แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ
รายวิชา ส30107 ประวัติศาสตร์ไทย 1
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต : 1 คาบ / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ผู้สอน 1. ดร. จิราธร ชาติศิริ 2. นายวีระยุทธ ปีสาลี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทย พัฒนาการของแหล่งความเจริญที่สาคัญในดินแดนสุวรรณภูมิที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยสุโขทัย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศึกษาหลักฐานแสดงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ การเดินทางติดต่อ
ระหว่างชุมชนต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิและชุมชนในแหล่งความเจริญอื่นๆ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ตลอดจนปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกรุง
สุโขทัย ความเจริญและความเสื่อม ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยและเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆในช่วงสมัยเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objection) เมื่อนักเรียนเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เข้าใจและสามารถประเมินความน่าเชื่อถือที่มีต่อแนวคิดของนักประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นมาของชนชาติไทย ด้วยการอ้างอิงหลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างมีเหตุผล
2. วิเคราะห์ปัจจัยของพัฒนาการแหล่งความเจริญสาคัญสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิที่ตั้งของประเทศไทย
3. อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการแหล่งความเจริญสาคัญสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิที่ตั้งของประเทศไทย
4. วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกรุงสุโขทัย
5. อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานที่แสดงถึงปัจจัยสาคัญของความเจริญและความเสื่อมด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสมัยสุโขทัย
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างความเจริญและความเสื่อมของสมัยสุโขทัย และชุมชนอื่นๆในช่วงสมัยเดียวกัน
7. ตระหนักถึงคุณค่าของดินแดนสุวรรณภูมิที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน
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1

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่ คาบสอนที่
สาระการเรียนรู้
1A-2B

1A-2B

จุดประสงค์การเรียนรู้

1
แนะนารายวิชา การวัดและประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(1 คาบ) ปฏิทินกาหนด การจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ เข้าใจความหมายและความสาคัญของ
เว็บไซต์สาคัญ
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1
ข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ก. อธิบายความหมายความสาคัญ
และ ขอบเขต สาระ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ทบทวนความรู้เบื้องต้นในการเรียนรายวิชา 1
ประวัติศาสตร์ไทย 1
ข. บอกการวัดและประเมินผล ปฏิทิน
- วิธีการประวัติศาสตร์
กาหนดการจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้และ
- วิธีการทางโบราณคดี
เว็บไซด์ที่สาคัญได้
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ค. ร่วมกันเสนอวิธีการการเรียนการสอน
- เวลาและศักราช
ประวัติศาสตร์ไทย 1 ได้
2
บทที่ 1
(1 คาบ) 1. แนวคิด ที่มาของชนชาติไทย ถิ่นเดิม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของชนชาติไทย
1. เข้าใจและสามารถประเมินความ
1.1 ปัจจัยที่ทาให้เกิดการกระตุ้นการ
น่าเชื่อถือที่มีต่อแนวคิดของนักประวัติศาสตร์
ค้นคว้าถิ่นเดิมของชนชาติไทย
เรื่องความเป็นมาของชนชาติไทย ด้วยการ
1.2 แนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทย
อ้างอิงหลักฐานที่น่าเชือ่ ถืออย่าง
1.2.1 คนไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ในสุวรรณภูมิ มีเหตุผล
มาแต่เดิม
1.2.2 คนไทยอพยพมาจากดินแดนอื่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
- บริเวณตะวันออกเฉียงใต้และ
1. บอกปัจจัยที่ทาให้เกิดการค้นคว้าถิ่นเดิม
ตอนใต้ของจีนปัจจุบัน
ของไทย
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วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

- การระดมความคิด
- การบรรยาย
- การตั้งคาถาม
- ทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

- แผนการจัดการเรียนรู้ฯ
ฉบับย่อ
- แบบทดสอบก่อนเรียน
-เอกสารประกอบการสอน

- การตั้งคาถาม
- การวิเคราะห์ เส้น
เวลา (Timeline)
- การสร้างผังมโน
ทัศน์

- เอกสารประกอบการ
สอน
- PowerPoint ตัวอย่าง
หลักฐาน
- แผนที่ภูมิศาสตร์
กายภาพทวีปเอเชีย
Interactive Atlas, SAS
Curriculum
QL #2000
2

3. หลักฐานและแนวคิดเรื่อการตั้งถิ่นฐาน
ของชนชาติไทยในดินแดนไทย
- ตานานท้องถิ่น พงศาวดารล้านช้าง
ตานานสิงหนวัต
- ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม
3A-4B

5A-6B

3-4
บทที่ 2 การตั้งชุมชนสมัยก่อนประวัติ
(2 คาบ) ศาสตร์ในประเทศไทย
2.1 ปัจจัยภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้ง
ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ
ของดินแดนประเทศไทย
- การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
- ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- เส้นทางการติดต่อกับชุมชนอื่นๆ
5-6
2.2 กรณีศึกษาชุมชนก่อนประวัติศาสตร์
(2 คาบ) ในประเทศไทย
- แหล่งโบราณคดีชุมชนหินใหม่ :
ชุมชนบ้านเก่า บ้านดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี
- แหล่งโบราณคดี ชุมชนแอ่งโคราช
บ้านปราสาท โนนนกทา แหล่งโบราณคดี
ชุมชนแอ่งสกลนคร – บ้านเชียง
- แหล่งโบราณคดีชุมชนสมัยหินใหม่ภาคใต้
ฝั่งทะเลตะวันออก และฝั่งทะเลตะวันตก
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2. อธิบายแนวคิด ความเป็นมาของชนชาติไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. วิเคราะห์ปัจจัยของพัฒนาการแหล่ง
ความเจริญสาคัญสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนสุวรรณภูมิที่ตั้งของประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อการ
ตั้งชุมชนและอาณาจักรโบราณ
2. ยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะสาคัญของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงวิถีชีวิตของ
ชุมชุนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
3. เปรียบเทียบพัฒนาของชุมชนสมัยโบราณ
ที่สาคัญในภาคต่างๆได้ถูกต้อง

- หนังสือ : จิตรลดา ศิริรัตน์
และคณะ. ประวัติศาสตร์และ
แผนที่ประวัติศาสตร์ไทย.
กรุงเทพฯ : ทิชชิ่งทอยส์.
- แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง ถิ่น
กาเนิดของชนชาติไทย
- การศึกษา
บทความ
- กิจกรรมกลุ่ม
- การอภิปรายกลุ่ม
- การบรรยาย
- การสืบเสาะ
สารวจจากหลักฐาน
ก่อนประวัติศาสตร์

- แผนที่ภูมิศาสตร์
กายภาพประเทศไทย แผนที่
ภูมิศาสตร์กายภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันตก
- วารสารศิลปวัฒนธรรม
- วารสารกรมศิลปากร
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนที่ธรณีวิทยา
ดินแดนไทยในอดีต
- วีดีทัศน์บ้านเชียง
http://www.youtube.co
m/watch?v=XnsNPEWo
eaU
- เฟเดอร์, เคนเนท แอล.
มนุษย์โบราณ ภาค 1 กาเนิด
มนุษย์และสังคมนักเก็บของ
3

ป่า-ล่าสัตว์. แปลโดย ธนิก
เลิศชาญฤทธ์. กรุงเทพฯ :
อมรินทร์, 2553.
- กรมศิลปากร. โบราณคดี
หลากสาระในดินแดนอีสานล้านนา. อุบลราชธานี :
สานักศิลปากรที่ 11, 2553.
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ลูกปัดโบราณ
http://www.lekprapai.org/watch.php?id
=968
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
http://sac.or.th/main/ind
ex.php
7A-8B

9A

7-8 บทที่ 3 พัฒนาการอาณาจักรโบราณ
(2 คาบ) ที่สาคัญในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัย
อาณาจักรสุโขทัย
3.1 ปัจจัยที่นาไปสู่การตั้งอาณาจักร
3.2 ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ความเจริญและความเสื่อม ของอาณาจักร รัฐ
ในดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัย
9
3.3 อาณาจักรทวารวดี (ภาคตะวันตก)
(2 คาบ) ของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา

ประวัติศาสตร์ไทย 1 ส30107 ปีการศึกษา 2560

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานที่แสดง
ถึงพัฒนาการแหล่งความเจริญสาคัญสมัย
ประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิที่ตั้งของ
ประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การตั้ง
อาณาจักรได้

- การสอนแบบ
บูรณา-การความรู้
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ศาสนา
ศิลปะ
-การอภิปราย
กิจกรรมกลุ่ม

- ภาพถ่ายดาวเทียม
ผังเมืองโบราณ
- เอกสารประกอบ
การสอน
- PowerPoint ลักษณะ
สาคัญของศิลปะทวารวดี
ลพบุรี ศรีวิชัยและตามพร
ลิงค์
- ภาพถ่ายดาวเทียม
4

10

10

3.3.1 แหล่งโบราณสถานบ้านคูบัว จังหวัด
ราชบุรี
3.3.2 แหล่งโบราณสถานเมืองนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
3.3.3 แหล่งโบราณสถานเมืองอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
3.3.4 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ
อาณาจักรทวารวดี

2. อธิบายเปรียบเทียบประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับความเจริญและความเสื่อมของ
อาณาจักร รัฐในดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัยได้
3. วิเคราะห์กระจายตัวของอาณาจักรโบราณ
ที่สาคัญโดยใช้หลักฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้
4. ยกตัวอย่างลักษณะศิลปะทวารวดีได้

ประเมินผลกลางภาคเรียน

ผลการเรียนรู้ที่ 1-3 ( บทที่ 1-3.3)
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- การศึกษา
บทความ
- กิจกรรมกลุ่ม
- การบรรยาย

แหล่งโบราณสถาน ขั้นคูเมือง
อาณาจักรต่างๆ
ทวารวดี เช่น
http://www.youtube.co
m/watch?v=fOB05IPeyk0
- วิซีดี สมัยประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
http://sac.or.th/main/ind
ex.php
- หนังสือ :
1) ประวัติของแผ่นดินไทย
รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร.อาทร จันทวิมล
2) ศรีศักร วัลลิโภดม (2555)
กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา.
3) สนั่น เมืองวงษ์.
ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์-สุโขทัย.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สงขลา
- แบบทดสอบ เรื่อง หลักฐาน
ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทย 20 ข้อ
5

11B12A

11-12 3.4 อาณาจักรหริภุญชัย พุทธศตวรรษที่ 14
(2 คาบ) 3.4.1 ความเจริญทางภาคเหนือ บริเวณที่
พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3.4.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ
อาณาจักรหริภุญชัย
3.5 อาณาจักรละโว้(ลพบุรี)หรือลวปุระ
พุทธศตวรรษที่ 15 – 19
3.5.1 บริเวณที่พบหลักฐานทางประวัติ
ศาสตร์
3.5.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
ความเจริญของอาณาจักรละโว้
3.5.3 อิทธิพลของอาณาจักรลพบุรีต่อ
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

5. ระบุลักษณะเด่นของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และแหล่งที่ตั้งอาณาจักร
หริภุญชัยและลพบุรีได้

- ตั้งประเด็นคาถาม - เอกสารประกอบ
- กระบวนการ
การสอน
สืบเสาะ
PowerPoint หริภุญชัย
- อาณาจักรละโว้
http://www.youtube.co
m/watch?v=UyjO1PAbikI
&feature=related

13B14A

13-14 3.6 อาณาจักรศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่
(2 คาบ) 13-18
3.6.1 ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับศูนย์กลาง
อาณาจักร ความเจริญบริเวณที่พบหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
3.6.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ความเจริญและความเสื่อมของอาณาจักร
ศรีวิชัย
3.7 อาณาจักรตามพรลิงค์ ลักกาสุกะ
3.7.1 ที่ตั้ง บริเวณที่พบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอาณาจักร

6. อธิบายพัฒนาการและความสัมพันธ์ของ
อาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักร
ตามพรลิงค์ได้

- กิจกรรมกลุ่ม
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- วิดีทัศน์แหล่งมรดกโลก
บุโรพุทโธ
- อดิศร ศักดิ์สูง (2552)
พื้นฐานอารยธรรมไทย. ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ,
นาศิลป์โฆษณา: สงขลา.
- อาทร จันทวิมล (2546)
ประวัติของแผ่นดินไทย. ศูนย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์
อักษรไทย : กรุงเทพ.
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15-16
(2 คาบ)

17B18A

17 -18
4.3.1 รูปแบบการเมืองการปกครอง
(2 คาบ) เศรษฐกิจและสังคม
4.4 ความสัมพันธ์ของอาณาจักรร่วมสมัย
สุโขทัย ล้านนา อยุธยา โยนกเชียงแสน จีน
และ ลังกา
ความเจริญและความเสื่อมของสุโขทัย
และชุมชนร่วมสมัย
19
4.5 สรุปความสาคัญของดินแดนสุวรรณภูมิ
(2 คาบ) ที่สืบเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

19B

บทที่ 4. อาณาจักรสุโขทัย
4.1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย
4.2 ความสาคัญของอาณาจักรสุโขทัย
เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอ่าวเมาะตะมะกับที่
ราบลุ่มแม่น้าโขงตอนบน
4.3 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้อาณาจักรสุโขทัย
เจริญรุ่งเรือง และปัจจัยที่นาไปสู่ความเสื่อม
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งกรุงสุโขทัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ ของอาณาจักร
สุโขทัยได้
2. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของการสร้าง
ทานบและข้อจากัดในการขยายอาณาเขตเมือง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5. อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานที่แสดง
ถึงปัจจัยสาคัญของความเจริญและ
ความเสื่อมด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจและสังคมสมัยสุโขทัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายรูปแบบการปกครองของสุโขทัย
ลักษณะเศรษฐกิจและสภาพสังคมได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้อาณาจักรสุโขทัย
เสื่อม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่าง
ความเจริญและความเสื่อม
ของสมัยสุโขทัยและชุมชนอื่นๆ
ในช่วงสมัยเดียวกัน

- กระบวนการ
สืบเสาะ
- ตั้งประเด็นคาถาม
ใช้บทความ บันทึก
การเดินทาง
ประวัติศาสตร์ตัด
ตอน
จากบันทึกเอกสาร

- แผนที่ทวีปเอเซีย
- แผนที่อาณาจักรสุโขทัย
- PowerPoint
- หนังสือ
1) ประชุมจารึกภาค 1-4
2) สนั่น เมืองวงษ์.
ประวัติศาสตร์ไทย ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์-สุโขทัย.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ : สงขลา.

- กิจกรรมกลุ่ม

7

10

20

ประเมินผลปลายภาคเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของอาณาจักรสุโขทัย
กับอาณาจักรร่วมสมัยได้
7. ตระหนักถึงคุณค่าของดินแดนสุวรรณภูมิ
ที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ยกตัวอย่างปัจจัยสาคัญที่ทาให้ดินแดน
สุวรรณภูมิเป็นที่กาเนิดอาณาจักร ชุมชนสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ได้
ผลการเรียนรู้ที่ 3 -7

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน
แผนการประเมินผล
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30
คะแนนระหว่างภาค = คะแนนก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนหลังสอบกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย
= 15+30+15+10
การสอนรายวิชา ส30107 ประวัติศาสตร์ไทย 1 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาค 15 คะแนน, หลังกลางภาค 15 คะแนน)
30 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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4.1. การประเมินจากงานที่มอบหมาย (30 คะแนน)
รายการ
ก่อนประเมินผลกลางภาคเรียน 15 คะแนน
1. ค้นคว้าข้อมูลแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย เขียนสรุป
แหล่งที่ตั้ง การขุดค้น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบ
ลักษณะเด่น ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
เกณฑ์การให้คะแนน
1) ความถูกต้องของข้อมูล
2) ทักษะการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
3) เอกสารอ้างอิง
4) ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับชุมชนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีในดินแดน
สุวรรณภูมิ ยกตัวอย่างและบรรยายหลักฐาน โดยสังเคราะห์
ข้อมูลเป็นสื่อประกอบ เช่น แผ่นพับ Animation Power
Point แผนที่ วีดีทัศน์ เป็นต้น พร้อมนาเสนอ
เกณฑ์การให้คะแนน
1) ข้อมูลความเจริญของชุมชนมีความถูกต้อง ชัดเจน
2) ระบุแหล่งที่ตั้งของชุมชน และพัฒนาการของชุมชน
3) ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจ
4) อ้างอิงถูกต้องทางวิชาการ
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รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานเดี่ยว

15 – 26 พ.ค. 60
(สัปดาห์ที่ 1A-2B)

26 มิ.ย.- 7 ก.ค. 60
(สัปดาห์ที่ 7A-8B)

5

29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60
(สัปดาห์ที่ 3A-4B)

26 มิ.ย.- 7 ก.ค. 60
(สัปดาห์ที่ 7A-8B)

10

งานกลุ่ม
3-4 คน

9

รายการ
หลังประเมินผลกลางภาคเรียน 15 คะแนน
3. หากนักเรียนเป็นนักออกแบบการเดินทาง ให้นักเรียน
ออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
อาณาจักรโบราณและอาณาจักรสุโขทัย โดยระบุวัน- เวลาใน
เดินทาง จานวน กลุ่มเป้าหมาย ตารางการเดินทาง
รายละเอียดในการเดินทาง พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด
สถานที่ พร้อมนาเสนอ
เกณฑ์การให้คะแนน
1) โปรแกรมการเดินทางมีความเป็นไปได้ถูกต้อง
2) รายละเอียดในการเดินทางถูกต้อง
3) ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถูกต้อง
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5) อ้างอิง
4. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ไทย 1 ส30107 ปีการศึกษา 2560

รูปแบบของาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม
3-4 คน

21 ก.ค.-4 ส.ค. 60
(สัปดาห์ที่ 11B-12A)

4 ก.ย.– 15 ก.ย. 60
(สัปดาห์ที่ 17B-18A)

10

งานเดี่ยว

ทุกคาบในชั้นเรียน

ท้ายคาบ

5

10

4. 2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส30107 ประวัติศาสตร์ไทย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
หัวข้อประเมิน

ดีมาก
2

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
1.5
1
.5

1.ด้านความรับผิดชอบ
ส่งงานตามกาหนด เอาใจใสในการทางาน
2.ด้านความเสียสละ
มีส่วนร่วมในการทางาน ทางานเป็นหมู่คณะ
3.ด้านมีระเบียบวินัย
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน
4.ด้านความซื่อสัตย์
อ้างอิงงานที่ค้นคว้า ซื่อตรงในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5.ด้านกิริยามารยาท
มีมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย
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4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาที สาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
บทนา วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการ - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 16 ข้อ
8
ทางโบราณคดี หลักฐานทาง
- อัตนัยชนิดบรรยาย 1 ข้อ
10
ประวัติศาสตร์ เวลาและศักราช
บทที่ 1 แนวคิด ที่มาของชนชาติไทย ถิ่น
เดิมของชนชาติไทย
บทที่ 2 การตั้งชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
บทที่ 3 (3.1-3.3) พัฒนาการอาณาจักร - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ
2
โบราณที่สาคัญในดินแดนประเทสไทย
- อัตนัยชนิดบรรยาย 1 ข้อ
10
ก่อนสมัยอาณาจักรสุโขทัย (อาณาจักร
ทวารวดี)
รวม
30
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาที สาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
บทที่ 3 (3.4 – 3.7) อาณาจักรหริภุญไชย - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 14 ข้อ
7
อาณาจักรลพบุรี อาณาจักรศรีวิชัย
- อัตนัยชนิดบรรยาย 1 ข้อ
8
อาณาจักรตามพรลิงค์
3
บทที่ 4 อาณาจักรสุโขทัย
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ
- อัตนัยชนิดบรรยาย 1 ข้อ
12
รวม
30
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