ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิชา

1. จำ�นวน 1 ชั่วโมง /สัปดาห์
2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางพจนีย์ รักษาราษฎร์
สถานที่ทำ�งาน

ประวัติศาสตร์ ส16102
จำ�นวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ตำ�แหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวล ประถม
โทรศัพท์ 0 3251 4170
โทรสาร 0 3251 4170
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กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102
ครั้งที่
1

วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
(เวลา)
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ท้องถิ่นน่าศึกษา
1/60 แนะนำ�สาระการเรียนรู้

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

พฤ 21 พ.ค. 58
12.30 - 13.30 น.
2 พฤ 28 พ.ค. 58 1/60 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ส 4.2 ป. 6/1
12.30 - 13.30 น.
3 พฤ 4 มิ.ย. 58 1/60 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ส 4.2 ป. 6/1
12.30 - 13.30 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ส 4.2 ป. 6/2
4 พฤ 11 มิ.ย. 58 1/60 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
12.30 - 13.30 น.
5 พฤ 18 มิ.ย. 58 1/60 หลักฐานสมัยรัตนโกสินทร์ 1
ส 4.1 ป. 6/2
12.30 - 13.30 น.
6 พฤ 25 มิ.ย. 58 1/60 หลักฐานสมัยรัตนโกสินทร์ 2
ส 4/1 ป. 6/2
12.30 - 13.30 น.
7 พฤ 2 ก.ค. 58 1/60 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาเซียน
ส 4.1 ป. 6/1
12.30 - 13.30 น.
ความเป็นมา/สมาชิกอาเซียน
ป. 6/2
8 พฤ 9 ก.ค. 58 1/60 จุดประสงค์ของอาเซียน
ส 4.2 ป. 6/1
12.30 - 13.30 น.
ป. 6/2
9 พฤ 16 ก.ค. 58 1/60 กฎบัตรอาเซียน
ส 4.2 ป. 6/1
12.30 - 13.30 น.
ป. 6/2
วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 วันสอบกลางภาคเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 หยุดวันอาสาฬหบูชา
10 พฤ 6 ส.ค. 58 1/60 ประชาคมอาเซียน
ส 4.2 ป. 6/1
12.30 - 13.30 น.
ป. 6/2
11 พฤ 13 ส.ค. 58 1/60 ความสัมพันธ์กลุ่มอาเซียน 1
ส 4.2 ป. 6/1
12.30 - 13.30 น
ป. 6/2
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ทดสอบก่อนเรียน
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
แผนที่
รูปภาพ
แผนที่
รูปภาพ
แผนที่
รูปภาพ/VDO
แผนที่
รูปภาพ/VDO
แผนที่
รูปภาพ/VDO

แผนที่
รูปภาพ/VDO
แผนที่
เพลง/VCD

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
(เวลา)
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

12 พฤ 20 ส.ค. 58 1/60 ความสัมพันธ์กลุ่มอาเซียน 2
12.30 - 13.30 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมาชิกอาเซียน
13 พฤ 27 ส.ค. 58 1/60 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย/ฟิลิปปินส์
12.30 - 13.30 น.
14 พฤ 3 ก.ย. 58 1/60 เมียนมาร์/สาธารณรัฐประชาธิปไตย
12.30 - 13.30 น.
ประชาชนลาว
15 พฤ 10 ก.ย. 58 1/60 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม/สิงคโปร์
12.30 - 13.30 น.
16 พฤ 17 ก.ย. 58 1/60 สหพันธรัฐมาเลเซีย /
12.30 - 13.30 น.
บรูไนดารุสซาลาม
17 พฤ 24 ก.ย. 58 1/60 กัมพูชา/ประเมินผล
12.30 - 13.30 น.

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ส 4.2 ป. 6/1
ป. 6/2

แผนที่
เพลง/VCD

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

แผนที่
เพลง/VCD
แผนที่
เพลง/VCD
แผนที่
เพลง/VCD
แผนที่
เพลง/VCD
แบประเมินผล
แผนที่ รูปภาพ
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มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

รายวิชา

ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส16102
เวลา 17 ชั่วโมง

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป. 6/1 อธิ บ ายความสำ � คั ญ ของวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นการศึ ก ษาเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ
ส 4.1 ป. 6/2 นำ�เสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำ�ความเข้าใจเรื่องราวสำ�คัญ
ในอดีต ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป. 6/1 อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
ส 4.2 ป. 6/2 บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนในสังเขป
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ศ16102

การศึกษาความหมาย และความสำ�คัญ วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ และใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์สำ�คัญตามลำ�ดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ได้แก่ การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ การสำ�รวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลาย การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตีความ การเรียบเรียงและนำ�เสนอความรู้
ที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ นำ�วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของ
ภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น เหตุการณ์สำ�คัญในท้องถิ่น ประวัติและผลงงานสำ�คัญของบุคคลในท้องถิ่น
โดยใช้ทักษะการสำ�รวจ การอ่าน การสอบถาม การเปรียบเทียบ การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
สืบค้นเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำ�คัญใน
ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโยงและเปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็นมา  สมาชิกของอาเซียน และ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง
พัฒนาการทางด้านต่างๆ โดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำ�คัญด้านต่างๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น
พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิปัญญาไทยที่สำ�คัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้
โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความ
เจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2
ส 4.3

ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/3 ป. 6/4

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด
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โครงสร้าง
รายวิชา
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

รายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

1

ท้องถิ่นน่าศึกษา

ส 4.1 ป. 6/1

2

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส 4.1 ป. 6/2

3

อาเซียน

ส 4.1 ป. 6/1 ป. 6/2

4

สมาชิกอาเซียน

ส 4.1 ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/3
กลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน
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ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส16102
เวลา 17 ชั่วโมง

สาระสำ�คัญ
- การใช้วธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์จะทำ�ให้
ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องชัดเจน
- หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ย
ยืนยันเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
- อาเซียนเกิดจากการร่วมมือกันทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
- การศึ ก ษาเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นจะทำ � ให้ เข้ า ใจและนำ � ไปสู่
ความสำ�คัญที่ดีต่อกัน

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3

15

3

10

5

15

6

15

10
20
85

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส16102

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง

ท้องถิ่นน่าศึกษา
เวลา 4 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำ�คัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป. 6/1 อธิ บ ายความสำ � คั ญ ของวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นการศึ ก ษาเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ได้
ส 4.1 ป. 6/2 นำ�เสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำ�ความเข้าใจเรื่องราวในอดีต

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

บอกความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
บอกขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
นำ�วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
อธิบายความสำ�คัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
นำ�เสนอผลการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น

3. สาระสำ�คัญ
วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ หมายถึ ง ขั้ น ตอนในศึ ก ษาเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต อย่ า งเป็ น ระบบ
มีขั้นตอน ตรวจสอบได้ ซึ่งทำ�ให้การศึกษาเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มีความ
น่าเชื่อถือ มีความถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

4. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
3. ความสำ�คัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
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4. การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
5. การนำ�เสนอผลการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น

ทักษะ/กระบวนการ
1.
2.
3.
4.

กระบวนการคิด
การแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยี
กระบวนการกลุ่ม

เจตคติ คุณธรรม จริธรรม
1. เห็นความสำ�คัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์

5. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถใช้ทักษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำ�งาน

7. การประเมินภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
รายงานผลการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
เกณฑ์การประเมิน
การกำ�หนด
ประเด็นการศึกษา
การรวบรวมหลักฐาน
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เกณฑ์การให้คะแนน
3
- มีความน่าสนใจ
- เป็นเรื่องราวใกล้ตัว
- มีประโยชน์ต่อท้องถิ่น
- มีหลักฐานตั้งแต่ 2 ประเภท
- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
- สอดคล้องกับประเด็นการศึกษา

2

1

มี 2 ใน 3 ประเด็น

มีเพียงประเด็นเดียว
จาก 3 ประเด็น

มี 2 ใน 3 ประเด็น

มีเพียงประเด็นเดียว
จาก 3 ประเด็น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
การประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
การวิเคราะห์หลักฐาน

การสรุป เรียบเรียง
และนำ�เสนอ

3

2

1

มี 2 ใน 3 ประเด็น
- แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ
- มีการตรวจสอบข้อมูล
- มีเหตุผลตัดสินได้ว่าข้อมูลน่าเชื่อถือ
มี 2 ใน 3 ประเด็น
- สอดคล้องกับประเด็นการศึกษา
- มีเหตุผลประกอบ
- ใช้หลักฐานในการยืนยันผลการศึกษา
- ผลการศึกษาสอดคล้องกับประเด็นการศึกษา มี 2 ใน 3 ประเด็น
- นำ�เสนอได้น่าสนใจ
- ใช้สื่อตั้งแต่ 2 ประเภทในการนำ�เสนอ

ระดับคุณภาพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

11 - 12
9 - 10
7-8
น้อยกว่า 7

มีเพียงประเด็นเดียว
จาก 3 ประเด็น
มีเพียงประเด็นเดียว
จาก 3 ประเด็น
มีเพียงประเด็นเดียว
จาก 3 ประเด็น

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

การวัดและการประเมินผล
ขอบเขตการวัด
1. ด้านความรู้
- ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
- ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
- ความสำ�คัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
- การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
- การนำ�เสนอผลการศึกษาเรื่องราว
ในท้องถิ่น
2. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำ�งาน

วิธีการ

เครื่องมือ

- คำ�ถาม
- การตอบคำ�ถาม
- แบบประเมินกิจกรรม
- การทำ�กิจกรรม
- การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น - แบบประเมินรายงาน
ผลการศึกษาเรือ่ งราว
- การนำ�เสนอผลการศึกษา
ในท้องถิ่น
เรื่องราวในท้องถิ่น

ผู้ประเมิน

ผู้เรียน/ผู้สอน

- คำ�ถาม
- การตอบคำ�ถาม
ผู้เรียน/ผู้สอน
- แบบประเมินกิจกรรม
- การทำ�กิจกรรม
- การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น - แบบประเมินรายงานผล
การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
- การนำ�เสนอผลการศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่น
- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียน/ผู้สอน
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8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกสาระการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ได้
2. นักเรียนบอกแนวทางในการวางแผนการเรียน การเตรียมความพร้อมในหน่วยการเรียนรู้ ท้องถิ่น
น่าศึกษาได้
3. นักเรียนนำ�เสนอข้อตกลงในการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1/2558 ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำ� 1. ครูให้นักเรียนทำ�กิจกรรมเล่าเรื่องรอบวง โดยให้นักเรียนบอกเล่าสิ่งที่สำ�คัญในท้องถิ่น
เช่น ตำ�นานเรื่องเล่าของสถานที่สำ�คัญ บุคคลสำ�คัญ เป็นต้น หลักจากนั้นถามนักเรียน
ในประเด็น ดังนี้
- เรือ่ งราวในท้องถิน่ ในประโยชน์ในด้านความรูอ้ ะไรบ้าง และทำ�ให้ความรูส้ กึ ต่อท้องถิน่
อย่างไร
ขั้นสอน 1. นักเรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ หลังจากนั้นครูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
โดยให้นักเรียนสลับกันตรวจเพื่อประเมินผลก่อนเรียน
2. ครูอธิบายโครงสร้างรายวิชาสาระการเรียนรูท้ นี่ กั เรียนต้องศึกษาในรายวิชาประวัตศิ าสตร์
ในปีการศึกษา 2558
3. ครูและนักเรียนร่วมกันกำ�หนดข้อตกลงในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่ 1/2558
4. ให้นักเรียนบอกถึงแนวทางในการวางแผนการเรียน การเตรียมความพร้อมในหน่วยการ
เรียนรู้
ขั้นสรุป 1. ครูให้นักเรียนบอกถึงแนวทางในการวางแผนการเรียน การเตรียมความพร้อมในการ
เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นน่าศึกษา

ชั่วโมงที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
2. บอกขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
3. อธิบายความสำ�คัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนำ� 1. ให้นกั เรียนชมสารคดีประวัตศิ าสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ และถามนักเรียน ในประเด็น ดังนี้
- สารคดีประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ มีการใช้หลักฐานอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการให้
ความรู้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

- เพราะเหตุใดสารคดีประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์จำ�เป็นต้องศึกษาข้อมูลจาก
หลักฐาน
- ถ้าสารคดีประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่มีการใช้หลักฐานนักเรียนจะเชื่อถือ
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ขั้นสอน 1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์จากแบบเรียนสไลด์ เรื่อง
วิธีการทางประวัติศาสตร์ จากนั้นสุ่มนักเรียนให้ออกมาเขียนความหมายของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ โดยครู และนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูนำ�บัตรคำ� กับ ภาพของขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนจับคู่ให้ถูกต้อง
จากนั้นให้นักเรียนออกมาเรียนลำ�ดับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้ง
อธิบายความหมายของแต่ละขั้นตอน
ขั้นสรุป 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 - 6 คน ระดมสมองเขียนความสำ�คัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ พร้อมนำ�เสนอ

ชั่วโมงที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นำ�วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนำ�
ครูและนักเรียนร่วมกับทบทวน เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทั้งความหมาย ขั้นตอน
และความสำ�คัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นสอน 1. ครูสอนขั้นตอนการนำ�วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น และ
ให้นักเรียนดำ�เนินการตามขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
2. ครูให้นักเรียนกำ�หนดประเด็นการศึกษา  โดยจัดทำ�แผนผังความคิดระบุสถานที่ บุคคล
สำ�คัญ ประเพณี พิธกี รรม หรือชือ่ บ้านนามเมืองในท้องถิน่ ของนักเรียน จากนัน้ ให้นกั เรียน
ระบุเรื่องที่นักเรียนสนใจ และตั้งเป็นประเด็นการศึกษา
3. ครูให้นักเรียนวางแผนการรวบรวมข้อมูล โดยเขียนรายการรวบรวมข้อมูลจากประเด็น
การศึกษาท้องถิ่นที่นักเรียนกำ�หนดไว้ โดยระบุประเภทของหลักฐาน และวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4. ครูให้นักเรียนประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยให้นักเรียนบอกเกณฑ์การเลือก
หลักฐานที่นำ�มาศึกษาตามประเด็นการศึกษาที่กำ�หนดไว้
5. ครูให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้นักเรียนระบุถึงแนวทางของคำ�ตอบ ขอบเขต
ของคำ�ตอบที่สอดคล้องกับประเด็นการศึกษาที่นักเรียนกำ�หนดไว้
6. ครูให้นักเรียนออกแบบการนำ�เสนอผลการศึกษาท้องถิ่น โดยกำ�หนดสื่อ และวิธีการ
นำ�เสนอ
7. ครู ท บทวนขั้ น ตอนวิ ธี ก ารศึ ก ษา  และแนะนำ � วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ นำ � ในการวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
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ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ไปใช้ศกึ ษาเรือ่ งราวใน
ท้องถิ่น

ชั่วโมงที่ 4
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นำ�เสนอผลการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 4
ขั้นนำ� 1. นำ�ภาพเกี่ยวกับสถานที่สำ�คัญในท้องถิ่นให้นักเรียน แล้วตั้งคำ�ถาม ภาพเกี่ยวกับอะไร
ที่ไหน สำ�คัญอย่างไร
2. จับฉลากกลุ่มเพื่อนำ�เสนอผลงาน
ขั้นสอน 1. ให้ นั ก เรี ย นนำ � เสนอผลการศึ ก ษาเรื่ อ งราวในท้ อ งถิ่ น โดยครู และนั ก เรี ย นร่ ว มกั น
ประเมินโดยประเมินตามขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. ร่ ว มกั น บอกข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ของนั ก เรี ย นทั้ ง ด้ า นความรู้ ที่
ได้รับ ความรู้สึกที่มีต่อคนในท้องถิ่น และความรู้สึกที่มีต่อท้องถิ่น
ขั้นสรุป 1. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น บอกแนวทางการนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ไปเผยแพร่
ความรู้ให้กับบุคคลอื่น และนำ�เสนอแนวทางการอนุรักษ์ความรู้ที่ได้ให้คงอยู่สืบไป

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

รูปภาพประวัติศาสตร์
สื่อการนำ�เสนอ (สไลด์) เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
รูปภาพขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
วีดิทัศน์สารคดีประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์
หนังสือแบบเรียน/ใบความรู้/วารสาร

10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่วัด
1. รายงาน
2. แผนผังความคิด

วิธีการวัด
1. ตรวจรายงาน
2. ประเมินผลงานนักเรียน (รายงาน)

เครื่องมือวัด
1. แบบประเมินรายงาน
2. การนำ�เสนอผลงาน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑ์การวัด
1. รายงานผ่านเกณฑ์ 60 เปอร์เซ็นต์
2. แผนผังความคิดผ่านเกณฑ์ 2

11. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………

12. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

บรรณานุกรม
คณะกรรมการจัดงานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. (2525). ประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 - 3.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์.
โครงการสารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2548).
สารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชน ฉบับเสริมเรียนรู้ เล่ม 3. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์.
ดนัย ไชยโยธา. (2550). อารยธรรมแห่งไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์. (2551). เส้นทางบุญ 9 วัด 9 รัชกาล. กรุงเทพฯ : ส. เจริญการพิมพ์.
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2544). คู่มือประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : พัฒนา
คุณภาพวิชาการ.
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (ม.ป.ป.). ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : อักษร
เจริญทัศน์.
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