
โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้   ประวตัศิาสตร์ ม. 3 
ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2555   จ านวน  20  ช่ัวโมง 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

ทกัษะการคิด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้

ที ่1 
พฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์
ไทย  สมยั

รัตนโกสินทร์ 

1. การสถาปนาราชธานี 
และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
มัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 

1 

2.   พระมหากษตัริยใ์น
ราชวงศจ์กัรี 
 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

2 

3. พฒันาการดา้นการเมือง  
การปกครองสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

4. พฒันาการดา้นการเมือง  
การปกครองสมยั
รัตนโกสินทร์  สมยัใหม่  
(ร.4 –  ร.5) 
 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2 
          ม. 3/4      
 

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

 5.  พฒันาการดา้นการเมือง  
การปกครองสมยั
รัตนโกสินทร์  (สมยั
ประชาธิปไตย) 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2 
          ม. 3/4      
 

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

6.  พฒันาการดา้นเศรษฐกิจ
สมยัรัตนโกสินทร์  (ตอนตน้) 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

ทกัษะการคิด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

7.  พฒันาการดา้นเศรษฐกิจ
สมยัรัตนโกสินทร์   
(ยคุปฏิรูปบา้นเมือง  
(รัชกาลท่ี 4-7) 
  

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

8.  พฒันาการดา้นความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
สมยัรัตนโกสินทร์   
กบัประเทศเพื่อนบา้น 
  

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

9.  พฒันาการดา้นความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
สมยัรัตนโกสินทร์   
กบัประเทศตะวนัตก 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

10.  พฒันาการดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศสมยัรัตนโกสินทร์ ;  
การท าสนธิสัญญาเบาวริ์ง 

 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

12.  พฒันาการดา้นสังคม
วฒันธรรมประเพณีของไทย
สมยัรัตนโกสินทร์  ตอนตน้  
และยคุปฏิรูปบา้นเมือง  
(ร.4 – ร.7 ) 

ส 4.3  ม. 3/1 
          ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

1 

 

 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

ทกัษะการคิด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู้
ที ่2 

พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์
ไทย  สมัย

ประชาธิปไตย 

1. พฒันาการทางการเมือง               
สมยัประชาธิปไตย 

ส 4.3  ม. 3/1 
           ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

2 

2.  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ และบทบาทของไทย
สมยัประชาธิปไตยต่อสังคม 
โลก 

ส 4.3  ม. 3/1 
           ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

2 

3.  ไทยกบัการเขา้ร่วม
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 

ส 4.3  ม. 3/1 
           ม. 3/2     

1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

2 

หน่วยการเรียนรู้
ที ่3 

การสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย

สมยั
รัตนโกสินทร์ 

1.  การสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา 
ไทยสมยัรัตนโกสินทร์   
 

ส 4.3  ม. 3/3 1.  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล 
2. ทกัษะการวเิคราะห์ 
3. ทกัษะการสรุปลง 
 ความเห็น 
4. ทกัษะการสร้างความรู้ 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


