โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา ส21104
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน 1. นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์
2. นางสาวกิติยา พ่วงจินดา
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้ง
และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ
ในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของ
ภูมิภาคที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
โดยใช้ก ระบวนการคิดวิ เคราะห์ กระบวนการสื บค้ นข้ อมูล กระบวนการปฏิบัติ ทั กษะกระบวน
การกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสาคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวั ติศาสตร์ มาวิ เคราะห์ เหตุ การณ์ต่า งๆ อย่า งเป็ นระบบ เข้า ใจความเป็น มาของชาติไ ทย พัฒ นาการ
ด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
3. ตัวชี้วัด รายวิชาประวัติศาสตร์ 2
ส 4.2 ม 1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม 1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส 4.3 ม 1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ
ม 1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน
รวม 4 ตัวชี้วัด

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
25
- คะแนนสอบกลางภาค
20
- คะแนนหลังกลางภาค
25
- คะแนนสอบปลายภาค
30
รวม
100

70 : 30 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม 1/2
ม 1/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
25 - แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน
หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
-ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
แบบฝึกหัด สมุด ใบงาน
-ประเมินการนาเสนอผลงาน
-สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
-สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
-สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ชิ้นงาน สมุดภาพเล่มเล็ก รุ่ง
อรุณแห่งกรุงสุโขทัย
10 คะแนน

สื่อการสอน
1) Note Book
2) Projector
3) หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
4)แบบวัดและบันทึกผลการ
เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1
5) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
6) แผนที่แสดงอาณาจักร
สุโขทัย บัตรคา บัตรภาพ
7) หนังสือวารสารศิลาจารึก
จดหมายเหตุ พงศาวดาร
8) ใบงานอาณาจักรสุโขทัย
9) สื่อเกมแฟนพันธุ์แท้
สุโขทัย (Work point)

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 28 ธันวาคม 2560)
ตัวชี้วัด
ส 4.3
ม 1/2
ม 1/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
20 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 28 ข้อ
รวม 14 คะแนน
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย
แสดงการคิดวิเคราะห์ จานวน 3 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
รวม 6 คะแนน

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม 1/1

ส 4.2 ม 1/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
พัฒนาการของภูมิภาค
15 - แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
-ตรวจแบบฝึกหัด สมุด
ใบงานพัฒนาการในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-การประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
- แบบฝึกหัด การจับคู่ บัตรคา
กับภาพเหตุการณ์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
(รวบยอด) หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 10 คะแนน

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10

-แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน
หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
-ตรวจสมุดแบบฝึกหัด ใบงาน-ตรวจแบบทดสอบ เรื่อง แหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการสอน
1) Note Book
2) Projector
3) หนังสือประวัติศาสตร์
4)แบบวัดและบันทึกผลการ
เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1
5)หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
6) แผนที่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
7) วีดิทัศน์เกี่ยวกับสงคราม
เวียดนาม หรือความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
8) เพลง The ASEAN Way
9) บัตรภาพ
10) หนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร
11) ใบงานพัฒนาการ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
1) Note Book
2) Projector
3) หนังสือประวัติศาสตร์
4)แบบวัดและบันทึกผลการ
เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1
5)หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
อารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6) แผนที่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
7) วีดิทัศน์เกี่ยวกับแหล่ง
มรดกโลกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8) บัตรภาพ บัตรคา
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ2,5 มีนาคม 2561)
ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม 1/1
ม 1/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- พัฒนาการของภูมิภาค
30 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวม 20 คะแนน
-แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แสดงการคิดวิเคราะห์ จานวน 5 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
รวม 10 คะแนน

4.6 ชิ้นงาน (STEM)
1) สมุดภาพการ์ตูนเล่มเล็ก รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย 10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนเรียนรู้/บูรณาการ
ส 4.2 ม 1/1

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน
ลักษณะ
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
สมุดภาพ
สมุดภาพเล่มเล็ก
การ์ตูน
รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย เล่มเล็ก
1) ออกแบบชิ้นงาน
สมุดภาพการ์ตูน
เล่มเล็ก
2) ออกแบบตัว
การ์ตูนตาม
โครงเรื่อง
3) รูปแบบชิ้นงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ตาม
จินตนาการ
4) มีความประณีต
สวยงาม
5) เค้าโครงเรื่อง
เนื้อหามีความ
น่าสนใจถูกต้องอิง
กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

1 เล่ม

หมายเหตุ
10 คะแนน

กาหนดเวลาส่ง
วันศุกร์ที่
26 มกราคม 2561

