
ประมวลรายวิชา ประวัติศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย 1                                         รหัสวิชา   ส21103 
จ านวน 1 คาบ / สัปดาห์                                                   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
ภาคเรียนที่  1                                                                ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน  นางพิลาสลักษ์  คูหา,  นางนงเยาว์  สังขโบส์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

   ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์   ความสัมพันธ์และ

ความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสาร

ประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่างๆ  การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเหตุการณ์ส าคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทย

สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 

   โดยใช้กระบวนการคิดวิ เคราะห์   กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  

กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ 

        เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติ

ไทย พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  

ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิต

สาธารณะ 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลโลกมีคุณภาพ ( Global Citizenships) รู้และเข้าใจธรรมชาติ

แก้ปัญหาความขัดแย้งของโลก (Conflict  Resolution )  รู้จักประเมินวิกฤตในระดับกระแสโลก มี

ค่านิยม  ตระหนัก รับรู้สภาพการณ์  ( Value  and Perceptions)สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหากับวิธีการทางประวัติศาสตร์ท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

ตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ม. 1/1 ม. 1/2  ม. 1/3 
ส 4.3 ม. 1/1     
ตัวช้ีวัด 

 1. ส 4.1 ม.1/1  วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 



 2. ส 4.1 ม.1/2  เทียบศักราชตามระบบต่างๆ  ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
       3. ส 4.1 ม.1/3  น าวิธกีารทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  
       4. ส 4.3 ม.1/1  อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย    
                            โดยสงัเขป 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวัด/
ผลการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วย สาระส าคัญ จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ส 4.1  

ม.1/1   

ม.1/2 

เวลาและการแบ่ง 
ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

เวลาช่วงเวลาและการเทียบศักราช 
ตามระบบต่างๆ มีความส าคัญต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ท าให้เห็น
ความสัมพันธ์ และความส าคัญ 
ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต 

6 
 

30 

2 ส 4.1 

ม.1/3 

วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์  
มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์สุโขทัย 
จะท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ   

7 
 

40 

3 ส 4.3  

ม.1/1 

สมัยก่อนสุโขทัย 
ในดินแดนไทย  

การศึกษาเรื่องราวทางประวัติ 

ศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดน
ไทยการศึกษาเรื่องราวสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย รัฐ
โบราณ รัฐไทยในดินแดนไทยก่อน
สมัยสุโขทัย โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  จะท าให้ทราบ
เรื่องราวที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง 

7 
 

30 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

 

การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 



                      คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
                      อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปรายภาค  70 :  30 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ที่ คะแนน 
1 ก่อนการสอบกลางภาคเรียน -การท าแบบทดสอบ 

-การท าชิ้นงาน/ภาระงาน 
  (ใบงาน,แบบฝึก,กิจกรรม
สัมพันธ์,งานกลุ่ม) 

1,2 10 
20 

2. การสอบกลางภาคเรียน ท าแบบทดสอบ 1,2 20 
3 ก่อนการสอบกลางภาคเรียน -การท าแบบทดสอบ 

-การท าชิ้นงาน/ภาระงาน 
2,3 20 

4. การสอบปลายภาคเรียน ท าแบบทดสอบ 2,3 30 
 
2. ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 2.2   ซื่อสัตย์สุจริต 
     2.3   มีวินัย 2.4   ใฝ่เรียนรู้ 
                   2.5   อยู่อย่างพอเพียง 2.6   มุ่งม่ันในการท างาน   

    2.7   รักความเป็นไทย       2.8   มีจิตสาธารณะ 
 
 3. การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์ และเขียน 
        3.1   อ่านข้อมูล บทความเข้าใจได้ 
        3.2   อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ แล้วตอบค าถามได้ 
        3.3   คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป อภิปราย แสดงความคิดเห็นได้ 
        3.4   เขียนข้อความ หรือบรรยายสิ่งที่ก าหนดได้ 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   และอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ( ประเมินในภาพรวม ) 

   4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
   4.2  ความสามารถในการคิด 



         1)  ทักษะการส ารวจค้นหา  
         2)  ทักษะการวิเคราะห์ 
         3)  ทักษะการสรุปลงความเห็น  
         4)  ทักษะการสร้างความรู้ 
         4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

                 4.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

                 4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 
  3) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   - วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2544. วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
  5) บัตรค า 
  6) บัตรภาพ 
  7) ใบงาน 
 
 
  แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.aksorn.com/LC/Hist/M1/01 
   - http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge-detail.php?mul... 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศักราช 
   - http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ศักราช 
   - http://www.dol.go.th/landdoc/index.php?option=com_content 
 
 

     
(นางพิลาสลักษ์   คูหา  ) 

ผู้สอน 
 

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge-detail.php?mul...
http://th.wikipedia.org/wiki/ศักราช
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ศักราช


     
( นางนงเยาว์  สังขโบสถ์) 

ผู้สอน 
 

     
(นางจุฑามาศ  พัฒนชู) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 

     
(นางสุรีรัตน์   สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 


