
 

 
 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1.  ชื่อรายวิชา ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา ส30261 
 จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2565 
 ผู้สอน ว่าท่ีร้อยตรีชัชพงศ์  รัตนกรีฑากุล 
 

2.  คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทยซึ ่งเป็นรากฐานของสังคมไทย การสร้างกรุงและสภาพสังคม  
และวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ ่ง เป็นราชธานีของไทยในปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างสังคมไทย การเปรียบเทียบการปฏิร ูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที ่ 5 และการปฏิร ูปการศึกษา  
ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เอกลักษณ์ที่สำคัญของไทย  
และความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของสังคมโลกท่ีมีต่อสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อธิบาย การเปรียบเทียบ และการประยุกต์ใช้ 
 เพื ่อให้นักเรียนเกิดความรู ้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้ อง  
นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 1. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทยได้ 
 2. อธิบายการสร้างกรุงและสภาพสังคมและวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ ่ง เป็นราชธานีของไทย 
ในปัจจุบันได้ 
 3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง โครงสร้างสังคมไทยได้ 
 4. เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 5 และการปฏิรูปการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ 
 5. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 



  
 
     6. อธิบายเอกลักษณ์ท่ีสำคัญของไทยและความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้ 
 7. วิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
 8. วิเคราะห์อิทธิพลของสังคมโลกท่ีมีต่อสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
   รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ความหมายความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรม (สอนชดเชยวัน

จันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 ต.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line ,Google classroom, Google meet โดยมอบหมายใบงาน
เรื่อง ความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรม) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดวัฒนธรรมไทย 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคม 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565  การปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมไทย 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลักษณะสังคม (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 

5 ธ . ค .  2565 ชด เชยการสอนผ ่ าน  Line ,Google classroom, 
Google meet โดยมอบหมายใบงานเรื่อง ลักษณะสังคมไทย) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การเปลี ่ยนแปลงของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  (สอนชดเชย
วันหยุดในวันท่ี12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line ,Google 
classroom, Google meet โ ดยมอบหมาย ใบง าน เ ร ื ่ อ ง  ก า ร
เปล่ียนแปลงของสังคมไทย) 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 (สอนชดเชยวันหยุด
ในวันท่ี30 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line ,Google classroom, 
Google meet โดยมอบหมายใบงานเรื่อง ลักษณะสังคมไทย) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566  เอกลักษณ์สำคัญของของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมไทยในอดีต
จนถึงปัจจุบัน (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 ชดเชยการ
สอนผ่าน Line ,Google classroom, Google meet โดยมอบหมาย
ใบงานเรื่อง เอกลักษณ์ไทย) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
   

      



      
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที ่มีต่อสังคมไทยในอดีต (สอนชดเชย
วันหยุดในวันท่ี16 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Line ,Google 
classroom, Google meet โดยมอบหมายใบงานเร ื ่อง ลักษณะ
สังคมไทย) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การเข้ามาของวัฒนธรรมสากลในสังคมไทย 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 อิทธิพลของสังคมโลกท่ีมีต่อสังคมไทย 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 วิเคราะห์การเข้ามาของวัฒนธรรมสากลต้ังแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบัน 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมสากลท่ีมีต่อสังคม 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566  ติดตามการส่งงานของนักเรียน 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน 

 
 

5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 
   คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 
   คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 
   คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 
   คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 
   รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5.2) คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อท่ี 1,2 ภูมิหลังสังคมไทย 10 1. ตรวจสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบ 
3. ช้ินงาน/ภาระงาน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
- Google classroom 

ข้อท่ี 3,4,5 วิถีชีวิตแห่งสังคมไทย 15 1. ตรวจสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบ 
3. ช้ินงาน/ภาระงาน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
- Google classroom 

 
5.3) คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน  (วันที่ 23,26 – 29 ธันวาคม 2565)   

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ผลการการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
ข้อท่ี 1,2,3,4,5 - ภูมิหลังสังคมไทย 

- วิถีชีวิตแห่งสังคมไทย 
20 1. ข ้อสอบปรน ัย แบบเล ือกคำตอบ 4 ต ั ว เล ือก  

จำนวน 20 ข้อ 
2. ข้อสอบอัตนัย แบบแสดงความคิดเห็นจำนวน 2 ข้อ 

 
5.4) คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อท่ี 6 มรดกไทย 10 1. ตรวจสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบ 
3. ช้ินงาน/ภาระงาน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
- Google classroom 

ข้อท่ี 7, 8 วัฒนธรรมโลก  
วัฒนธรรมไทย 

15 1. ตรวจสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบ 
3. ช้ินงาน/ภาระงาน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
- Google classroom 

 



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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ข้อท่ี 6 
 

ข้อท่ี 7,8 

- มรดกไทย 
- วัฒนธรรมโลก วัฒนธรรมไทย 

30 1. ข ้อสอบปรน ัย แบบเล ือกคำตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
2. ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ 

 
5.6)  ชิ้นงาน powerpoint มรดกไทย ด้วยสื่อ Thailand 4.0 (STEM) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดส่งชิ้นงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน 

ข้อท่ี 6 
ข้อท่ี 7,8 

1. powerpoint 
2. นำเสนอ 
3. รูปแบบการนำเสนอ 
4. ความตรงต่อเวลา 

ช้ินงาน 1 10 คะแนน 
(ก ่อนกลางภาค 
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค 5 
คะแนน) 

13 กุมภาพันธ์ 2566 

 


