
รายละเอียดวิชา

วิชา  ประวัติศาสตร 2-                                      รหัสวิชา  ส33102   - จำนวน 2 คาบ / สัปดาห 1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1-9  - -          ภาคเรียนที่ 1/ 2557     -     ครูผูสอน มิสชัญญา   ภาคอุทัย

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. อารยธรรรมโบราณ  

    1.1 ความหมายของอารยธรรม

    1.2 อารยธรรมลุมแมน้ำ

    ไทกรัสยูเฟรติส

    1.3 อารยธรรมลุมน้ำไนล

    1.4 อารยธรรมลุมน้ำฮวงโห

    1.5 อารยธรรมลุมแมน้ำสินธุ

    1.6 อารยธรรมกรีกโรมัน

    1.7 ประวัติศาสตรเมืองชลบุรี

    (ทองถิ่น)

    1.8 พืชพรรณธรรมชาติภูมิปญญา

    ตะวันตก (พฤกษศาสตร)

    1.9 อารยธรรมสำคัญกลุมอาเซียน 

    (ASEAN)

    1.10 ประวัตินักบุญหลุยส (FSG)

ส 4.2 ม.4-6/1 วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  และการติดตอ

             ระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการ

             และการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ    

    การเมือง เขาสูโลกสมัยปจจุบัน

    2.1 การติดตอระหวางโลกตะวันออก

    กับโลกตะวันตก

    2.2 อิทธิพลทางวัฒนธรรมตะวันตกที่

    มีตอโลกตะวันออก

    2.3 เหตุการณตางที่สงตอการ

    เปลี่ยนแปลงของโลก

    2.4 ตัวอยางเหตุการณสำคัญของโลก

    2.5 การรับอารยธรรมตะวันตกของ

    อำเภอศรีราชา (ทองถิ่น)

ส 4.2 ม.4-6/2 วิเคราะหเหตุการณสำคัญตางๆที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง 

             ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เขาสูโลกสมัยปจจุบัน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. การขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป

    ไปยังดินแดนตางๆ

    3.1 การปฏิวัติวิทยศาสตร

    3.2 การปฏิวัติอุตสาหกรรม

    3.3 ลัทธิชาตินิยม

    3.4 ลัทธิจักรวรรดินิยม

    3.5 พัฒนาการทางประวัติศาสตร

    อำเภอศรีราชา (ทองถิ่น)

ส 4.2 ม.4-6/3 วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศใน

             ยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย

4. สถานการณของโลกในคริสตศตวรรษ

    ที่ ๒๑

    4.1 ความรวมมือและความขัดแยงของ

    มนุษยชาติ

    4.2 สถานการณสำคัญของโลกใน

    คริสตศตวรรษที่ ๒๑

   4.3 เหตุการณ 11 กันยายน 2001 

   (nine Eleven)

   4.4 การขาดแคลนทรัพยากร

   4.5 การกอการราย

   4.6 ความขัดแยงทางศาสนา

ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ ๒๑

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค - ใบงานอารยธรรรมโบราณ  

- ใบงานเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง เขาสู

โลกสมัยปจจุบัน

- รายงานอารยธรรมโบราณ

แบบประเมินและแบบทดสอบ

แบบประเมินชิ้นงาน

แบบทดสอบ

แบบประเมินพฤติกรรม

25 ส 4.2 ม.4-6/1-2

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 4.2 ม.4-6/1-2

3. หลังกลางภาค - ใบงานการขยายอิทธิพลของ

ประเทศในยุโรป

- ใบงานสถานการณของโลกใน

คริสตศตวรรษที่ ๒๑

- รายงานสถานการณของโลก

ในคริสตศตวรรษที่ ๒๑

แบบประเมินและแบบทดสอบ

แบบประเมินชิ้นงาน

แบบทดสอบ

แบบประเมินพฤติกรรม

25 ส 4.2  ม.4-6/3-4
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 4.2  ม.4-6/3-4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตการทำงาน

การตอบคำถาม

แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตการทำงาน

การตอบคำถาม

สังเกตการทำงาน

การตอบคำถาม

- สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

- ใบความรู 

- สรุปเนื้อหา

แบบประเมิน - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย- -                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต- - -

3.   มีวินัย- - - - - - 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง - - - - - 6.   มุงม่ันในการทำงาน- -

7.   รักความเปนไทย- - - - - 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข- - - - 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร- - - - 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา- - - - 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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