โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส30101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวปรียาภรณ์ พลไตร,นายธนสาร เมธสุทธิ์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์
และพัฒนาการ ศึกษาองค์ประกอบของวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อนามาสร้างองค์ ความรู้ทางประวัติศาสตร์
โดยใช้ วิ ธี การทางประวัติ ศาสตร์ อย่ างเป็ นระบบ วิ เคราะห์ ประเด็ น ส าคั ญ เกี่ ยวกับ เหตุการณ์ สาคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย การสถาปนาอาณาจักร การ
ปรับปรุง ประเทศสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว การเปลี่ยนแปลงการปกครอง สังคมไทย
ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความสาคั ญต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทย ประวัติและผลงานของ
บุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีผลงานต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทย ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย และการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยให้ดารงอยู่ต่อไป
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่
ด้วยกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การอภิปราย โดยการใช้ภาพ ข่าว
กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้น สูง ทักษะทางสังคมในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น นาไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย รัก
และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบทอดสิ่งดี
งามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ส.4.1ม4-6/1. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
ส.4.1 ม.4–6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
ส 4.3 ม. 4–6/1 วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
ส4.3ม.4–6/3วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่ส่งผลต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน
ส 4.3 ม. 4–6/2 วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยต่อชาติไทย
ส4.3ม.4–6/4วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย
ส4.3ม.4–6/5วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย
รวม 7 ตัวชี้วัด
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 4-6/1
ส 4.1 ม 4-6/2
ส 4.3 ม 4-6/1

ส 4.3 ม 4-6/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
- ประวัติศาสตร์กับ
15 -สมุดการบันทึกความรู้
ช่วงเวลา และวิธีการ
-แบบทดสอบก่อนเรียน
ทางประวัติศาสตร์
-ใบงานเรื่อง เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
-แว่นแคว้นโบราณ
- สมุดการบันทึกความรู้
และการตั้งถิ่นฐาน
- แผนผังความคิดแว่นแคว้นโบราณและ
ของชนชาติไทย
การตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย
- การนาเสนอแว่นแคว้นโบราณและการ
ตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย
-การเมืองการ
10
- สมุดบันทึกความรู้
ปกครองของไทย
- การนาเสนอการเมืองการปกครองของ
ในระบอบ
ไทย
ประชาธิปไตย
ในระบอบประชาธิปไตย
-เศรษฐกิจทุนนิยมใน
- ใบงานการเมืองการปกครองของไทย
ประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตย
- สมุดบันทึกความรู้
- การนาเสนอเศรษฐกิจทุนนิยมใน
ประเทศไทย
- แผนผังความคิดเศรษฐกิจทุนนิยมใน
ประเทศไทย

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
-ห้องสมุด
-ระบสารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต
- Note Book
- Projector
-หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
-ห้องสมุด
Power Point
การเมืองการ
ปกครองของ
ไทย
ในระบอบ
ประชาธิปไตย

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17-21 กรกฎคม 2560)
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 4-6/1
ส 4.1 ม 4-6/2
ส 4.3 ม 4-6/1
ส 4.3 ม 4-6/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ประวัติศาสตร์กับช่วงเวลา
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
และวิธีการทางประวัติศาสตร์
4 ตัวเลือก จานวน 48 ข้อ
-แว่นแคว้นโบราณและการตั้งถิ่นฐาน
- แบบทดสอบอัตนัย
ของชนชาติไทย
แสดงวิธีทา จานวน 4 ข้อ
-การเมืองการปกครองของไทย
ในระบอบประชาธิปไตย
-เศรษฐกิจทุนนิยมในประเทศไทย

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม 4-6/1
ส 4.3 ม 4-6/2

ส 4.3 ม 4-6/3
ส 4.3 ม 4-6/4
ส 4.3 ม 4-6/5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
-การต่างประเทศของไทย
15
- สมุดบันทึกความรู้
- การนาเสนอการต่างประเทศ
-สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
- แผนผังความคิดการ
ต่างประเทศ
- สมุดบันทึกความรู้
- Power Point เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย
- ใบงานเรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ของไทย
-วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและ
10
- สมุดบันทึกความรู้
บุคคลสาคัญ
-Power Pintเรื่องวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทยและบุคคล
สาคัญ
-ใบงานเรื่อง วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทยและบุคคลสาคัญ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-หนังสือเรียน
ประวติศาสตร์
ไทย
-ห้องสมุด

- Note Book
- Projector
-หนังสือเรียน
ประวติศาสตร์
ไทย
-ห้องสมุด

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2560)

ส 4.3
ส 4.3
ส 4.3
ส 4.3
ส 4.3

ตัวชี้วัด
ม 4-6/1
ม 4-6/2
ม 4-6/3
ม 4-6/4
ม 4-6/5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
-การต่างประเทศของไทย
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
-สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
4 ตัวเลือก จานวน 42 ข้อ
-วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและ
- แบบทดสอบอัตนัย
บุคคลสาคัญ
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ

4.6 ชิ้นงานแผนผังความความคิดแว่นแคว้นโบราณและการตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ส 4.1 ม 4-6/1
1. ใบบันทึกกิจกรรม
ส 4.1 ม 4-6/2
2. แนวคิดในการออกแบบ
ส 4.3 ม 4-6/1
แผนผังความคิดแว่นแคว้น
โบราณและการตั้งถิ่นฐาน
ของชนชาติไทย
3. การคานวนขนาด
กระดาษของทาแผนผัง
ความคิดแว่นแคว้นโบราณ
และการตั้งถิ่นฐานของชน
ชาติไทย
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบแผนผัง
ความคิดความคิดแว่น
แคว้นโบราณและการตั้ง
ถิ่นฐานของชนชาติไทย
5. ความสวยงามน่าสนใจ
ของการทาแผนผัง
ความคิด
6.การใช้งานโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
แผนผัง
ความ
ความคิด
แว่นแคว้น
โบราณ
และการตั้ง
ถิ่นฐาน
ของชน
ชาติไทย

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน
(ก่อนกลางภาค 10 ก.ย. 2560
คะแนน)

กิจกรรมการเรียนการสอนและชิ้นงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

