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สารบัญ

✪ แบบแสดงผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดชั้นป  ก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ ประวัติศาสตรทองถิ่น  ๑
บทที่ ๑ การศึกษาคนควาประวัติศาสตรทองถิ่น  ๑

 แบบฝกกิจกรรม      ๑ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๑ ป.๕/๑   ๔

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๑ ป.๕/๒   ๗

บทที่ ๒ ความจริงและขอเท็จจริง  ๑๐

 แบบฝกกิจกรรม      ๑๐ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๑ ป.๕/๓   ๑๒ 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๑   ๑๕

หนวยการเรียนรูที่  ๒ อิทธิพลของวัฒนธรรม
     ตางชาต ิ  ๑๖
บทที่ ๑ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน  ๑๖

 แบบฝกกิจกรรม      ๑๖ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๒ ป.๕/๑   ๑๙ 

บทที่  ๒ อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติที่มีตอสังคมไทย  ๒๒

 แบบฝกกิจกรรม      ๒๒ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๒ ป.๕/๒   ๒๔ 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๒   ๒๗

หนวยการเรียนรูที่ ๓ อยุธยาและธนบุรี  ๒๘
บทที่ ๑ อยุธยาเมืองเกา     ๒๘

 แบบฝกกิจกรรมที่ ๑    ๒๘

 แบบฝกกิจกรรมที่ ๒   ๓๐ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๓ ป.๕/๑   ๓๑

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๓ ป.๕/๒   ๓๕

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๓ ป.๕/๓   ๓๗



บทที่ ๒ พัฒนาการสมัยธนบุรี   ๔๑

 แบบฝกกิจกรรม     ๔๑ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๓ ป.๕/๑   ๔๒ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๓ ป.๕/๓   ๔๔ 

บทที่ ๓ ภูมิปญญาไทย     ๔๖

 แบบฝกกิจกรรม      ๔๖ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ส ๔.๓ ป.๕/๔   ๔๗ 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๓   ๔๙

✪ แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ประจําภาคเรียนที่ ๑   ๕๐

✪ แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ประจําภาคเรียนที่ ๒  ๕๓

✪ โครงงานนักเรียน      ๕๖
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ค�าชี้แจง : การเรยีนรูว้ธิกีารสบืค้นความเป็นมาของท้องถิน่ ท�าให้สบืค้นประวตัิ
 ความเป็นมาของท้องถิ่นได้ถูกต้องและรวดเร็ว

บทที่ ๑ การศึกษาคนควาประวัติศาสตรทองถิ่น

ñ
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๑ น�าตวัอักษรหน้าข้อความทีก่�าหนดให้ เตมิลงในช่องว่างหน้าข้อทีส่มัพนัธกนั

  ก. หลักฐานประเภทโบราณวัตถุ โบราณสถาน 

  ข. หลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน

  ค. หลักฐานที่เป็นตัวอักษร   

  ง. หลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือต�านาน  

  .............  ๑) วัดไชยวฒันาราม 

  ............. ๒) เครื่องมือจับสัตว์น�้า

  ............. ๓) หนังสอืเมืองเก่าอยุธยา 

  ............. ๔) ต�านานพญาคันคาก

  ............. ๕) เครื่องโม่ 

  .............  ๖) หนังสือเล่าเรื่องหัวเมืองใต้

  .............  ๗) ต�านานเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

  .............  ๘) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แบบฝกกิจกรรม ความเปนมาของทองถิ่น

๑



๒ ดูภาพ แล้วบอกว่าเปนหลักฐานประเภทใด

  เป็นหลักฐาน ……………………………………… เป็นหลกัฐาน ………………………………………

  ............................................................................ ..........................................................................

  เป็นหลักฐาน ……………………………………… เป็นหลกัฐาน ………………………………………

  ............................................................................ ...........................................................................

  เป็นหลักฐาน ……………………………………… เป็นหลกัฐาน ………………………………………

  ............................................................................ ..........................................................................

๑)

๓)

๕)

๒)

๔)

๖)

เป็นหลกัฐาน 

๒)

๒



  เป็นหลักฐาน ……………………………………… เป็นหลกัฐาน ………………………………………

  ............................................................................ ..........................................................................

เป็นหลักฐาน ……………………………………… เป็นหลกัฐาน ………………………………………

  ............................................................................ ...........................................................................

เป็นหลักฐาน ……………………………………… เป็นหลกัฐาน ………………………………………

  ............................................................................ ..........................................................................

๗)

๙)

๑๑)

๘)

๑๐)

๑๒)

เป็นหลักฐาน ……………………………………… 

๑๑) ๑๒)

๑๐)

๓



ชุดที่ ๑ ๒๐ คะแนน

แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ประจ�าหน่วยที ่๑ บทที ่๑

แบบประเมินตัวชี้วัด ส ๔.๑ ป.๕/๑

  สืบค้นความเป็นมาของท้องถ่ินโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย

  ๑ ขีด ✓ หน้าข้อความที่ถูกต้อง และกา ✗ หน้าข้อความที่ผิด 

 ...................... ๑) การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น เราสามารถท�าได้หลาย 

     ประการ เช่น ตรวจสอบจากหลักฐานประเภทโบราณสถาน  

     ตรวจสอบจากหลกัฐานทีเ่ป็นตวัหนงัสือ ตรวจสอบจากหลักฐาน 

     ที่เป็นรูปถ่าย เป็นต้น

 ...................... ๒) การท่ีเรารูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัต�านานหรอืเรือ่งเล่าต่างๆ ในท้องถิน่  

     เช่น ต�านานเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

     สร้างพระธาตุก่องข้าวน้อย เป็นต้น จะท�าให้เราเข้าใจประวตัิ 

     ความเป็นมาเกีย่วกบัท้องถิน่ได้      

 ...................... ๓) ขวานหินขัดท่ีพบในท้องถิ่นเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  

     “ท้องถิ่นของเรามีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อใด”

  ...................... ๔) ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี เป็นหลักฐานสมัย

     ประวัติศาสตร์

  ...................... ๕) วัดเป็นแหล่งเก็บหลักฐานเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของ 

     ท้องถิ่นที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง

 
ตัวชี้วัด ส ๔.๑ ข้อ ๑
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

๕

กิจกรรมรวบยอดที่ ๑.๑
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ตัวชี้วัด ส ๔.๑ ข้อ ๑
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

๑๕

เเกณฑประเมินชิ้นงาน

ข้อ ๑ การตอบค�าถาม (๕ คะแนน)
• ตอบค�าถามถูกต้อง ข้อละ  ๑ คะแนน

ข้อ ๒ การสืบค้นและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือชุมชนของตน (๑๕ คะแนน)
• ก�าหนดหัวข้อถูกต้อง น่าสนใจ  ๒ คะแนน

• เขียนเล่าประวัติความเป็นมาได้ถูกต้อง  ๓ คะแนน

• เขียนอธิบายหลักฐานได้ถูกต้อง  ๓ คะแนน

• เรียบเรียงและน�าเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง  ๕ คะแนน

• ผลงานมีความสะอาด เรียบร้อย  ๒ คะแนน

(ถ้ามีข้อบกพร่อง ให้ลดทอนคะแนนลง จุดละ ๑ คะแนน)

๒ สบืค้นข้อมลูและบนัทกึข้อมลูเกีย่วกับท้องถิน่หรือชมุชนของตนเอง

ท้องถิน่ / ชมุชนของนกัเรยีน คอื .......................................................................................................

ในชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียนมีแหล่งเก็บหลักฐานเพื่อศึกษาประวัติ

ความเป็นมาของท้องถิ่น ดังนี้ .....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

หลกัฐานท่ีได้ คือ ………………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

๕



 ๑. ข้อใดเกี่ยวข้องกับหลักฐานที่เป็น

  โบราณวัตถุ 

  ก. หนังสือพิมพ์

  ข. วัดพระศรีสรรเพชญ์

  ค. สร้อยลูกปัดโบราณ

  ง. ร่องรอยก�าแพงดิน

 ๒. การศึกษาประวัติศาสตร์ให้ความส�าคัญ

กับสิ่งใดมากที่สุด

   ก. ข้อสันนิษฐาน ข. ข้อเท็จจริง

  ค. หลักฐาน ง. ข้อความ

 ๓. การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น

  ส่งผลดีต่อท้องถิ่นอย่างไร

  ก. รู้ข้อมูลของท้องถิ่น

  ข. เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น

  ค. เกดิการเปลีย่นแปลงทางประวตัศิาสตร์

  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

 ๔. ข้อใดเป็นแหล่งสบืค้นประวติัความเป็นมา 

ของท้องถิ่น 

  ก. ที่ว่าการอ�าเภอ

  ข. หอสมุดแห่งชาติ

  ค. ราชบัณฑิตยสถาน

  ง. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

 ๕. เราสามารถน�าเสนอข้อมูลที่ได้จาก

หลักฐานต่างๆ ได้โดยวิธีใด

  ก. เขียนเรียงความ ข. จัดนิทรรศการ

  ค. บอกเล่า ง. ถูกทุกข้อ

 ๖. ข้อใดเป็นหลักฐานประเภทเครื่องมือ
เครื่องใช้

  ก. ต�านาน ข. หนังสือพิมพ์
  ค. รูปถ่าย ง. เครือ่งมอืหนิขดั

 ๗. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 
ก. บันทึก ข. พงศาวดาร

  ค. ต�านาน ง. แถบวีดิทัศน์

 ๘. ข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบข้อมูลด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์

  ก. การตีความข้อมูล
  ข. การเปรียบเทียบข้อมูล
  ค. การน�าข้อมูลมาเขียนบันทึก
  ง. การให้ผู้เชีย่วชาญวิเคราะห์ข้อมูล

 ๙. ข้อใดไม่ใช่ค�าถามที่ใช้ในการสืบค้น
ความเป็นมาของท้องถิ่น 

  ก. มีเศรษฐีจ�านวนกี่คน
  ข. มีบุคคลส�าคัญเป็นใคร
  ค. มีสถานที่ส�าคัญใดบ้าง
  ง. มีผู้คนตั้งถิ่นฐานมานานเท่าใด

 ๑๐. เพราะเหตุใดจึงควรตรวจสอบ
หลักฐานก่อนน�ามาใช้

  ก. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
 ข. เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิมากทีส่ดุ
 ค. เพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อมูลสมัย
  ประวัติศาสตร์
  ง. เพื่อแสดงว่าได้ค้นคว้าหลักฐาน 

 มาด้วยตนเอง

กา ✗ ค�าตอบที่ถูกที่สุด

ชุดที่ ๒ ๑๐ คะแนน

ตัวชี้วัด ส ๔.๑ ข้อ ๑
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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  ๑ ดูภาพ แล้วอธิบายว่าหลักฐานในภาพสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใด  

๑)        .......................................................................................................

         .......................................................................................................

         .......................................................................................................

         .......................................................................................................

๒)        .......................................................................................................

         .......................................................................................................

         .......................................................................................................

         .......................................................................................................

๓)        .......................................................................................................

         .......................................................................................................

         .......................................................................................................

         .......................................................................................................

ตัวชี้วัด ส ๔.๑ ข้อ ๒
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

ö

แบบประเมินตัวชี้วัด ส ๔.๑ ป.๕/๒

 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบค�าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุมีผล

ชุดที่ ๑ ๑๕ คะแนน

กิจกรรมรวบยอดที่ ๑.๒

ดูภาพ แล้วอธิบายว่าหลักฐานในภาพสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใด  

๑)        .......................................................................................................

         .......................................................................................................

         .......................................................................................................

         .......................................................................................................

๗




