้เกิดผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

ประเทศชาติแล้วย่อมท าให้สังคมเกิดสันติสุข การพฒันาประเทศเจริญก้าวหน้าและเป็นท่ียอมรับของ

ประชาคมโลก  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 ๑. อธิบายความหมายของพลเมืองดีได ้

 ๒.   อธิบาย แนวทางการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีได้ 

 ๓.   วเิคราะห์ความส าคญัของการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

              ๔.  ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีได ้



สาระการเรียนรู้ 

 ๑.  ความหมายของพลเมืองดี 

 ๒.  แนวทางการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

 ๓.  ความส าคญัของการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

ช่ัวโมงที ่๑   

ขั้นน า    ๑.  ใหท้  าแบบประเมินตนเอง ๑๐   ขอ้ 

๒.  แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

๓.  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม แจกกระดาษใหก้ลุ่มละ ๑ แผน่  ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมสมอง 

ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดวา่พฤติกรรมของพลเมืองดีมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง กลุ่มละ ๕ ประการ 

๔. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 

๕.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัคดัขอ้ความท่ีดีมา กลุ่มละ ๒-๓ ประการ 

ข้ันสรุป  

 ๖. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัคดัเลือกสมาชิกในหอ้งท่ีพูดเก่ง พูดดี มีสาระ มา ๕ คนเพื่อด าเนินการ

อภิปรายเร่ือง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยในชัว่โมงหนา้โดยใหแ้ต่ละคนแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัเอง

และเตรียมความพร้อมมาล่วงหนา้ 

  คนท่ี 1  ผูด้  าเนินรายการ 



  คนท่ี 2  ผูแ้สดงความคิดเห็นเร่ือง การเป็นพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย 

  คนท่ี 3  ผูแ้สดงความคิดเห็นในแง่ พลเมืองดีต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 

  คนท่ี 4  ผูแ้สดงความคิดเห็นวา่ พลเมืองดีต้องรู้สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 

  คนท่ี 5  ผูแ้สดงความคิดเห็นวา่ พลเมืองควรมีจิตสาธารณะ 

ช่ัวโมงที ่๒  

ขั้นน า 

๑. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัจดับรรยาการในหอ้งเป็นการอภิปรายโดยจดัโตะ๊ไวด้า้นหนา้ ๕ ตวั 

๒. ใหผู้อ้ภิปรายเตรียมตวัด าเนินการอภิปราย 

๓. ครูก าหนดกติกาการอภิปรายเป็น ๒ รอบ  

 รอบแรก ผูด้  าเนินการอภิปราย  เปิดตวัผูอ้ภิปราย โดยใหแ้สดงความคิดเห็น คนละ ๕ นาที 

     รอบท่ี ๒ ผูอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นพร้อมสรุปประเด็นของตนเอง คนละ ๕ นาที 

     สมาชิกคนอ่ืนสามารถซกัถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 

ขั้นสอน     

  ๔. ด าเนินการอภิปรายเร่ือง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 

 ๕. ครูเป็นผูค้วบคุมกฎ กติกา มารยาทในการอภิปราย 

ข้ันสรุป 

 ๖.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 

 ๗.  ใหท้  าแบบฝึกทา้ยหน่วยท่ี ๖  



ช่ัวโมงที ่๓ – ๔   

ขั้นน า 

๑. สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัข่าวในหนา้หนงัสือพิมพท์ัว่ ๆ ไป เช่น  

-  แทก๊ซ่ีเก็บของมีค่าบนรถคืนผูโ้ดยสาร 

-  การจดักิจกรรมค่ายคุณธรรมของวดัต่าง ๆ 

-  การรับรางวลัลูกกตญัญู    เยาวชนดีเด่น  

-  การรับรางวลัครอบครัวประชิปไตย 

(ครูอาจสนทนากบันกัเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเป็นคนดีในสังคม) 

ขั้นสอน 

๒.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม (อาจใช้กลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่) ให้แต่ละกลุ่มศึกษาจาก

หนงัสือเรียน วชิาการด ารงชาติไทย  เร่ือง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย          

๓. ครูก าหนดช้ินงานให้แต่ละกลุ่มสรุปประเด็นสั้น ๆ ๓ ประเด็นตามความเขา้ใจของแต่ละกลุ่ม 

ดงัน้ี 

   - ความหมายของพลเมืองดี 

   - ความส าคญัของการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

    - แนวทางการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

๔.  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอ 

๕. ใหเ้ขียนแนวทางปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสถานศึกษา บา้น วดั ชุมนุม ท่ีสาธารณะต่าง ๆ 

และลงมือปฎิบติั ๑ เร่ือง และเขียนรายงานส่งเป็นรายบุคคล  



ข้ันสรุป 

๖.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยท่ี ๖ เพื่อประเมินผลการเรียน ๑๐ ขอ้  

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. ข่าวจากหนงัสือพิมพร์ายวนั 

๒. แบบประเมินตนเอง ๑๐ ขอ้ 

๓. หนงัสือเรียน วชิาการด ารงชาติไทย 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

๒. ประเมินผลงานกลุ่ม 

๓. ตรวจแบบฝึกทา้ยหน่วยท่ี ๖  

๔. ตรวจแบบทดสอบทา้ยหน่วยท่ี ๖   

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

  ๓.  แบบฝึกทบทวน 

  ๔.  แบบทดสอบทา้ยหน่วย  

 เกณฑ์การวดั 

  ๑.เกณฑแ์บบประเมินผลงานกลุ่ม 



ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง 

๒. เกณฑก์ารท าแบบฝึกทบทวนทา้ยหน่วย  

(เกณฑค์ าตอบข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของครูผูส้อน) 

๓. เกณฑก์ารท าแบบทดสอบทา้ยหน่วย  ๑๐ ขอ้   

ตอบถูก  ๙-๑๐ ขอ้   อยูใ่นระดบั    ดีมาก 

ตอบถูก  ๗-๘ ขอ้    อยูใ่นระดบั    ดี 

ตอบถูก ๕-๖ขอ้       อยูใ่นระดบั    พอใช ้

ตอบถูกตั้งแต่ ๔  ขอ้ ลงไป   อยูใ่นระดบั    ควรปรับปรุง 

                               ( ใหอ่้านทบทวนและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง )  

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

- มอบหมายให้นักเรียนท าโครงงานจิตสาธารณะกลุ่มละ ๑ เร่ือง และรายงานเป็นรูปเล่มส่ง 

- ตั้งชมรมหรือชุมนุมผูมี้จิตสาธารณะ หรือผูบ้  าเพญ็ประโยชน์   

- เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

- ตดัข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์เป็นภาพและเร่ืองของพลเมืองดีในสังคม และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัข่าววา่รู้สึกอยา่งไรบา้ง 



 

 

ทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. ……………. 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๔ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑๕ 

หน่วยท่ี   ๗ กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง ความหมาย  ลกัษณะ ท่ีมาและระบบกฎหมาย เวลา   ๑ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๒๙) 

 

สาระส าคัญ 

กฎหมายเป็นค าสั่งหรือขอ้บงัคบัของรัฐท่ีตอ้งปฏิบติัตามโดยมีสภาพบงัคบัหรือบทลงโทษควบคุม                

ไม่ให้ ฝ่าฝืน ในการบญัญติักฎหมายของแต่ละประเทศจึงอาจน ามาจากศีลธรรม จารีตประเพณี   ศาสนา                   

ค  าพิพากษาของศาล  รวมทั้งความคิดเห็นของนกัปราชญ์ผูร้อบรู้ดา้นกฎหมายซ่ึงตอ้งมีหลกัส าคญัคือหลกั

ความยุติธรรม   ระบบกฎหมายในโลกมี ๔ ระบบใหญ่คือระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  ระบบกฎหมาย

จารีตประเพณี  ระบบกฎหมายสังคมนิยม และระบบกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 ๑. บอกความหมายของกฎหมายได ้

 ๒. อธิบายลกัษณะของกฎหมายได ้

 ๓. อธิบายท่ีมาของกฎหมายได ้



              ๔.  อธิบายระบบกฎหมายในโลกได ้

สาระการเรียนรู้ 

 ๑.  ความหมายของกฎหมาย 

    ๒.  ลกัษณะของกฎหมาย 

   ๓.  ท่ีมาของกฎหมาย 

    ๔.   ระบบกฎหมาย 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑. ครูติดขอ้ความ ๔  ขอ้ความบนกระดานหรือซกัถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบวา่แต่ละขอ้ใช่

กฎหมายหรือไม่ 

    

 

 

 

 

๒. ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งขอ้ความท่ีเก่ียวกบักฎหมายเพิ่มเติม ๔ - ๕ ขอ้ความ 

๓.  แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

๑. หา้มจบัปลาและสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ หนา้วดั   (ไม่ใช่) 

๒. โปรดงดส่งเสียงดงัในเขตโรงพยาบาล   (ไม่ใช่ ) 

๓. สถานท่ีราชการกรุณาแต่งกายสุภาพ   (ไม่ใช่) 

๔. โปรดขา้มถนนตรงทางมา้ลาย    (ใช่) 



ขั้นสอน 

๔. ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความต่อไปน้ี 

- กฎหมาย คือ กฎ  ค าสั่ง หรือขอ้บงัคบัของรัฐ  

- กฎหมายตอ้งมาจากรัฐาธิปัตย ์( รัฏฐาธิปัตย ์)  

- ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นขอ้แกต้วั 

- กฎหมายนอนหลบัแต่ไม่ตาย 

- กฎหมายตอ้งมีสภาพบงัคบั   

๕. ครูให้นกัเรียนจบัคู่อ่านร่วมกนัจากหนงัสือแบบเรียนการด ารงชาติไทย หน่วยท่ี ๗  กฎหมายท่ี

ควรรู้ในชีวติประจ าวนั  ๔  เร่ือง  เพื่อท าใบงานเร่ือง “ ความหมาย  ลกัษณะ ทีม่าและระบบกฎหมาย ”   ดงัน้ี 

- ความหมายของกฎหมาย 

-  ลกัษณะของกฎหมาย 

-   ท่ีมาของกฎหมาย 

-  ระบบกฎหมาย 

๖.  ทบทวนความรู้ท่ีอ่านและเฉลยใบงานเร่ือง “ความหมาย  ลกัษณะ ทีม่าและระบบกฎหมาย” 

 ข้ันสรุป 

๖. ท าแบบฝึกทบทวน  ขอ้ ๑ และ ๒ 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ๑.  ใบงานเร่ือง “ความหมาย  ลกัษณะ ทีม่าและระบบกฎหมาย” 



 ๒. หนงัสือแบบเรียนการด ารงชาติไทย  

 ๓.   แบบฝึกทบทวน  ขอ้ ๑ และ ๒ 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

๒. ตรวจใบงานเร่ือง “ความหมาย  ลกัษณะ ทีม่าและระบบกฎหมาย” 

 ๓. ตรวจแบบฝึกทบทวนขอ้ ๑ และ ๒ 

 เคร่ืองมือวดั 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

๒. ใบงานเร่ือง “ความหมาย  ลกัษณะ ทีม่าและระบบกฎหมาย” 

 ๓. แบบฝึกทบทวนขอ้ ๑ และ ๒ 

 เกณฑ์การวดั 

๑. เกณฑก์ารสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง 

๒. เกณฑก์ารท าใบงาน  “ความหมาย  ลกัษณะ ทีม่าและระบบกฎหมาย” 

ตอบถูก  ๙-๑๐ ขอ้   อยูใ่นระดบั    ดีมาก 



ตอบถูก  ๗-๘ ขอ้    อยูใ่นระดบั    ดี 

ตอบถูก ๕-๖ขอ้       อยูใ่นระดบั    พอใช ้

ตอบถูกตั้งแต่ ๔  ขอ้ ลงไป   อยูใ่นระดบั    ควรปรับปรุง 

                               ( ใหอ่้านทบทวนและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง) 

๓. เกณฑก์ารท าแบบฝึกทบทวนทา้ยหน่วย  

(เกณฑค์ าตอบข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของครูผูส้อน) 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

- เชิญวิทยาการจากหน่วยงานเก่ียวกบักฎหมาย เช่น ส านกังานอยัการจงัหวดั  ส านกังานศาล

จงัหวดั ทณัฑสถานหรือส านกังานทนายความต่าง ๆ มาใหค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้กฎหมายท่ีเยาวชนควรรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. ……………. 

 

         

 

 

 



  แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๕ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑๕ 

หน่วยท่ี   ๗ กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง ววิฒันาการและล าดบัชั้นของกฎหมายในประเทศไทย เวลา   ๑ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๓๐) 

 

สาระส าคัญ 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงตรา

กฎหมาย              ตราสามดวงโดยใช้คมัภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นหลกัในการบญัญติักฎหมายให้ถูกต้อ ง  

ต่อมารัชกาลท่ี ๕ ทรงปฏิรูปกฎหมายโดยน าระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรแบบสากลมาใช ้  กฎหมายไทย

มีล าดับชั้นหรือล าดับศกัด์ิของกฎหมายเพื่อบ่งบอกถึงระดับสูงต ่าและความส าคัญของกฎหมายแต่ละ

ประเภทซ่ึงกฎหมายท่ีมีล าดบัชั้นต ่ากวา่จะมีผลยกเลิกหรือขดัต่อกฎหมายท่ีมีล าดบัชั้นสูงกวา่ไม่ได ้  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 ๑. อธิบายววิฒันาการกฎหมายในประเทศไทยได้ 

 ๒. วเิคราะห์ล าดบัชั้นของกฎหมายในประเทศไทยได ้

สาระการเรียนรู้ 

 ๑.  ววิฒันาการกฎหมายในประเทศไทย 



   ๒.  ล าดบัชั้นของกฎหมายในประเทศไทย 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑. ทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบักฎหมายตราสามดวงท่ีนกัเรียนเคยเรียนมา 

๒. น ารัฐธรรมนูญ  ประมวลกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง  กฎหมายทอ้งถ่ิน  มาใหน้กัเรียนดูลกัษณะของกฎหมายต่าง  ๆ  

๓.  แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

๔.  แจกใบงานท่ี ๑ ใหเ้ขียนวิเคราะห์ “คดีอ าแดงป้อม” ลงในช่อง ดงัน้ี 

 

๕. ใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย หน่วยท่ี ๗ เร่ืองววิฒันาการของ

กฎหมายไทยเพื่อวเิคราะห์ “คดีอ าแดงป้อม” โดยช่วยกนัต่อเติมขอ้ความลงในแต่ละช่องใหถู้กตอ้ง 

๖. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปเหตุผลของการปรับปรุงกฎหมายตราสามดวงของรัชกาลท่ี ๑ และ

เหตุผลในการปรับปรุงกฎหมายไทยสมยัรัชกาลท่ี ๕  

๗. ใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย หน่วยท่ี ๗ เร่ืองล าดบัชั้นของกฎหมาย

ในประเทศไทยเพื่อตอบค าถามในใบงานท่ี ๒ “ล าดับช้ันของกฎหมายในประเทศไทย” ในแต่ละช่องให้

ถูกตอ้ง 

ต้นเหตุคด ี สาเหตุ การตัดสินของผู้พพิากษา การทกัท้วงของรัชกาลที ่๑ ผลทีเ่กดิขึน้ 

     



ข้ันสรุป 

๘. ครูใหน้กัเรียนตรวจใบงานโดยช่วยกนัเฉลยใบงานท่ี ๑และใบงานท่ี ๒ พร้อมแกไ้ขขอ้ความท่ี

ผดิใหถู้กตอ้ง  

๙. ครูน ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัมาวเิคราะห์มาตราบางมาตราท่ีส าคญัให้

นกัเรียนฟัง 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. ใบงานท่ี ๑ “คดีอ าแดงป้อม” 

๒. ใบงานท่ี ๒ “ล าดับช้ันของกฎหมายในประเทศไทย” 

๓. หนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย 

๔. หนงัสือเก่ียวกบักฎหมายต่าง ๆ  

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 ๒. ท าใบงานท่ี ๑ “คดีอ าแดงป้อม” 

 ๓.  ท าใบงานท่ี ๒“ล าดับช้ันของกฎหมายในประเทศไทย” 

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 ๒. ใบงานท่ี ๑ “คดีอ าแดงป้อม” 

 ๓.  ใบงานท่ี ๒“ล าดับช้ันของกฎหมายในประเทศไทย” 



 เกณฑ์การวดั 

๑. การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง 

๒. การท าใบงาน 

      ตรวจค าตอบจากการเฉลยพร้อมกนั หากผดิใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง 
กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

         -  จัดกิจกรรมหรือชุมนุมรัฐธรรมนูญศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศ 

                  -  จัดกจิกรรมแข่งขันตอบัญหาความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญหรือส่งเสริมให้นักเรียน

ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

                  -   จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายไทย 

 

 

 

 

 



 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. ……………. 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๖ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑๖ 

หน่วยท่ี   ๗ กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง                     ประเภทของกฎหมาย 

            และกฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั       

เวลา   ๑ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๓๑) 

 

สาระส าคัญ 

 กฎหมายแบ่งประเภทไดห้ลายประเภทโดยอาจแบ่งตามความสัมพนัธ์ของคู่กรณีหรือตามบทบาท

หน้าท่ีของกฎหมาย  บทบญัญติัในกฎหมายแต่ละประเภทใช้ควบคุมบุคคลในสังคมท่ีแตกต่างกัน แต่

กฎหมายทุกประเภทล้วนตอ้งการสร้างความยุติธรรม  และคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพและก าหนดหน้าท่ีของ

บุคคลในสังคม บทบญัญติัในกฎหมายจึงก าหนดสาระของเน้ือหา ครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งกระท า ส่ิงท่ีตอ้งงด

เวน้การกระท าและการบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละประเภทท่ีมีบทลงโทษแตกต่างกนัไป  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 ๑. อธิบายประเภทของกฎหมายได ้

 ๒.  ระบุ กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนัท่ีส าคญัได ้      

สาระการเรียนรู้ 

๑. ประเภทของกฎหมาย 



 -  ตามความสัมพนัธ์ของคู่กรณี 

     -  ตามบทบาทหนา้ท่ีของกฎหมาย 

 ๒. กฎหมายทีค่วรรู้ในชีวติประจ าวนั 

             - กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

  -  กฎหมายอาญา 

  -  กฎหมายส าคญัอ่ืน ๆ 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑. น าพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นคดีความผิดท่ีเกิดข้ึนมาเล่าให้นกัเรียนฟัง หรือเล่าเร่ืองกฎ

แห่งกรรมหรือรายงานข่าวรายวนัเก่ียวกบัการจบัคนกระท าความผิดในรายการโทรทศัน์หรือเล่าประสบ

การณ์ท่ีตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบักฎหมายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น 

๒.  แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

๓. ใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือแบบเรียนการด ารงชาติไทย หน่วยท่ี ๗ กฎหมายท่ีควรรู้ใน

ชีวติประจ าวนั เร่ือง ประเภทของกฎหมาย สุ่มนกัเรียนตอบค าถาม ๕ คน ๕ ค าถาม ดงัน้ี 

๑. ลกัษณะส าคญัของกฎหมายเอกชน ตามความสัมพนัธ์ของคู่กรณี  เป็นอยา่งไร 

๒. ลกัษณะส าคญัของกฎหมายมหาชน ตามความสัมพนัธ์ของคู่กรณี  เป็นอยา่งไร 

๓. ลกัษณะส าคญัของกฎหมายระหวา่งประเทศตามความสัมพนัธ์ของคู่กรณี  เป็นอยา่งไร 



๔. ตามบทบาทหนา้ท่ีของกฎหมาย  กฎหมายสารบญัญติั คืออะไร 

๕. ตามบทบาทหนา้ท่ีของกฎหมาย  กฎหมายวธีิสบญัญติั คืออะไร 

   ๔. ครู สรุปเน้ือหาท่ีนกัเรียนอธิบายและอธิบายเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง 

ข้ันสรุป 

  ๕. ครูสรุปว่าในชีวิตประจ าวนั  กฎหมายตอ้งเขา้มาเก่ียวข้องกบัทุกคนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   

ดงันั้น            จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายท่ีส าคญั  ซ่ึงจะศึกษารายละเอียด

ต่อไป 

ส่ือการเรียนการสอน 

     ๑. ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์,รายการโทรทศัน์ท่ีกบักฎหมาย 

  ๒. หนงัสือแบบเรียนการด ารงชาติไทย  

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

 เกณฑก์ารวดั 

  ๑.เกณฑก์ารสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 



ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

  -  ส่งเสริมให้นักเรียนทีส่นใจเข้าร่วมอบรมความรู้เกีย่วกบักฎหมายของหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. ……………. 

 

 

 



  แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๗ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑๖-๑๗ 

หน่วยท่ี   ๗ กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เวลา   ๒ ชัว่โมง 

(ชัว่โมงท่ี ๓๒-๓๓) 

สาระส าคัญ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นกฎหมายเอกชนมีความส าคญัต่อชีวิตของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย  

เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลกัทัว่ไปของบุคคล หน้ี  เอกเทศสัญญา ทรัพย ์ครอบครัว และมรดก  ซ่ึง

หากมี                         การฟ้องร้องกันในคดีแพ่ง   การรับผิดต่อผูเ้สียหายในทางแพ่งได้แก่ การชดใช้

ค่าเสียหายตามสัญญา การชดใช้ทรัพยสิ์นท่ีไดท้  าให้เกิดความเสียหาย   การฟ้องลม้ละลาย หรือจะตอ้งถูก

บงัคบัใหป้ฏิบติัตามสัญญา    

การเขา้ใจในสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลตามกฎหมายช่วยให้สามารถใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือใน         

การป้องกนัตนและเรียกร้องใหมี้การชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งยติุธรรม 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 ๑. วเิคราะห์หลกักฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ด ้

 ๒. ปฏิบติัตนตามกฎหมายได ้

สาระการเรียนรู้ 



 -  กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

   หลกัทัว่ไป 

   หน้ี 

    เอกเทศสัญญา 

   ทรัพย ์

   ครอบครัว 

  มรดก 

 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงที ่๑  

ขั้นน า 

๑. ติดแผนผงัหลกักฎหมายแพง่และพาณิชยใ์หน้กัเรียนดู ดงัน้ี 

                              

 

 

     

   ๒.  ช้ีแจงเร่ืองการศึกษาหลกักฎหมายแพง่และพาณิชยท์ั้ง ๖ บรรพ 

   ๓.   แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

    กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

     บรรพ ๒ 

     หนี ้

     บรรพ ๓
เอกเทศ
สัญญา 

     บรรพ ๔ 

     ทรัพย์ 

 บรรพ ๕     
ครอบครัว 

     บรรพ ๖ 

     มรดก 

บรรพ ๑ 

หลักทั่วไป 



  ๔. แบ่งนกัเรียนในห้องออกเป็น  ๖ กลุ่ม ก าหนดใหศึ้กษาเร่ืองกฎหมายแพง่และพาณิชย ์จาก

หนงัสือแบบเรียนวชิาด ารงชาติไทยและส่ืออ่ืน ๆ เช่นหนงัสือกฎหมาย  ส่ืออินเทอร์เนท เป็นตน้  กลุ่มละ ๑ 

เร่ือง ดงัน้ี 

   กลุ่มท่ี ๑ ศึกษาเร่ือง  หลกัทัว่ไป 

   กลุ่มท่ี ๒ ศึกษาเร่ือง  หน้ี 

    กลุ่มท่ี ๓ ศึกษาเร่ือง  เอกเทศสัญญา 

    กลุ่มท่ี ๔ ศึกษาเร่ือง  ทรัพย ์

    กลุ่มท่ี ๕ ศึกษาเร่ือง  ครอบครัว 

    กลุ่มท่ี ๖ ศึกษาเร่ือง  มรดก 

๕. แจกกระดาษ ๑๐๐ ปอนดห์รือกระดาษท า แผนผงัสรุปใหน้กัเรียนกลุ่มละ ๑ แผน่ ใหส้มาชิกแต่

ละกลุ่มท าแผนผงัความคิดสรุปเร่ืองท่ีศึกษาพร้อมตั้งค  าถามกลุ่มละ ๓ ค าถาม และส่งตวัแทนน าเสนอ ๑-๒ 

คน                    ในชัว่โมงต่อไป 

ข้ันสรุป 

๖.  ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัยและดูตวัอยา่งการท าแผนผงัความคิดสรุป  

ช่ัวโมงที ่๒ 

ขั้นน า 

๑. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมในการน าเสนอ 

๒. แจกแบบประเมินการรายงานกลุ่ม 



๓. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากการน าเสนอตามหมายเลข ๑-๖ ก าหนดเวลาการ

น าเสนอและถาม-ตอบค าถาม กลุ่มละ ๕-๗ นาที  

ขั้นสอน 

๔. แต่ละกลุ่มน าเสนองานโดยใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืนประเมินกลุ่มรายงาน จนครบ ๖ กลุ่ม 

๕. ใหส้มาชิกในหอ้งถาม-ตอบประเด็นท่ีสงสัยและตอบค าถามของกลุ่มรายงาน 

ข้ันสรุป  

๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

๗. นักเรียนท าแบบฝึกท้ายหน่วยที ่๗ ข้อ ๓ 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. หนงัสือแบบเรียนวชิาด ารงชาติไทย 

๒. หนงัสือกฎหมาย  

๓.  ส่ืออินเทอร์เนท 

๔. แบบฝึกทา้ยหน่วย ท่ี ๗ ขอ้ ๓ 

 

 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. ประเมินการรายงานกลุ่ม 

  ๒. ท าแบบฝึกทา้ยหน่วยท่ี ๗ ขอ้ ๓ 

 เคร่ืองมือวดั 



  ๑. แบบประเมินรายงานกลุ่ม 

  ๒. แบบฝึกทา้ยหน่วยท่ี ๗ ขอ้ ๓ 

 เกณฑ์การวดั 

        ๑. เกณฑก์ารประเมินรายงานกลุ่ม 

ระดบั 3 = ดี    

 ระดบั 2 = พอใช ้ 

ระดบั ๑ = ควรปรับปรุง  

  ๒. เกณฑก์ารตอบแบบฝึกทา้ยหน่วยท่ี ๗ ขอ้ ๓  

    ถูกทุกขอ้ ถือวา่ผา่นเกณฑ ์  

                          ( ขอ้ใดไม่ถูกใหศึ้กษาเองอีกคร้ังและแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้ง ) 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

-  รวบรวมศพัทภ์าษากฎหมาย เป็นงานกลุ่ม กลุ่มละ ๑ เล่ม ๆ ละประมาณ ๓๐ ค าศพัท ์

        -   ท  าแผน่พบัแนะน ากฎหมายท่ีควรรู้ คนละ ๑ เร่ือง  

 

 



 

 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

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

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

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

.. 

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. ……………. 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๘ 

วชิา  การด ารงชาติไทย รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓ สัปดาห์ท่ี   ๑ 

หน่วยท่ี   ๗ กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง กฎหมายอาญา เวลา   ๑ ชัว่โมง 

 

สาระส าคัญ 

 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนก าหนดความผดิและโทษชดัเจน การท าผดิทางอาญาทั้งความผิด

ต่อส่วนตวัและความผิดต่อแผน่ดินซ่ึงอาจกระท าโดยเจตนา   โดยไม่เจตนา หรืออาจท าโดยประมาทลว้นมี

ผลร้ายแรงต่อสังคม  โทษทางอาญามี ๕ สถานตามระดบัการกระท าผิดคือ ประหารชีวิต  จ  าคุก  กกัขงั ปรับ  

และริบทรัพยสิ์น ทั้งน้ีการลงโทษทางอาญาก็เพื่อป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า  การปราบปรามมิให้เอาเยีย่งอยา่ง  

การดดันิสัยให้กลบัตวัเป็นคนดีและเพื่อทดแทนแก่ผูเ้สียหายและสังคมให้เกิดความสงบสุข ไม่ให้แกแ้คน้

กนัเอง 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 ๑. อธิบายลกัษณะและการท าความผดิทางอาญาได ้

 ๒. อธิบายการรับผดิ และโทษทางอาญาได ้



 ๓. สรุปสาระส าคญัของกฎหมายอาญาท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัได้ 

สาระการเรียนรู้ 

 -  กฎหมายอาญา 

 -   ลกัษณะส าคญั  

-   การกระท าความผิดทางอาญา 

    -   การรับผิด 

-  โทษทางอาญาอาญา    

   -   จุดมุ่งหมายของการลงโทษทางอาญา 

   -   ความผดิทางอาญาท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั 

 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑. ครูอ่านพาดหวัข่าว ในหนา้หนงัสือพิมพใ์ห้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นวา่รู้สึกต่อข่าวน้ี

อยา่งไร 

“ ต ารวจจับฆาตรกรเป็นยายจอมโหดฆ่าหลานตัวเอง ใช้ไม้ตีท้ายทอยขณะหลานหลับ  เสร็จแล้ว

น าศพลากไปทิง้ทีบ่ันไดหนีไฟ  สารภาพส้ินท าเพราะโมโห ทีห่ลานเกเร มีคดีชกต่อยกบัเพือ่นทีโ่รงเรียน  จน

โรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครองไปพบ  ติดเกมออนไลน์ มั่วสุมเพือ่นทีติ่ดยาเสพติด เมื่อยายดุด่าชอบทุบตีท าร้าย

ร่างกาย “ 

๒. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นวา่ 



- ความผดิของยายคืออะไร 

- นกัเรียนคิดวา่ยายเจตนาหรือไม่เจตนาฆ่าหลาน 

- กรณีน้ียายควรไดรั้บโทษอยา่งไร 

- อุทาหรณ์สอนใจในคดีน้ีคืออะไร 

๓. แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นสอน 

๔. ใหน้กัเรียนศึกษาจากหนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย เร่ือง กฎหมายอาญา  

๕. ครูสุ่มเรียกนกัเรียนมาสรุปประเด็นเก่ียวกบักฎหมายอาญา สั้น ๆ คนละ ๑ เร่ือง รวม ๕ คน

ดงัน้ี 

คนท่ี ๑  ลกัษณะท่ีส าคญัของกฎหมายอาญาคืออะไร 

คนท่ี ๒  การกระท าผดิทางอาญาต่อส่วนตวัและต่อแผน่ดินต่างกนัอยา่งไร 

คนท่ี  ๓ การรับผดิทางอาญา โดยเจตนา โดยไม่เจตนาและโดยประมาท ต่างกนั

อยา่งไร    คนท่ี  ๔  โทษทางอาญา ๕ สถานมีอะไรบา้ง 

คนท่ี  ๕ จุดมุ่งหมายส าคญัของการลงโทษตามกฎหมายอาญาคืออะไร 

๖. สนทนากบันกัเรียนเร่ือง  ความผดิทางอาญาท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั  

ข้ันสรุป 

๗. ครูสรุปและใหข้อ้คิดเห็นเร่ือง การหลีกเล่ียงจากการคบคนพาลและการหลีกเล่ียงการท าผดิทาง

กฎหมาย 

๘. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทา้ยหน่วยท่ี ๗  ขอ้ท่ี ๒  



 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ๑. ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์

 ๒. หนงัสือแบบเรียนวชิา การด ารงชาติไทย 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

  ๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  ๒. ท าแบบฝึกทา้ยหน่วย 

 เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  ๒. ตรวจแบบฝึกทา้ยหน่วย 

 เกณฑ์การวดั 

  ๑. การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  ระดบั  ๔     หมายถึง  ดีมาก 

ระดบั   ๓    หมายถึง  ดี 

ระดบั   ๒    หมายถึง  พอใช ้ 

 ระดบั   ๑   หมายถึง ควรปรับปรุง  



        ๒. การท าแบบฝึกทา้ยหน่วย 

   ตอบไดถู้กตอ้ง  หมายถึงสามารถแสดงความคิดเห็นไดถู้กตอ้งและน ากฎหมายมาอา้งไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

   ( หากตอบไม่ถูก ครูอาจเฉลยหรือแนะน าใหถู้กตอ้งในชัว่โมงต่อไป ) 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

 -  จดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหากฎหมายในห้องเรียนหรือเน่ืองในวาระส าคญัต่าง ๆ 

 -  จดัมุมความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเยาวชนควรรู้ 

 -  เชิญอยัการ  ผูพ้ิพากษา   ต ารวจหรือเจา้พนกังานฝ่ายบงัคบัคดี  เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์มาใหค้วามรู้

ดา้นกฎหมาย 

 

   

 

 

 

 

 



 

บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

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

 

ผลการจัดกจิกรรมของครู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
                                                                                                      วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. …… 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๑๙ 

วชิา  การด ารงชาติไทย      รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓    สัปดาห์ท่ี   ๑ 

   หน่วยท่ี   ๗                      ช่ือเร่ือง  กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั      เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง   กฎหมายส าคญัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของ

บุคคล 

เวลา   ๑ ชัว่โมง 

 

สาระส าคัญ 

 กฎหมายแต่ละประเภทใช้ควบคุมบุคคลในสังคมท่ีแตกต่างกนั  บทบญัญติัในกฎหมายจึงมีความ

แตกต่างกนัไปรวมทั้งบทลงโทษยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย  การรู้และเขา้ใจหลกักฎหมายเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัจึงมี

ความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้ 

 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 ๑. วเิคราะห์กฎหมายส าคญัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กได ้

 ๒. วเิคราะห์กฎหมายส าคญัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคได ้

 ๓.   วเิคราะห์ความส าคญัของกฎหมายลิขสิทธ์ิได ้

              ๔.  วเิคราะห์กฎหมายส าคญัเก่ียวกบัการรับราชการทหารได ้

 ๕.   วเิคราะห์กฎหมายส าคญัเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร์ได ้   

     ๖.   สรุปสาระส าคญัของกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของบุคคลได ้



สาระการเรียนรู้ 

 กฎหมายส าคัญเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  

   - กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิเด็ก 

- กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

-  กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

- กฎหมายเก่ียวกบัการรับราชการทหาร       

- กฎหมายเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร์       

 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑. ครูน าภาพบตัรประชาชนให้นกัเรียนดูและช่วยกนัตอบวา่ 

- บตัรประจ าตวัประชาชนจะท าไดท้  าเม่ือไร  

- บตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายเุม่ือไร 

- ถา้บตัรประจ าตวัประชาชนหายจะท าอยา่งไร 

- โทษของการไม่ท าบตัรประจ าตวัประชาชนและไม่พกบตัรประชาชนคืออะไร 

- บตัรประจ าตวัประชาชนมีประโยชน์อยา่งไร  

๒. ใหน้กัเรียน ๑-๒ คนออกมาแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของตนหนา้ชั้นเรียนและแนะน า

เพื่อนถึงขั้นตอนการท าบตัรประจ าตวัประชาชนของตนเอง  

 ๓.   แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 



ขั้นสอน 

๔. ครูแบ่งนกัเรียนในหอ้งออกเป็น ๕ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาและอ่านจากหนงัสือ

แบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย  ๕ เร่ือง ดงัน้ี 

   กลุ่มท่ี ๑  เร่ือง   กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิเด็ก 

กลุ่มท่ี ๒ เร่ือง  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

กลุ่มท่ี ๓ เร่ือง   กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

กลุ่มท่ี ๔ เร่ือง  กฎหมายเก่ียวกบัการรับราชการทหาร       

กลุ่มท่ี ๕ เร่ือง  กฎหมายเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร์       

๕.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอเน้ือหาส าคญักลุ่มละ ๕ นาที 

๖. ครูแจกกระดาษ  A  ๔ ใหน้กัเรียนคนละ ๑ แผน่ ใหน้กัเรียนแต่ละคน จบัประเด็นจากท่ีน าเสนอ

มาทั้งหมดเขียนเป็นขอ้กฎหมายท่ีเยาวชนตอ้งปฏิบติั ๕ ขอ้ ส่งในชัว่โมง 

ข้ันสรุป 

๗. ครูสรุปความส าคญัของกฎหมายท่ีนกัเรียนตอ้งรู้ในชีวติประจ าวนัและแนะน าใหน้กัเรียน

คน้ควา้และเรียนรู้กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั   

๘.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยท่ี ๗ เพื่อประเมินผลการเรียน ๔๐ ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ๑. บตัรประจ าตวัประชาชน 

             ๒.   หนงัสือแบบเรียนวชิาการด ารงชาติไทย   



             ๓.  แบบทดสอบทา้ยหน่วย ๔๐ ขอ้ 

การวดัผลและการประเมินผล 

วธีิวดั 

  ๑. ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

  ๒. เขียนขอ้กฎหมายท่ีเยาวชนตอ้งปฏิบติั ๕ ขอ้  

   ๓.  ท าแบบทดสอบทา้ยหน่วย ๔๐ ขอ้ 

เคร่ืองมือวดั 

  ๑. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

  ๒. ขอ้เขียนกฎหมายท่ีเยาวชนตอ้งปฏิบติั 

  ๓.   แบบทดสอบทา้ยหน่วย ๔๐ ขอ้ 

เกณฑ์การวดั 

๑. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั ๓  = ดี    
ระดบั ๒ = พอใช ้

  ระดบั ๑  = ควรปรับปรุง  
  ๒. ขอ้เขียนกฎหมายท่ีเยาวชนตอ้งปฏิบติัถูก ทุกขอ้ ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

                     (  หากไม่ถูกใหเ้ขียนส่งใหม่ ) 

  ๓.   แบบทดสอบทา้ยหน่วย ๔๐ ขอ้ 



     ท าถูกตั้งแต่ ๓๕   ขอ้ข้ึนไป      อยูใ่นระดบัดีมาก 

     ท าถูกตั้งแต่ ๒๘-๓๔ ขอ้           อยูใ่นระดบัดี 

     ท าถูกตั้งแต่ ๒๑- ๒๗ ขอ้           อยูใ่นระดบัพอใช ้

     ท าถูกนอ้ยกวา่ ๒๐ ขอ้ลงไปอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

     (ใหไ้ปศึกษาใหม่และท าแบบทดสอบแกต้วัอีกคร้ัง) 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

 -  แนะน าใหน้กัเรียนคน้ควา้กฎหมายท่ีเยาวชนควรรู้ทางส่ืออินเทอร์เนทอ่ืน ๆ เช่น กฎหมาย

เก่ียวกบัการเท่ียวกลางคืน   ความผดิและโทษของผูป้กครองท่ีตอ้งรับผิดชอบเยาวชนท่ีท าผดิกฎหมาย 

- ศึกษาเก่ียวกบัความผิดและโทษของผูป้กครองท่ีตอ้งรับผิดชอบเยาวชนท่ีท าผิดกฎหมาย เช่นการ

กระท าความผิดของเยาวชนจากการท าตามเพื่อน การคึกคะนองจนเกิดผลร้าย เช่นเยาวชนยกพวกตีกัน  

เยาวชนชาย-หญิงขบัข่ีมอเตอร์ไซตด์ว้ยความเร็วสูงและสร้างความเดือดร้อนให้ผูอ่ื้น  เยาวชนเหมารถรับจา้ง

ไปเท่ียววนัหยดุด่ืมและเสพของมึนเมา ส่งเสียงดงั และโหนทา้ยรถ  ถูกจบัได ้ฯลฯ  
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..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
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ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึก  
(                                             )  

ต าแหน่ง .............................................  
                                                                                                      วนัท่ี...........เดือน............พ.ศ. …… 



แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่๒๐ 

วชิา  การด ารงชาติไทย      รหสัวชิา  ๒๐๐๐-๑๓๐๓    สัปดาห์ท่ี   ๑ 

   หน่วยท่ี   ๗                      ช่ือเร่ือง  กฎหมายท่ีควรรู้ในชีวติประจ าวนั      เวลา  ๘  ชัว่โมง 

เร่ือง   ความส าคญัของกฎหมาย เวลา   ๑ ชัว่โมง 

 

สาระส าคัญ 

 การรู้และเข้าใจหลักกฎหมายซ่ึงเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนั มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต                

เพราะกฎหมายมีความส าคญัในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การปฏิบติัตนตามกฎหมายจึงท า

ใหส้ังคมสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๑. วเิคราะห์ความส าคญัของกฎหมายได ้

๒. ปฎิบติัตนตามกฎหมายได ้

สาระการเรียนรู้ 

- ความส าคญัของกฎหมาย 

- การปฎิบติัตนตามกฎหมาย 

กจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

๑. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ี 
-  กฎหมาย ท าใหใ้หส้ังคมมีความสงบเรียบร้อย 



-  กฎหมายเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคล  ทรัพยสิ์น ชีวติและร่างกาย 

-  กฎหมายเป็นกรอบก าหนดสิทธิ หนา้ท่ี   

-  บุคคลจะตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท าและหรือการงดเวน้การกระท าท่ีเป็นความผดิตาม

กฎหมาย 

- การปฏิบติัตามกฎหมายท าให ้ประเทศชาติสามารถพฒันาเจริญกา้วหนา้ไปไดด้ว้ยดี  

ขั้นสอน 

๒.  ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งการท าผดิกฎหมายในสังคมและโทษท่ีไดรั้บ คนละ ๑ เร่ือง 

๓. ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นต่อมุมมองของกฎหมายและนกักฎหมายในสังคมไทย 

๔. ครูสรุปความส าคญัของกฎหมายและความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายร่วมกบันกัเรียน 

 ข้ันสรุป 

๕. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบความรู้หลงัเรียน ๖๐ ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. แบบทดสอบความรู้หลงัเรียน ๖๐ ขอ้ 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดั 

๑. ตรวจแบบทดสอบความรู้หลงัเรียน ๖๐ ขอ้ 

             ๒.  วดัความกา้วหนา้ของการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 เคร่ืองมือวดั 

 ๑. แบบทดสอบหลงัเรียน ๖๐ ขอ้ 



 เกณฑ์การวดั 

๑. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

๒. ท าแบบแบบทดสอบหลงัเรียนถูกมากกวา่ก่อนเรียน 

กจิกรรมเสนอแนะ/กจิกรรมเพิม่เติม 

   - เชิญนกักฎหมาย เช่น อยัการ ผูพ้ิพากษา นิติกร ทนายความ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เช่น 

ต ารวจ พนกังานฝ่ายปกครอง  พนกังานราชทณัฑ ์ ฯลฯ มาเผยแพร่ความรู้ดา้นกฎหมายแก่ผูเ้รียน 

   - น าผลคะแนนทดสอบเปรียบเทียบก่อนเรียน-หลงัเรียนท่ีไดไ้ปพฒันาผูเ้รียนก่อนสอบ

ประเมินผล   ปลายภาคเรียน  

   -  จดักิจกรรมเสริมความรู้ผูเ้รียน 
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