
   รายละเอียดวิชา

วิชา ประวัติศาสตร์ 1                                               รหัสวิชา ส31102           จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-9                                         ภาคเรียนที่ 2/2557                ครูผู้สอน มิสจีรนันท์ ,ม.ธนรัตน์ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  เวลา ยุคสมัย และวิธีการทาง

     ประวัติศาสตร์

     1.1  การนับเวลา

     1.2  การแบ่งยุคสมัยทาง 

            ประวัติศาสตร์ไทย

     1.3  วิธีการทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.4-6/1  ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

              ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  

ม.4-6/2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง

              ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

2.  การต้ังถิ่นฐานในดินแดนไทย

     2.1. ถิ่นเดิมของชนชาติไทย

     2.2. การต้ังถิ่นฐานในดินแดน 

            ไทย

     2.3. รัฐโบราณในดินแดนไทย

ส 4.3 ม.4-6/5  วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์

              ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

3. รัฐไทยในดินแดนไทย

     3.1  แคว้นโยนกเชียงแสน

     3.2  แคว้นหิรัญนครเงินยาง

     3.3  แคว้นพะเยา

     3.4  อาณาจักรล้านนา

     3.5  อาณาจักรสุโขทัย

     3.6  แคว้นสุพรรณภูมิ

     3.7  อาณาจักรอยุธยา

     3.8  อาณาจักรธนบุรี

     3.9  อาณาจักรรัตนโกสินทร์

ส 4.3 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

4. ความสำคัญของสถาบัน

    พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

    4.1 ด้านการป้องกันและรักษาเอกราช    

          ของชาติ

    4.2 ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธ

          ศาสนา

    4.3 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ

    4.4 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

          ไทย

ส 4.3 ม.4-6/2  วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติ

               ไทย
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. การปรับปรุงประเทศสมัยรัชกาลที่ 5

    5.1 การปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง

    5.2 การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส

    5.3 การเสด็จประพาสต้น และเสด็จ

          ประพาสยุโรป

ส 4.3 ม.4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

6. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

    พ.ศ. 2475

    6.1 สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง

          การปกครอง

    6.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

          การปกครอง

    6.3 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

          และผลที่ตามมา

ส 4.3 ม.4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

7. บทบาทของสตรีไทยใน

    ประวัติศาสตร์

    7.1 บทบาทด้านการเมืองการ

          ปกครอง

    7.2 บทบาทด้านเศรษฐกิจ

    7.3 บทบาทด้านสังคม

ส 4.3 ม.4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

8. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

    8.1 วัฒนธรรมไทย

    8.2 การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์์

          วัฒนธรรมไทย (ท้องถิ่น)

ส 4.3 ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 

              และวัฒนธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

9. อิทธิพลของวัฒนธรรม

    ตะวันออกและวัฒนธรรม

    ตะวันตกต่อสังคมไทย

    9.1 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก

          ต่อสังคมไทย

    9.2 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก

          ต่อสังคมไทย

ส 4.3 ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 

             และวัฒนธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

10. บุคคลสำคัญ

      10.1 บุคคลสำคัญที่มีส่วน

              สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

              และประวัติศาสตร์ไทย

      10.2 บุคคลสำคัญที่ส่งเสริม

              สรรค์ภูมิปัญญาไทยและ

              วัฒนธรรมไทย

ส 4.3 ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 

             และวัฒนธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
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การวัดและประเมินผล

[ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค ทดสอบ

ประเมินชิ้นงาน

แบบทดสอบ

แบบประเมินชิ้นงาน

25 ส 4.1 ม.4-6/1-2

ส 4.3 ม.4-6/1

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 4.1 ม.4-6/1-2

ส 4.3 ม.4-6/1-2

3. หลังกลางภาค ทดสอบ

ประเมินชิ้นงาน

แบบทดสอบ

แบบประเมินชิ้นงาน

25 ส 4.3 ม.4-6/1,3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 4.3 ม.4-6/1,3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

1. สังเกต

2. ตรวจแบบฝึกหัด

1. แบบสังเกต

2. แบบฝึกหัด

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1.  สังเกต

2. ตรวจแบบฝึกหัด

1. แบบสังเกต

2. แบบฝึกหัด

- สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย[์ [                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต[ [ [

3.   มีวินัย[ [ [ [ [ [ 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง [ [ [ [ [ 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน[ [

7.   รักความเป็นไทย[ [ [ [ [ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข[ [ [ [ 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร[ [ [ [ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา[ [ [ [ 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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