โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์4 รหัสวิชา ส22104
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์ , นางสาวสิริพร การสร้าง , นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม ,
นายสุทธิฤทธิ์ โมเครือ
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก วิเคราะห์ตีความข้อมูล
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีป
เอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย และ
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
โดยใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล กระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ตีความ ประเมินค่า การเปรียบเทียบ การสรุป และกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง นาไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ ผู้เรียนตามหลักสูตร
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ส 4.2 ม.2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ส 4.2 ม.2/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
รวม 2 ตัวชี้วัด
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4.1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)
สอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน

4.2) คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ส 4.2 ม.2/1
พัฒนาการของมนุษย์ใน
15
1. ตรวจสมุดและใบงาน
- Note Book
ทวีปเอเชีย
2. แบบทดสอบปรนั ย 4 - Projector
ตัวเลือก หลังเรียน
- PowerPoint
3. แบบทดสอบอัตนัย แสดง
ความคิดเห็น หลังเรียน
4. ชิ้นงาน
ส 4.2 ม.2/1
พัฒนาการสังคมเอเชีย
10
1. ตรวจสมุดและใบงาน
- Note Book
2. แบบทดสอบปรนั ย 4 - Projector
ตัวเลือก หลังเรียน
- PowerPoint
3. แบบทดสอบอัตนัย แสดง
ความคิดเห็น หลังเรียน
4.3) คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 2 – 8 มกราคม 2562)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ส 4.1 ม.2/2
- พัฒ นาการของมนุ ษ ย์
20
1. ข้อสอบปรนัย แบบเลือกคาตอบ 4 ตัวเลือก
ในทวีปเอเชีย
จานวน 30 ข้อ
- พัฒนาการสังคมเอเชีย
2. ข้อสอบอัตนัย แบบแสดงความคิดเห็น จานวน
1 ข้อ
4.4) คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.2/2

ส 4.2 ม.2/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ท่ อ ง แ ด น อา ร ย ธ ร ร ม
15
1. ตรวจสมุดและใบงาน
เอเชียโบราณ
2. แบบทดสอบปรนั ย 4
ตัวเลือก หลังเรียน
3. แบบทดสอบอัตนัย แสดง
ความคิดเห็น หลังเรียน
อิทธิพลของอารยธรรม
10
1. ตรวจสมุดและใบงาน
2. แบบทดสอบปรนั ย 4
ตัวเลือก หลังเรียน
3. แบบทดสอบอัตนัย แสดง
ความคิดเห็น หลังเรียน
4. ชิ้นงาน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- PowerPoint
- Note Book
- Projector
- PowerPoint

4.5)

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562)

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ส 4.2 ม.2/2
- ท่ อ งแดนอารยธรรม
30
1. ข้อสอบปรนัย แบบเลือกคาตอบ 4 ตัวเลือก
เอเชียโบราณ
จานวน 30 ข้อ
- อิทธิพลของอารยธรรม
2. ข้อสอบอัตนัย แบบแสดงความคิดเห็น จานวน
3 ข้อ
4.6) ชิ้นงาน magic box แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย (STEM)
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.2/1
ส 4.2 ม.2/2

วิธีเก็บคะแนน
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างชิ้นงาน
3. รูปแบบการนาเสนอ
4. ความสอดคล้อง
(ทักษะการคิดบูรณาการ)
5. ความตรงต่อเวลา

ชิ้นงาน
ลักษณะ / จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
magic
1 ชิ้น
box แหล่ง
อารยธรรม
โบราณใน
ภูมิภาค
เอเชีย

หมายเหตุ
10 คะแนน
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค 5
คะแนน)

กาหนดการส่ง
ชิ้นงาน
11 ก.พ. 2562

