โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา ส30102
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวปรียาภรณ์ พลไตร นายวสันต์ ใจบุญมา นางสาวปิยธิดา พูลสมบัติ
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เวลาและยุ คสมัย ทางประวัติศาสตร์สากลและวิเคราะห์อารยธรรมโลกยุคโบราณ
ได้แก่ อารยธรรมลุ่มแม่น้าไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก - โรมัน และการติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อกัน เหตุการณ์ส้าคัญต่าง ๆ เช่น ระบอบฟิวดัส การฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการ สงครามครูเสด การส้ารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยายการล่าอาณา
นิคมและลัทธิจักรวรรดินิยมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย สถานการณ์ ส้าคัญ
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มและการอภิปราย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะทางสังคม
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น น้าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงความส้าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล และเห็นคุณค่าของมนุษยชาติ เข้าใจความ
แตกต่างหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท้างาน มีวินัย มีความรับผิดชอบ
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ส. 4.1ม.4-6/1. ตระหนั กถึงความส้ าคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
ตัวชี้วัด
ส.4.2ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโบก
ตะวันตกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ส.4.2ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองเข้าสู่โลก

ส.4.2ม.4-6/3วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา
แอฟริกา และเอเชีย
ส4.2ม.4-6/4 วิเคราะหิสถานการณ์ของโลกในคริสศตวรรษที่ 21
รวม 5 ตัวชีว้ ัด
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค
25
คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
- คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
- คะแนนหลังกลางภาค
25
คะแนน
- คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100 คะแนน
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส. 4.1ม.4-6/1.
ส. 4.2ม.4-6/1
ส.4.2ม.4-6/2

ส 4.2 ม 4-6/2
ส 4.2 ม 4-6/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
อารยธรรมของโลก
15 -แผนผังความคิดเรื่องเวลาใน
ยุคโบราณ
ประวัติศาสตร์สากล
-การท้าวีดีโอความรู้โดยใช้โปรแกรม
Sony Vagas
อารยธรรมของโลกยุคโบราณตะวันตก
อารยธรรมของโลกยุคโบราณตะวันออก
-การแผนผังความคิดการติดต่อระหว่าง
โลกตะวันตกและโลกตะวันออกที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงโลก
-การท้าใบงานเรื่อง อารยธรรมโลกยุค
โบราณ
-แผ่นผับอารยธรรมของโลกยุคกลาง
-แผนผังความคิดเรื่องอารยธรรมโลกยุค
กลาง
การเปลี่ยนแปลงใน
ประวัติศาสตร์
สมัยใหม่ของ
มนุษยชาติ

10

-แผนผังความคิดเรื่องการพัฒนาการของ
โลกตะวันตกยุคใหม่
-ใบงานเรื่อง การขยายตัวของอารยธรรม
ตะวันตก
-แผนผังความคิดการขยายตัวของอารย
ธรรมตะวันตก

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
-ห้องสมุด
-ระบบ
สารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต

- Note Book
- Projector
-หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
-ห้องสมุด

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ /25 - 29 ธันวาคม 2560)
ตัวชี้วัด
ส. 4.1ม.4-6/1.
ส. 4.2ม.4-6/1
ส.4.2ม.4-6/2
ส 4.2ม 4-6/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
อารยธรรมของโลกยุค
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
โบราณ
4 ตัวเลือก จ้านวน 42 ข้อ
การเปลี่ยนแปลงใน
- แบบทดสอบอัตนัย
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
แสดงวิธีท้า จ้านวน 2 ข้อ
ของมนุษยชาติ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส.4.2ม.4-6/2
ส.4.2ม.4-6/3
ส.4.2ม.4-6/4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สถานการณ์ของโลกใน
25
-แผนผังความคิดเรื่องลัทธิ
คริสต์ศตวรรษที่ 20-21
ชาตินิยมในยุโรป
-แผนผังความคิดเรื่องความ
เป็นมหาอ้านาจของสหรัฐอเม
กาและญี่ปุ่น
-แผนผังความคิดเรื่อง
สงครามโลกครั้งที่ 1
-แผนผังความคิดเรื่อง
สงครามโลกครั้งที่ 2
-ใบงานเรื่องโลกกับการแข่งขัน
และความขัดแย้ง
-แผนผังความคิดเรื่องสงคราม
เย็น
-ใบงานเรื่อง มหาอ้านาจกับ
การเมืองในโลกคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20
-แผนผังความคิดเรื่องบทบาท
มหาอ้านาจกับอนาคต
การเมืองโลก
-แผนผังความคิดเรื่องสภาพ
สังคมโลกยุคปัจจุบัน
-ใบงานเรื่องโลกร่วมสมัย
แผนผังความคิดเรื่อง กระแส
โลกาภิวัตน์ในคริสต์ศตวรรษที่
21

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

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –5มีนาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ส.4.2ม.4-6/2
สถานการณ์ของโลกใน
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ส.4.2ม.4-6/3
คริสต์ศตวรรษที่ 20-21
4 ตัวเลือก จ้านวน 42 ข้อ
ส.4.2ม.4-6/4
- แบบทดสอบอัตนัย
แสดงวิธีท้า จ้านวน 2 ข้อ
4.6 ชิ้นงานวิดีโอประวัติศาสตร์ (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ส. 4.1ม.4-6/1.
1. ใบบันทึกกิจกรรม
ส. 4.2ม.4-6/1
2. แนวคิดในการออกแบบ
ส.4.2ม.4-6/2
จัดท้าวีดีอารยธธรรม
โบราณ
3. การค้านวนระยเวลา
ของท้าวีดีโอกับ
เนื้อหาปรัวัติศาสตร์
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบวีดีโอ
ประวัติศาสตร์อารยธรรม
5. ความสวยงามน่าสนใจ
ของวีดีโอประวัติศาสตร์
อารยธรรมโบราณ
6.การใช้งานโปรแกรม
Sony Vagas

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
วีดีโอ
วัฎจักร
โปรเตอร์
ปฎิทิน
Pop up

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

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

กิจกรรมการเรียนการสอนและชิน้ งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

