
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 

                                            (Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 2  รหัสวิชา  ส21104    
   จำนวนชั่วโมง  1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต                   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม       ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                
   ภาคเรียนที่  2                         ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวกิติยา  พ่วงจินดา, นายสุทธิฤทธิ์  โมเครือ, นางสาวไอรดา  มีครองธรรม, นายซูไฮมี  เจ๊ะเซ่ง 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม               
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้งและ
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาคที่ตั ้งและ
ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มี
พัฒนาการของสังคมไทยสมยัปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ และสามารถนำไปใช้ ปฏิบัติติตนในสังคม ได้อย่างถูกต้อง 

นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

 

3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
ส 4.2  ม 1/1  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ 
ส 4.2  ม 1/2  ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส 4.3  ม 1/2  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ 
ส 4.3  ม 1/3  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน 

รวม  4  ตัวช้ีวัด 



4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 

วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย สอนชดเชยผ่านโปรแกรม Line, Google  Meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 พัฒนาการทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่          

5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัย
สุโขทัย สอนชดเชยออนไลน์ผ่านโปรแกรม Line, Google  Meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่    
12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาในสมัยสโุขทัย สอน
ชดเชยออนไลน์ผ่านโปรแกรม Line, Google  Meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

ความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565                                           
(สอนชดเชยวันหยุดในวนัที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน                     
เรื่อง Time line : อาณาจักรสุโขทัย สอนชดเชยออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Line, Google  Meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ สอนชดเชย
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Line, Google  Meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 พัฒนาการในสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 พัฒนาการในสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                

(สอนชดเชยวันหยุดในวนัที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน                  
เรื่อง พัฒนาการในสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอนชดเชย
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Line, Google  Meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 พัฒนาการในสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 



สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 2 (ส21104) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 2 (ส21104) 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1 คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

          สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค   70 : 30   คะแนน 

   -  คะแนนก่อนกลางภาค              25      คะแนน  (ชิ้นงาน  5  คะแนน  STEM) 

   -  คะแนนสอบกลางภาค              20      คะแนน 

-  คะแนนหลังกลางภาค              25      คะแนน  (ชิ้นงาน  5  คะแนน  STEM) 

  -  คะแนนสอบปลายภาค             30      คะแนน 

      รวม                        100      คะแนน 
 

 5.2 คะแนนก่อนสอบกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ส 4.3 ม 1/2 , ม 1/3 รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย 15 - แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน

หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 10 ข้อ 
- ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
แบบฝึกหัด  สมุด  ใบงาน   
- ประเมินการนำเสนอผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 
- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 
- สังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
- ชิ้นงาน สมุดภาพเล่มเล็ก รุ่ง
อรุณแห่งกรุงสุโขทัย  

- Note Book 
- ProJector 
- Power Point 
- Internet 
 

 
 



ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ส 4.2 ม.1/3 สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิ
ปัญญา 

10 - แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน
หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 10 ข้อ 
- ประเมินการนำเสนอผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 
- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

 

 
 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (วันที่ 23 , 26-29 ธันวาคม 2565) 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ส 4.3 ม 1/2 , ม 1/3 รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย 20 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ                  
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียน
บรรยาย แสดงการคิดวิเคราะห์               
จำนวน 3 ข้อ  

ส 4.2 ม.1/3 สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมปิัญญา 

 

 5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม  25  คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ส 4.2 ม.1/1 
 
 

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ 

15 - แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียนหลัง
เรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จำนวน 10 ข้อ 
- ตรวจแบบฝึกหัด  สมุด   
ใบงานพัฒนาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
- การประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
- แบบฝึกหัด การจับคู่ บัตรคำ กับ
ภาพเหตุการณ์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

- Note Book 
- ProJector 
- Power Point 
- Internet 



ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

   - การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก -           
เฉียงใต้ 

 

ส 4.2 ม.1/2 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

10 - แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียนหลัง
เรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จำนวน 10 ข้อ 
- ตรวจสมุดแบบฝึกหัด ใบงาน 
- ตรวจแบบทดสอบ เรื่อง แหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย   
ตะวันออกเฉียงใต้ 

- Note Book 
- ProJector 
- Power Point 

- Internet 

 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์, 1-3 มีนาคม 2566)                                                                

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ส 4.2 ม.1/1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
30 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4  

ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียน
บรรยาย แสดงการคิดวิเคราะห์ จำนวน 
5 ข้อ  

ส 4.2 ม.1/2 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  

5.6 ชิ้นงาน สมุดภาพการ์ตูน รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย (STEM)  

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ กำหนดส่งช้ินงาน ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ส 4.3  ม 1/2 
ส 4.3  ม 1/3 

1. ออกแบบชิ้นงานสมุดภาพ
การ์ตูน 
2. ออกแบบตัวการ์ตูนตามโครง
เรื่อง 
3. รูปแบบชิ้นงานมีความคิด
สร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
4. มีความประณีตสวยงาม 

สมุดภาพ
การ์ตูน 

1 10 คะแนน 
(ก่อนกลางภาค        
5 คะแนน และ           
หลังกลางภาค                       

5 คะแนน) 

24 ก.พ. 2566 



 หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ กำหนดส่งช้ินงาน ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

 5. เค้าโครงเรื่องเนื้อหามีความ
น่าสนใจถูกต้องอิงกับหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 

  
  

 


