
 
 

โครงการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส23104 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูผู้สอน นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ 
 

แผนการสอนที ่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

1 ปฐมนิเทศ 1. วิธีการจัดการ
เรียนการสอน
รายวิชา
ประวัติศาสตร์ 
2. วิธีการวัดและ
การประเมินผล 
และอัตราส่วน
คะแนน 
3. ข้อตกลงในช้ัน
เรียน 

 

รู้และเข้าใจวิธีการ
จัดการเรียนการ
สอน การวัดและ
การประเมินผล 
และข้อตกลงใน
ช้ันเรียน 

 

1. แบบบรรยาย 
2. แบบอภิปราย 

สมุดจดบันทึก 1. การสังเกต 
2. การตรวจ
ผลงาน  
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๒ 
 
แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

2 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

1. การสถาปนากรุงเทพมหานคร
เป็นราชธานีของไทย 
2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
3. บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย
ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์
ความเจริญและความมั่นคงของชาติ 
4. พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม
ช่วงสมัยต่างๆ 
5. เหตุการณ์สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ 
ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ต่างๆ 
 

ส 4.3 ม.3/1วิเคราะห์
พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 
ส 4.3 ม.3/2วิเคราะห์ปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 

1. แบบบรรยาย 
2. แบบอภิปราย 
3. แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
4. แบบ
กระบวนการกลุ่ม 
 

1. สมุดจด
บันทึก 
2. ใบงาน 
 

1. การสังเกต 
2. การตรวจ
ผลงาน 
3. การทดสอบ  
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๓ 
 
แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

3 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์
ไทย 
สมัยปรับปรุง
และปฏิรูป
ประเทศ 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
2. บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์
ความเจริญและความมั่นคง 
ของชาติ 
3. พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ทางด้าน
การเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามช่วงสมัย
ต่างๆ 
4. เหตุการณ์สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย เช่น 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ส 4.3 ม.3/2
วิเคราะห์ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

1. แบบบรรยาย 
2. แบบอภิปราย 
3. แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
4. แบบ
กระบวนการกลุ่ม 
 

1. สมุดจดบันทึก 
2. ใบงาน 
 
 

1. การสังเกต 
2. การตรวจผลงาน 
3. การทดสอบ  
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๔ 
 
แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

4 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์
ไทย สมัย
ประชาธิปไตย 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
2. บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์
ความเจริญและความมั่นคง 
ของชาติ 
3. พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ทางด้าน
การเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามช่วงสมัย
ต่างๆ 
4. เหตุการณ์สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย เช่น 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ส 4.3 ม.3/2
วิเคราะห์ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
ส 4.3 ม.3/4
เคราะห์บทบาท
ของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 
 

1. แบบบรรยาย 
2. แบบอภิปราย 
3. แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
4. แบบ
กระบวนการกลุ่ม 
 

1. สมุดจดบันทึก 
2. ใบงาน 
 
 

1. การสังเกต 
2. การตรวจผลงาน 
3. การทดสอบ  
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๕ 
 
แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

5 การสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
สมัย
รัตนโกสินทร์ 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

ส4.3 ม.3/3
วิเคราะห์ภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 
และอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติ
ไทย 

1. แบบบรรยาย 
2. แบบอภิปราย 
3. แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
4. แบบ
กระบวนการกลุ่ม 
 

1. สมุดจดบันทึก 
2. ใบงาน 
 
 

1. การสังเกต 
2. การตรวจผลงาน 
3. การทดสอบ  
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