โครงสรางรายวิชาประวัติศาสตรไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การพัฒนาสื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร
มาตรฐานที่ ส 4.1 เขาใจความเปนมาของชนชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
คาบที่
1

2
3

มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.4-6/1
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตรที่
แสดงถึงกาเปลีย่ นแปลง
ของมนุษยชาติ

สาระการเรียนรูแกนกลาง

 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัตศิ าสตรไทย
 ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร
 ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร
 ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรของสังคมมนุษยทมี่ ปี รากฏ
ในหลักฐานทางประวัตศิ าสตร
ส 4.1 ม.4-6/2 สราง
 ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร
องคความรูใหมทาง
โดยนําเสนอตัวอยางที่ละขั้นตอนอยาง
ประวัติศาสตรอยางเปน ชัดเจน
ระบบ
 คุณคาและประโยชนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร
 ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร

หนวยการเรียนรู

เรื่อง
-

ครูผูสอน

วันที่ถายทํา

ความหมายของ
ประวัติศาสตร
ความสําคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร
ศักราช
ตัวอยางการใชเวลาใน
หลักฐาน
การแบงยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรไทย

นายนําโชค อุนเวียง

22 เมษายน

นายนําโชค อุนเวียง

22 เมษายน

วิธีการทางประวัติศาสตร
คุณคาและประโยชนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร
หลักฐานทางประวัติศาสตร
ตัวอยางการศึกษาหรือ
โครงงานทางประวัติศาสตร

นายนําโชค อุนเวียง

22 เมษายน

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและธํารงความเปนไทย

คาบที่
4
5

6
7

8
9

มาตรฐานการเรียนรู
สาระการเรียนรูแกนกลาง
และตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.4-6/1
 ประเด็ น สํ า คั ญ และประวั ติ ศ าสตรไทย
วิเคราะหประเด็นสําคัญ เชน แนวคิดเกี่ยวกับความเปนของชาติไทย
ของประวัติศาสตรไทย อาณาจั ก รโบราณในดิ น แดนไทย และ
อิทธิพลที่มีผลตอสังคมไทย ปจจัยที่มีผลตอ
การการสถาปนาอาณาจักรไทยในชวงเวลา
ต า ง ๆ สาเหตุ แ ละผลของการปฏิ รู ป การ
ปกครองบ า นเมื อ ง การเลิ ก ทาสเลิ ก ไพร
การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองในสมัย
ราชกาลที่ 5 แนวคิ ด ประชาธิปไตยตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 สมั ย รั ช กาลที่ 7
บทบาทของสตรีไทย

หนวยการเรียนรู

เรื่อง
-

-

-

10

-

11

-

12

-

13
14

-

ส 4.3 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริยต อชาติ
ไทย

แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมา
ของชาติไทย
อาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทยและอิทธิพลที่มีตอ
สังคมไทย
การตั้งถิ่นฐานการสถาปนา
อาณาจักรไทย
สาเหตุและผลของการปฏิรปู
การปกครองบานเมือง
(รัชกาลที่ 5
การเลิกทาส เลิกไพร
การเสด็จประพาสยุโรปและ
หัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5
ความพันธระหวางไทยกับ
ตางประเทศ
การเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475
การเมืองการปกครองไทย
สมัยประชาธิปไตย
บทบาทสตรีไทย
พระมหากษัตริยไ ทยกับ
บทบาทในประวัติศาสตร
ไทย

ครูผูสอน
นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา

วันที่ถายทํา

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา

เทป demo
จากเทพศิรินทร
22 เมษายน

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา

22 เมษายน

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา

23 เมษายน

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา
นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา

23 เมษายน
24 เมษายน

นายนําโชค อุนเวียง

24 เมษายน

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา

24 เมษายน

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา

27 เมษายน

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา
นายนําโชค อุนเวียง

27 เมษายน
24 เมษายน

คาบที่
15

16

17

18

มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.4-6/4
วิเคราะหผลงานบุคคล
สําคัญทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ
ส 4.3 ม.4-6/3
วิเคราะหปจจัยที่
สงเสริมการสรางสรรค
ภูมิปญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ตอสังคมไทยในยุค
ปจจุบัน
ส 4.3 ม. 4-6/5
วางแผนกําหนด
แนวทางและการมีสวน
รวมการอนุรักษภูมิ
ปญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 บทบาทของสถาบันกษัตริยในการพัฒนา
ชาติไทยในดานตางๆ เชน การปองกันและ
รักษาเอกราชของชาติ การสรางสรรค
วัฒนธรรมไทย
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกที่มีตอสังคมไทย
 ผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศทีม่ ีสวนสรางสรรควัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตรไทย
 ปจจัยและบุคคลที่สงเสริมสรางสรรคภูมิ
ปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตอ
สังคมไทยในปจจุบัน
 สภาพแวดลอมทีผ่ ลตอการสรางสรรคภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมไทย
 วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยตาง ๆ
 การสืบทอดและเปลีย่ นแปลงของ
วัฒนธรรมไทย
 แนวทางการอนุรักษภูมิปญ
 ญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีสวนรวมในการ
อนุรักษ

หนวยการเรียนรู

เรื่อง

ครูผูสอน

วันที่ถายทํา

-

พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง
ไทยและตางชาติที่มีบทบาท
ในประวัติศาสตรไทย

นายนําโชค อุนเวียง

24 เมษายน

-

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออก
ตะวันออกที่มีตอสังคมไทย
วัฒนธรรมไทย
ภูมิปญญาไทย

นายนําโชค อุนเวียง

24 เมษายน

นายนําโชค อุนเวียง

30 เมษายน

การคุมครองและอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรมไทย
บุคคลที่สงเสริมความ
สรางสรรคภูมิปญ
 ญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ตอสังคมไทยในปจจุบัน

นายนําโชค อุนเวียง

30 เมษายน

-

-

