กาหนดการสอน (COURSE OUTLINE)
รหัสวิชา
ส 22102
ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ 3
จานวนหน่วยการเรี ยน
0.5
ระดับชั้น
ม.2
ภาคการศึกษา
1
ปี การศึกษา
2559
รายชื่อผูส้ อน
ครู ขวัญใจ โกมุทแดง
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

ครู สมเกียรติ เข็มเพชร
80:20

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
ตัวชี้วัด
1. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ (ส 4.1 ม.2/1)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริ งกับข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (ส 4.1 ม.2/2)
3. เห็นความสาคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ (ส 4.1 ม.2/3)
มาตรฐาน 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและธารงความ
เป็ นไทย
ตัวชี้วัด
4. วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ (ส 4.3 ม.2/1)
5. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมัน่ คงและความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักรอยุธยา (ส 4.3 ม.2/2)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
5
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ
ร่ องรอยของการกระทาของมนุษย์
ในอดีตที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั
เราใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เพือ่ การสืบค้นความจริ ง
ข้อเท็จจริ งของเรื่ องราวและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่สงั คมมนุษย์
ในอดีต
ถ้าไม่มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
การศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ก็จะทาไม่ได้
คาสาคัญ
-หลักฐานทางประวัติศาสตร์
-การตรวจสอบและประเมิน
หลักฐาน
-การตีความหลักฐาน

รหัสวิชา ส 22102

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานศึกษาประเภท
ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
(2 คะแนน)
-ใบงานศึกษาหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์สมัย
อยุธยาและสมัยธนบุรี
พร้อมยกตัวอย่างลงใน
แผนภูมิให้ถูกต้อง
(4 คะแนน)
-ใบงานการตรวจสอบ
และประเมินหลักฐาน
(2 คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 1

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส 22102
หน่วย เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่
คาบ
2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและ
5
การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
การศึกษาเรื่ องราวของอยุธยา
-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก -ใบงานศึกษาและ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้องอาศัยหลักฐานทาง
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
ความเป็ นมาของ
ประวัติศาสตร์หลายประเภท ทั้ง
หลังเรี ยน
พระเจ้าอู่ทองแล้วสรุ ป
หลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
-ประเมินจากแบบทดสอบ
เช่น เอกสารจีนโบราณ จดหมาย
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน ตามหัวข้อที่กาหนดให้
(กลุ่ม 6 คะแนน)
เหตุหรื อบันทึกของชาวตะวันตกที่
-ประเมินจากการสังเกต
-ใบงานวิเคราะห์ปัจจัย
เคยเดินทางมายังอยุธยา จดหมาย
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ในการเลือกที่ต้งั ราช
เหตุโหร พระราชพงศาวดาร และ
-ประเมินจากการสังเกต
ธานีและปั จจัยส่งเสริ ม
หลักฐานที่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พฤติกรรมรายบุคคล
ให้อาณาจักรอยุธยา
เช่น หลักฐานทางโบราณคดี
-ประเมินผลการสังเกต
เจริ ญรุ่ งเรื อง
คาสาคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(กลุ่ม 5 คะแนน)
-สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
(พระเจ้าอู่ทอง)
กับการประเมินตามสภาพจริ ง -ใบงานวิเคราะห์เปรี ยบ
เทียบการเมืองการ
-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-สมุดบันทึก
ปกครองของอยุธยา
-พระราชพงศาวดาร
สมัยต่างๆ(3 คะแนน)
-จดหมายเหตุ
-ใบงานวิเคราะห์ปัจจัยที่
-จตุสดมภ์
ทาให้อาณาจักรอยุธยา
เสื่อม(2 คะแนน)
-ใบงานวิเคราะห์สาเหตุ
ที่ทาให้เสียกรุ งศรี
อยุธยาครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2
(กลุ่ม 4 คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 2

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส 22102
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่
คาบ
4 -เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก -ใบงานวิเคราะห์
3 สั งคมและเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ลักษณะโครงสร้าง
อาณาจักรอยุธยาตั้งอยูบ่ นที่ราบ
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
สังคมไทยสมัยอยุธยา
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
เป็ นเส้น
หลังเรี ยน
(3 คะแนน)
คมนาคมที่สาคัญ
ราษฎรตั้ง
-ประเมินจากแบบทดสอบ
บ้านเรื อนอยูร่ ิ มแม่น้ า ลักษระบ้าน
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน -ใบงานการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ
นิยมสร้างเป็ นกระท่อมไม้ไผ่หรื อ
-ประเมินจากการสังเกต
พระพุทธศาสนาและ
เรื อนไม้ ลักษณะครอบครัวเป็ น
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การศึกษาสมัยอยุธยา
ครอบครัวขนาดใหญ่ มีความรัก
-ประเมินจากการสังเกต
(3 คะแนน)
ความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด
มี
พฤติกรรมรายบุคคล
-ใบงานศึกษาลักษณะ
ความศรัทธาเลื่อมใสใน
-ประเมินผลการสังเกต
ทางเศรษฐกิจและ
พระพุทธศาสนา อาชีพหลักคือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เงินตราสมัยอยุธยา
การเกษตร
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง (3 คะแนน)
คาสาคัญ
-ใบงานศึกษารายได้และ
-สมุดบันทึก
-สภาพสังคมและการเลื่อนฐานะ
รายจ่ายของอาณาจักร
-พระพุทธศาสนาและการศึกษา
อยุธยา (3 คะแนน)
-ลักษณะทางเศรษฐกิจและเงินตรา
-แบบทดสอบหน่วยที่ 3
-รายได้และรายจ่ายของอาณาจักร
อยุธยา

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส 22102
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่
คาบ
4 ความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศสมัย
6
อยุธยา
หลังการก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา
-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก -ใบงานวิเคราะห์
นโยบายต่างประเทศ
เมื่อ พ.ศ.1893
เป็ นต้นมา
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
และความสัมพันธ์
อาณาจักรอยุธยาได้มีพฒั นาการจาก
หลังเรี ยน
ระหว่างอยุธยากับรัฐ
รัฐเล็กๆมาเป็ นรัฐขนาดใหญ่ที่มี
-ประเมินจากแบบทดสอบ
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ในช่วงระยะต้น
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน เพือ่ นบ้าน (5 คะแนน)
-ใบงานวิเคราะห์
อยุธยามีตวามสัมพันธ์กบั รัฐ
-ประเมินจากการสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ใกล้เคียง เช่น สุ โขทัย ล้านนา พม่า
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
อยุธยากับจีนและญี่ปุ่น
เขมร มลายู และรัฐในเอเชีย เช่น
-ประเมินจากการสังเกต
(5 คะแนน)
จีน ต่อมา ญี่ปุ่นและชาติตะวันตก
พฤติกรรมรายบุคคล
-ใบงานวิเคราะห์ความ
จึงเข้ามาติดต่อกับอยุธยา
-ประเมินผลการสังเกต
สัมพันธ์ระหว่างอยุธยา
คาสาคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กับชาติตะวันตก
-ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง (5 คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 4
-สมุดบันทึก
คะแนนสอบระหว่างงภาค
80 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20 คะแนน
รวมทั้งหมด (20 ชัว่ โมง)
100 คะแนน

ลงชื่อ..............................................
(นางสาวขวัญใจ โกมุทแดง)
ครู ผู้สอน

ลงชื่อ…………………………………
(ครู สมเกียรติ เข็มเพชร)
ครู ผู้สอน

ความเห็นของหัวหน้ ากลุ่มสาระ
.............................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
(........................................................)
ความเห็นของวิชาการ
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
(.........................................................)
ความเห็นของผู้อานวยการ

เห็นชอบ

ไม่ เห็นชอบ

ลงชื่อ ................................................................
(นายโพยม จันทร์ น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

