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 กิจกรรม ประวัติศาสตร์ ป.6
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หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน

ประวัตศิาสตร ป. ๖
พรพรรณ โปรงจิตร นริศา เสาวไพบูลย ศรีนวล คงสุนทร

ประวัติศาสตร ป. ๑ - ป. ๖

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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เพื่อสรางสำนึกความเปนไทยและภูมิใจในความเปนชาติ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อสรางสำนึกความเปนไทยและภูมิใจในความเปนชาติ

สรุปสาระสำคัญเพื่อใหเขาใจวาเรียนอะไร 
เรียนเพื่ออะไร เรียนแลวนำไปใชอยางไร

เน้ือหา

แบบทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

แบบทดสอบประจำบท

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

แบบทดสอบประจำภาคเรียน

แบบทดสอบปรนัย วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในแตละบทเรียน

แบบทดสอบที่ประกอบดวยอัตนัยและปรนัย 
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหนวย

แบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดผลการเรียนประจำภาคเรียน
ตามแนวการคิด

แบบทดสอบประจำบท

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

แบบทดสอบประจำภาคเรียน

แบบทดสอบปรนัย วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบทดสอบปรนัย วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในแตละบทเรียน
แบบทดสอบปรนัย วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในแตละบทเรียน
แบบทดสอบปรนัย วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แบบทดสอบที่ประกอบดวยอัตนัยและปรนัย 
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหนวย

แบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดผลการเรียนประจำภาคเรียน
ตามแนวการคิด

กิจกรรมหลากหลาย

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

กิจกรรมนำไปใช

เปนกิจกรรมทดสอบความรูหลังการเรียน 
เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาที่เรียน

เปนกิจกรรมที่นำความรูและทักษะไปประยุกตใชจริง 
จนทำใหเกิดจิตสำนึกรัก ภูมิใจในความเปนไทย
และสอดคลองกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑

เพื่อสรางสำนึกความเปนไทยและภูมิใจในความเปนชาติเพื่อสรางสำนึกความเปนไทยและภูมิใจในความเปนชาติ

แบบทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

เปนกิจกรรมปฏิบัติที่ชวยเสริมสรางเพื่อใหผูเรียน
เกิดความภูมิใจในชาติไทย และสอดคลองกับ
คานิยม ๑๒ ประการ

กิจกรรมเสริมสรางความภูมิใจในชาติ
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บทที่ ๑ การศึกษาประวัติศาสตร ๒

บทที่ ๑ ประเทศเพื่อนบาน ๑๗

บทที่ ๒ ความรวมมือในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ๒๖

บทที่ ๑ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร ๔๒

บทที่ ๒ ผลงานของบุคคลสําคัญสมัยรัตนโกสินทร ๔๙

บทที่ ๓ ภูมิปญญาสมัยรัตนโกสินทร ๕๖

เพื่อนบานของเรา

ความเปนมาของชาติไทย

หนวยการเรียนรูที่ี ñ

หนวยการเรียนรูที่ี

หนวยการเรียนรูที่ี
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วธิกีารศกึษาประวัตศิาสตร

สารบัญ



สาระสําคัญ

วิธีการศึกษาประวัติศาสตร๑
หนวยการเรียนรู้ที่

	 วธิกีารทางประวตัศิาสตร์	เป็นวธิหีรอืขัน้ตอนทีเ่ราจะน�าไปปฏบิตัใินการศกึษาค้นคว้าประวตัศิาสตร์
ทัง้ของชาตหิรอืประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ทีเ่ราสนใจ	โดยอาศัยหลักฐานทีมี่ความน่าเชือ่ถอืทัง้ทีเ่ป็นหลักฐาน
ชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง	การที่เราศึกษาประวัติศาสตร์โดยปฏิบัติตามวิธีการและใช้หลักฐานที่ถูกต้อง	
จะท�าให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด



กิจกรรม
นําสูการเรียน

การศึกษาประวัติศาสตร๑
บทที่

ตัวชี้วัด

มฐ. ส ๔.๑ ป.๖/๑ 
มฐ. ส ๔.๑ ป.๖/๒

ขีด	✓ลงใน						ใต้ภำพที่เปนแหล่งหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์

วัด

ศาลากลางจังหวัด

หองสมุดโรงเรียน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หางสรรพสินคา

นักเรียนคิดว่าการศึกษา
ประวัติศาสตรจากแหล่งหลักฐาน

หลายๆ แหล่ง จะส่งผลดี
อย่างไรครับ

2



วิธีการทางประวัติศาสตรและการศึกษาประวัติศาสตร
สมัยรัตนโกสินทร
	 วิธกีารทางประวตัศิาสตร์	เป็นขัน้ตอนหรือวธีิการค้นคว้าทางประวตัศิาสตร์

ที่ประกอบด้วย	๕	ขั้นตอน	ได้แก่

เพื่อนๆ คิดว่าการตรวจสอบ

หลักฐานทางประวัติศาสตร

มีความสําคัญหรือไม่ อย่างไรคะ

	 การศึกษาข้อมูลทางประวตัศิาสตร์	ต้องเป็นไปตามล�าดบัขัน้ตอน	โดยอาศยั

หลกัฐานชัน้ต้นและหลกัฐานชัน้รองทีมี่ความน่าเช่ือถอืมาใช้ประกอบในการศกึษา	

	 หากเราศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล�าดับ

ขัน้ตอน	เรากจ็ะได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง	น่าเชือ่ถอื	ใกล้เคยีงกบัความเป็นจริงมากทีส่ดุ

การกําหนดหัวข้อ

การตรวจสอบ
หลักฐาน

การรวบรวม
หลักฐาน

การตีความหลักฐาน

๑ ๒

๕

๓ ๔

การเรียบเรียง
และนําเสนอ

ข้อมูล
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พัฒนาการเรียนรู้ที่
กิจกรรม

๑
๑	 	น�ำข้อควำมที่ก�ำหนดให้	เติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

LOREM IP
SUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /1
1:12:2014

LOREM IP
SUM 

DOLOR SIT AMET

LOREM IP
SUM 

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /11:12:2014

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET

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

ประเดน็คนควา : ชือ่สถานท่ีสาํคญั
ในทองถิ่นของเรามีที่มาอย่างไร

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

พจิารณาว่าหลักฐานมคีวามถกูตอง
น่าเชื่อถือเพียงใด

การตีความหลักฐาน

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

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

และตีความความรูที่ไดจากขอมูลนั้น

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

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

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

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

การรวบรวมหลักฐาน
หลักฐานชั้นต้น

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

หลักฐานชั้นรอง

•  หนังสือประวัติศาสตร

สมัยรัตนโกสินทร

ขัน้ที่๑

ขัน้ที่

๒

ขัน้ที่๓

ขัน้ที่

๔

ขัน้ที่

๕

การก�าหนดหัวข้อ

ที่สนใจ

หนังสือพิมพ์
บางกอกรีคอร์เดอร์

การตรวจสอบหลักฐาน

เรยีงล�าดบัความส�าคญัของข้อมูล	

และจัดหมวดหมู่

การเรียบเรียงและน�าเสนอข้อมูล

น�าความรู้ที่ได้มาจัดนิทรรศการ

๔



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

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

๒	 จ�ำแนกหลักฐำนลงในแผนผังควำมคิดให้ถูกต้อง

พระราชพงศาวดาร

พระราชหัตถเลขา

หนังสือเล่าเรื่องกรุงสยาม
ของบาทหลวงปาลเลอกัวซ์

สมัยรัชกาลที่	
๑-๓

หลักฐานชั้นต้น สมัยรัชกาลที่	๔
เป็นต้นมา

หลักฐานชั้นรอง

หนังสือประวัติศาสตร์
กรุงรัตนโกสินทร์	เล่ม	๑

หลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้น

หลักฐานในการศึกษา

ประวัติศาสตรสมัย

รัตนโกสินทร

กฎหมาย
ตราสามดวง

ภาพถาย
ถนนเจริญกรุง

วัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม

หนังสือพิมพ
กรุงเทพเดลิเมล

นิยายเรื่อง
สี่แผนดิน

หนังสืองานชาง
สมัยพระนั่งเกล้าฯ

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

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

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

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

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

๕



๓	 เรียงล�ำดับขั้นตอน	 กำรน�ำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำใช้ศึกษำเรื่องรำวในท้องถิ่น

	 โดยเติมหมำยเลข	๑-๑๐	ที่หน้ำข้อให้ถูกต้อง

 ..................  ๑)	 ดวงดาวเดินทางไปที่อ�าเภอถลาง

..................  ๒)	 	ดวงดาวเริ่มศึกษาข้อมูลจากห้องสมุดของโรงเรียน	 โดยหาหนังสือ

เกีย่วกบั	“ประวตัคิวามเปนมาของทาวเทพกระษัตรแีละทาวศรสีนุทร”

 ..................  ๓)	 	ดวงดาวอาศัยอยู่ที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัดภูเก็ต	 เธอสนใจที่จะศึกษา

ประวัติของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

..................		๔)	 ดวงดาวน�าหลกัฐานท่ีตรวจสอบแล้วมาแยกประเภทและจดัหมวดหมู่

..................		๕)	 ดวงดาวน�าข้อมูลที่ตีความแล้วมาจัดท�าเป็นรายงานส่งคุณครู

..................		 ๖)	 เธอไปสอบถามข้อมูลกับผู้รู้ในพ้ืนที่อ�าเภอถลางและได้รับความรู้

	 	 	 	 มากมาย

..................		๗)	 	ดวงดาวก�าหนดหัวข้อที่จะศึกษา	คือ	“ประวัติและผลงานของ

� � � � ทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทร”

..................		๘)	 	หลังจากนั้นดวงดาวก็เดินไปถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์ของท้าวเทพกระษัตรี

และท้าวศรีสุนทร

..................		๙)	 	นอกจากนีด้วงดาวได้จดัท�าปายนเิทศ	เพ่ือน�าเสนอข้อมูลจากการศกึษา

ของเธอให้เพื่อนๆ	ได้ทราบด้วย

..................	๑๐)		ดวงดาวกลับมาถึงบ้านแล้วน�าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบ	

ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือตรงกันทุกแหล่งข้อมูลหรือไม่

ถาเราทําแบบฝกนี้เสร็จ 
เราจะไดประโยชนยังไง

บางนะ

ทําใหเราเขาใจการใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรในการศึกษา

เรื่องราวในอดีต

ใช่แลว

๘

๒

๖

๑๐

๖



๔	 แบ่งกลุ่ม	ดูภำพที่ก�ำหนดให้	แล้วตอบค�ำถำม

๑)	 	นักเรียนอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ

	 สถานที่ในภาพ

		 (๑)	.....................................................................

(๒)	.....................................................................

	 (๓)	.....................................................................

	 (๔)	.....................................................................

	 (๕)	.....................................................................

	 ๒)		เลือกค�าถามมา	๑	ค�าถาม	แล้วบอกว่าถ้าต้องค้นหาค�าตอบจะมีวิธีใดบ้าง	และ

คาดว่าจะได้ข้อมูลอะไร

	 ๓)	นักเรียนจะมีวิธีการน�าเสนอข้อมูลนี้อย่างไร	พร้อมทั้งบอกผลดีของการน�าเสนอ	

	 	 แต่ละวิธี

	 ๔)	ถ้าต้องน�าเสนอข้อมูลนี้	กลุ่มของนักเรียนจะเลือกวิธีใด	เพราะเหตุใด

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

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

วิธีหาคําตอบ ข้อมูลที่คาดวาจะได้รับ

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

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

วิธีการนําเสนอ ผลดีของการนําเสนอ

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

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

	 ๓)	นักเรียนจะมีวิธีการน�าเสนอข้อมูลนี้อย่างไร	พร้อมทั้งบอกผลดีของการน�าเสนอ	

๗



แบบประเมินพฤติกรรมตามทักษะศตวรรษที่	๒๑

นําไปใช้
กิจกรรม

Learning Environments
Professional Development
Curriculum and Instruction
Standards and Assessments

Technology
Skills

Skills

Sk
ills

Lif
e

an
d

Ca
ree

r
Lear

ningandInnovation Information,M
edia, andC

or
e

Su
bje

cts
and 21st Century

Them
es

แบ่งกลุ่ม	ศกึษำประวตัศิำสตร์ไทยสมยัรตันโกสนิทร์	๑	หวัข้อ	โดยใช้วธิกีำรทำงประวตัศิำสตร์	

จำกนั้นบันทึกข้อมูล	แล้วน�ำเสนอตำมรูปแบบที่สนใจ	 เช่น	แผนผังควำมคิด	แผนภำพ	

จัดปำยนิเทศ	เพำเวอร์พอยต์

•	 กลุ่มของฉันเลือกศึกษาในหัวข้อ	.........................................................................................................

•	 กลุ่มของฉันสืบค้นและรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	สืบค้นจากห้องสมุด		 	สอบถามคุณครู	/	ผู้รู้

	สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต		 	อื่นๆ	ได้แก่	.................................................

•	 กลุ่มของฉันวิเคราะห์หลักฐาน	ดังนี้

	ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ		 	ตรวจสอบความถูกต้อง	

	จัดข้อมูลตามประเภทของหลักฐาน		 	อื่นๆ	ได้แก่	..................................................

•	 กลุ่มของฉันสรุปข้อเท็จจริงในเรื่องที่ศึกษา	ดังนี้

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

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

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

•	 กลุ่มของฉันน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ	......................................................................................

	 เพราะ	.............................................................................................................................................................

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

ทักษะศตวรรษที่	๒๑ พฤติกรรมบ่งชี้
ระดับคุณภำพ

๓ ๒ ๑ ๐

•	ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม •	มีทักษะในการแสวงหาความรู้

•	 	คิดต่อยอดอย่างสร้างสรรค์

•	ทักษะชีวิตและการท�างาน •	ก�าหนดเปาหมายงานกลุ่มได้

•	 	ท�างานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นได้

•	ทักษะด้านสารสนเทศ	สื่อ	และเทคโนโลยี •	 เลือกใช้วิธีสื่อสารที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

๘




