
 
 

โครงการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 รหัสวิชา ส23102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ครูผู้สอน นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ 

 
แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

๑ ปฐมนิเทศ 1. วิธีการจัดการ
เรียนการสอน
รายวิชา
ประวัติศาสตร์ 
2. วิธีการวัดและการ
ประเมินผล และ
อัตราส่วนคะแนน 
3. ข้อตกลงในช้ัน
เรียน 

รู้และเข้าใจวิธีการ
จัดการเรียนการ
สอน การวัดและ
การประเมินผล 
และข้อตกลงใน
ช้ันเรียน 

 

1. แบบออนไซต์ 
 - แบบบรรยาย 
 - แบบอภิปราย 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
 

สมุดจดบันทึก 1. ตรวจผลงานสมุดจดบันทึก  
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑ 

2 วิธีการทาง          
ประวัติศาสตร์         
ในการศึกษา
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 

วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ 
(1) 

  ส 4.1 ม.3/1
วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์
ได้อย่างมีเหตุผล

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ 
2. แบบออนไลน ์

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่อง 
วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์         
ในการศึกษา

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 
2. ตรวจใบงานท่ี 1.1 เรื่อง ขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

1 



๒ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
  ส 4.1 ม.3/2 
ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษา
เรื่องราวต่างๆ ท่ี
ตนสนใจ 

- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 
2. ใบงานท่ี 1.1 
เรื่อง ขั้นตอนของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
ใบงานท่ี 1.2 
เรื่องการวิเคราะห์
ตัวอย่างเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 

3. ตรวจใบงานท่ี 1.2 เรื่องการวิเคราะห์ตัวอย่าง
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
5. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
6. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3 วิธีการทาง          
ประวัติศาสตร์         
ในการศึกษา
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 

วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ 
(2) 

  ส 4.1 ม.3/1
วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์
ได้อย่างมีเหตุผล
ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
  ส 4.1 ม.3/2 
ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษา
เรื่องราวต่างๆ ท่ี
ตนสนใจ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

1. แบบทดสอบ
หลังเรียนเรื่อง 
วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์         
ในการศึกษา
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 
2.ใบงานท่ี 1.3 
เรื่องการวิเคราะห์
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 
2.ตรวจใบงานท่ี 1.3 เรื่องการวิเคราะห์เหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1 



๓ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

4 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

1.การสถาปนาราช
ธานี และปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความมั่นคง
และความ
เจริญรุ่งเรือง 

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

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนด้วย
บทเรียนสำเร็จรูป
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่อง
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 
2. ใบงานท่ี 2.1 
เรื่อง การบริหาร
ราชการแผ่นดินใน
เขตราชธานี 
  
  
   
  
   
 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
2. ตรวจใบงานท่ี 2.1 เรื่อง การบริหารราชการ
แผ่นดินในเขตราชธานี 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
  
   
  
   
 

1 

5 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ส 4. 3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ส 4.3 ม.3/2
วิเคราะห์ปัจจัยท่ี

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
โมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  

ใบงานท่ี 2.2 
เรื่อง การบริหาร
ราชการแผ่นดินใน
ส่วนหัวเมือง 

  

1. ตรวจใบงานท่ี 2.2 เรื่อง การบริหารราชการ
แผ่นดินในส่วนหัวเมือง 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

1 



๔ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

6 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

พัฒนาการด้าน       
การเมืองการ
ปกครอง 

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

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
โมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

1. ใบงานท่ี 2.3 
เรื่อง การบริหาร
ราชการแผ่นดินใน
ส่วนท้องท่ี 
2. ใบงานท่ี 2.4 
เรื่อง การสรุป
ความรู้ 

1. ตรวจใบงานท่ี 2.3 เรื่อง การบริหารราชการ
แผ่นดินในส่วนท้องท่ี 
2. ตรวจใบงานท่ี 2.4 เรื่อง การสรุปความรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

7 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

พัฒนาการด้าน  
เศรษฐกิจและด้าน
สังคม 

ส 4. 3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้  
(Inquiry 
Method : 5E) 
2. แบบออนไลน ์

ใบงานท่ี 2.5 
เรื่อง พัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคม  
  

 

1. ตรวจใบงานท่ี 2.5 เรื่อง พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม  
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

1 



๕ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส 4.3 ม.3/2
วิเคราะห์ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

 

8 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

พัฒนาการด้าน        
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

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

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ : 
เทคนิคคู่คิด 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 2.6 
เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

1. ตรวจใบงานท่ี 2.6 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

1 

9 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

ตัวอย่างเหตุการณ์
สำคัญท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4. 3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนกรณีศึกษา
2. แบบออนไลน ์

ใบงานท่ี 2.7 
เรื่อง การอพยพ
เข้ามาของชาวจีน 

1. ตรวจใบงานท่ี 2.7 เรื่อง การอพยพเข้ามาของ
ชาวจีน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

1 



๖ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

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

- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

  

4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
  

10 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ใน
ราชวงศ์จักรีต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของชาติ 

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

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ : 
เทคนิคคู่คิด 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 
2. ใบงานท่ี 2.8 
เรื่อง บทบาทของ
พระมหากษัตริย์
ไทยในราชวงศ์
จักรีต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
ชาติไทย 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
2. ตรวจใบงานท่ี 2.8 เรื่อง บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

1 



๗ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

11 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
ความมั่นคงและ 
ความเจริญรุ่งเรือง 
 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนด้วย
บทเรียนสำเร็จรูป 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

แบบทดสอบก่อน
เรียน เรื่อง
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 
  

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูป
ประเทศ 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
 

1 

12 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

พัฒนาการด้าน 
การเมือง 
การปกครอง 
 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้  
(Inquiry ethod : 
5E) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 

ใบงานท่ี 3.1 
เรื่อง พัฒนาการ
ด้านการเมืองการ
ปกครอง 
  
  
  

1. ตรวจใบงานท่ี 3.1 เรื่อง พัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
 

1 



๘ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

13 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ : 
เทคนิคคู่คิด 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 3.2 
เรื่อง พัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
  

1. ตรวจใบงานท่ี 3.2 เรื่อง พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
  

1 

14 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

พัฒนาการด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ : 
เทคนิคคู่คิด 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 

ใบงานท่ี 3.3 
เรื่อง พัฒนาการ
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
   
 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.3 เรื่อง พัฒนาการด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
   
 

1 



๙ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

15 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

การทำสนธิสัญญา 
เบาว์ริง 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
โมเดลซิปปา  
(CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 3.4 
เรื่อง การทำ
สนธิสัญญาเบาว์
ริง 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.4 เรื่อง การทำสนธิสัญญา
เบาว์ริง 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

1 

16 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

สนธิสัญญาเบาว์ริง 
กับการปฏิรูป 
ประเทศ 
 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
โมเดลซิปปา  
(CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 

- 1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

1 



๑๐ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

17 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

การปฏิรูปประเทศ
สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และการ
เข้าร่วมสงครามโลก
ครั้งท่ี 1 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ : 
เทคนิคการ
แบ่งปัน
ความสำเร็จ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

- 1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

18 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย

บทบาทของ     
พระมหากษัตริย์ไทย 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
โครงงาน 

ใบงานท่ี 3.5 
เรื่อง บทบาทของ

1. ตรวจใบงานท่ี 3.5 เรื่อง บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทย 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 

1 



๑๑ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูประเทศ (1) 

ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

พระมหากษัตริย์
ไทย 

3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

19 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

บทบาทของ     
พระมหากษัตริย์ไทย 
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูประเทศ (2) 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
โครงงาน 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 3.6 
เรื่อง การเขียน
โครงงาน 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.6 เรื่อง การเขียนโครงงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1 

20 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย

บทบาทของ     
พระมหากษัตริย์ไทย 

ส 4.3 ม.3/1
วิเคราะห์
พัฒนาการของ

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบ
โครงงาน 

แบบทดสอบหลัง
เรียน เรื่อง
พัฒนาการทาง

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูป
ประเทศ 

1 



๑๒ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูประเทศ (3) 

ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ม.3/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดย
ใช้Google Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย 
Google 
Classroom 

ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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