
     ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 

1. รหัสวิชา   ส 23103 

2. จ านวนหน่วยการเรียน               0.5 

3. ชื่อวชิา   ประวตัิศาสตร์ 

4. ระดับชัน้   ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

6. ปีการศึกษา   2559 

7. ชื่อผู้สอน   นางสาวคณารัตน์   ศรีมขุ 

8. เงื่อนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาพืน้ฐาน 

10. จ านวนคาบ : สัปดาห์               1 คาบ : สปัดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวิชา 

 อธิบายวธีิการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ พร้อมยกตวัอยา่ง การวเิคราะห์

ขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินของแต่ละทวปี หรือหลกัฐานภูมิภาคของโลก 

ลกัษณะท่ีตั้งพฒันาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองภูมิภาคของโลกกบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ 

 อธิบายและวเิคราะห์ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อพฒันาการไทย

รวมถึงภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย 

วเิคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือและความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี  ๒๐  

ตลอดจนความพยายามในการขจดัปัญหาความขดัแยง้  ความร่วมมือขององคก์รระหวา่งประเทศ  

 

ตัวช้ีวดั 

ส 4.1  ม.3/1   ม.3/2      

ส 4.2  ม.3/1   ม.3/2  

ส  4.3    ม.3/3  

รวมทั้งหมด    5   ตวัช้ีวดั 



 

12. ผลการเรียนรู้คาดหวัง 

 1.อธิบายและวเิคราะห์ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อพฒันาการไทย

รวมถึงภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย 

 2.อธิบายวธีิการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ พร้อมยกตวัอยา่ง การ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินของแต่ละทวปี หรือหลกัฐานภูมิภาค

ของโลก ลกัษณะท่ีตั้งพฒันาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองภูมิภาคของโลกกบัพฒันาการทาง

ประวติัศาสตร์ 

 3.  วเิคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือและความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี  ๒๐  

ตลอดจนความพยายามในการขจดัปัญหาความขดัแยง้  ความร่วมมือขององคก์รระหวา่งประเทศ  

 

 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  1) ใช้กระบวนการคิด กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการ

ปฏิบตัิ กระบวนการกลุม่ 

 2) ใช้กระบวนการสบืค้นข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เช่น  หนงัสอื  เอกสารตา่งๆ  แหลง่การเรียนรู้ และInternet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. หนว่ยการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ตอ่สปัดาห์ 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 

การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจดั 

การเรียนรู้ 

ทักษะการคิด 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 

 

 

1.การสร้างสรรค์ภมูิ

ปัญญาและวฒันธรรม

ไทยสมยัรัตนโกสนิทร์ 

 

 

-  วิธีสอนแบบกระบวนการ 

 กลุม่สมัพนัธ์ 

 

1.  ทกัษะการวเิคราะห์ 

2. ทกัษะการจดัระเบียบ 

4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

ภมูิภาคของโลกกบั

พฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ 

1.ภมูิภาคของโลกกบั

พฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ทวีป

ยโุรป  

 

-  วิธีสอนด้วยบทเรียน 

 ส าเร็จรูป 

1.  ทกัษะการรวบรวม

ข้อมลู 

2. ทกัษะการวเิคราะห์ 

3. ทกัษะการสรุปลง 

 ความเห็น 

2 

2. ภมูิภาคของโลกกบั

พฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ทวีป

อเมริกาเหนือ  

-  วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา  

 (CIPPA Model) 

1.  ทกัษะการรวบรวม

ข้อมลู 

2. ทกัษะการวเิคราะห์ 

3. ทกัษะการสรุปลง 

 ความเห็น 

4. ทกัษะการสร้าง

ความรู้ 

2 

3.ภมูิภาคของโลกกบั

พฒันาการทาง

- วิธีสอนแบบสบืเสาะ 

 หาความรู้ (Inquiry 

1.  ทกัษะการรวบรวม

ข้อมลู 

2 



ประวตัิศาสตร์ทวีป

อเมริกาใต้ 

  

 

Method :  

 5E) 

2. ทกัษะการวเิคราะห์ 

3. ทกัษะการสรุปลง 

 ความเห็น 

4. ทกัษะการสร้าง

ความรู้ 

4.ภมูิภาคของโลกกบั

พฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ทวีป

แอฟริกา  

 

- วิธีสอนโดยการจดัการ

เรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิค

คูค่ิด  

  

1.  ทกัษะการรวบรวม

ข้อมลู 

2. ทกัษะการวเิคราะห์ 

3. ทกัษะการสรุปลง 

 ความเห็น 

4. ทกัษะการสร้าง

ความรู้ 

2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

ความขดัแย้งและความ

ร่วมมือของโลกใน

คริสต์ศตวรรษที่  ๒๐  

ถงึปัจจุบัน 

1.ความขัดแย้งของ

โลกในคริสต์ศตวรรษ

ที่  ๒๐  ถงึปัจจุบัน

   

- วิธีสอนแบบ KWL 

 

1.  ทกัษะการรวบรวม

ข้อมลู 

2. ทกัษะการวเิคราะห์ 

3. ทกัษะการสรุปลง 

 ความเห็น 

4. ทกัษะการสร้าง

ความรู้ 

3 

2.ความร่วมมือของ

โลกในคริสต์ศตวรรษ

ที่  ๒๐  ถงึปัจจุบัน
  

 

- วิธีสอนแบบสบืเสาะ 

 หาความรู้ (Inquiry 

Method :  

 5E) 

1.  ทกัษะการรวบรวม

ข้อมลู 

2. ทกัษะการวเิคราะห์ 

3. ทกัษะการสรุปลง 

3 



 ความเห็น 

4. ทกัษะการสร้าง

ความรู้ 

 

 

15. การวดัและประเมินผล (100 คะแนน) 

1) สอบก่อนกลางภาค    10 คะแนน 

2) ประเมินจากชิน้งาน   10 คะแนน 

3) สอบกลางภาค   30 คะแนน 

4) ประเมินจากชิน้งาน   5 คะแนน 

5) สอบหลงักลางภาค   10 คะแนน 

6) สอบปลายภาค   30 คะแนน 

7) ประเมินตามสภาพจริง เช่น  การเข้าเรียน การแตง่กาย ความรับผิดชอบ เป็นต้น   5   คะแนน 

ข้อเสนอแนะ   - เช็คช่ือทกุคาบ  พร้อมตรวจหนงัสอื  สมดุ   ทกุครัง้ 

-  ตามงานทกุครัง้ที่สอน  แตน่กัเรียนไมเ่ข้าเรียนจงึตามงานไมไ่ด้   

-  นกัเรียนไมเ่ข้าเรียนฝากบอกเพื่อนและบอกครูที่ปรึกษา 

-  โทหาผู้ปกครองกรณีนกัเรียนหนีเ้รียน 

- นกัเรียนไมม่าติดตอ่แก้ไขตามก าหนดเวลา 

- ปลกูฝ่ังคณุธรรมหน้าทีค่วามรับผิดชอบและมารยาท 

 

 

 

 



16. แหล่งการเรียนรู้ 

 1)  จากการฟังค าบรรยาย 

 2)  ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก Internet 

          3)  หนงัสอืและเอกสารตา่งๆ 

 

        ลงช่ือ  

         (นางสาวคณารัตน์  ศรีมขุ) 

            ผู้จดัท า 

ความเห็นของหวัหน้ากลุม่สาระฯ 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............... 

 

        ลงช่ือ  

         (นางสาวดาวเรือง   ศิริรักษ์) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานวิชาการ 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............... 

 

        ลงช่ือ  

         (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................

............... 

 

        ลงช่ือ  

         (นายจิณณาวฒัน์   โคมบวั) 

 

 

 


