
 
 
 
 

กําหนดการสอน 
รายวิชาประวัติศาสตรสากล    รหัสวิชา ส31102     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
 
 
 

ของ 
 

นางสาวกาญจนา   รัตนมุสิทธิ ์
  ตําแหนง  ครู คศ.1 

 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
 

                
 

 
 
 



คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตรสากล                                        กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   
ภาคเรียนที 1  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่4                       จํานวน   0.5  หนวยกิต        เวลา  20   ช่ัวโมง 
  

   
ศึกษา  วิเคราะห ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร คุณคาและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตรที่มี ตอการศึกษาประวัติศาสตร
สากล อารยธรรมลุมแมนํ้าไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนลหวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน การติดตอระหวางโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณสําคัญตางๆ ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน การขยา ย การลาอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย 
และผลกระทบ ความรวมมือและความขัดแยงของมนุษยชาติในโลก สถานการณสําคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21 
 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรสากลมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในดานใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
 

ตัวชี้วัด   
1. ม.4-6/1  ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการ  

                                  เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
2. ม.4-6/2  สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบ 
3. ม.4-6/1  วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดตอระหวางโลกตะวันออก 

                                  กับโลกตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
รวม  3 ตัวชี้วัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                  โครงสรางเวลาเรียน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรสากล    รหัสวิชา ส31102    ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 
ภาคเรียนที่ 1                             เวลาเรียน  20 ชั่วโมง/ภาค     
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห                             จํานวน  0.5 หนวยกิต  
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อหนวยการ 
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

1 เวลาและการ

แบงยุคสมัย

ทาง

ประวัติศาสตร

สากล 

มาตรฐาน ส 4.1  

เขาใจความหมาย  

ความสําคัญของ

เวลาและยุคสมัย

ทางประวัติศาสตร  

สามารถใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตร

มาวิเคราะห

เหตุการณตาง ๆ 

อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/1  

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

เวลาและยุคสมัย

ทางประวัติศาสตร

ที่แสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ 

 

1. เวลาและยุค

สมัยทาง

ประวัติศาสตรที่

ปรากฏใน

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร

ไทยและ

ประวัติศาสตร

สากล 

2. ตัวอยางเวลา

และยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร

ของสังคมมนุษย

ที่มีปรากฏใน

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร 

3. ความสําคัญ

ของเวลาและยุค

สมัยทาง

ประวัติศาสตร 

1.แบบทดสอบกอน

เรียน 

2. ใบงานที่1.1 เรื่อง 

กาลเวลา 

3.ใบงานที่ 1.2 

การนับและการเทียบ

ศักราช  

4.ใบงานที่ 1.3 

 เรื่อง การแบงยุค

สมัยทาง

ประวัติศาสตร 

5.แบบทดสอบหลัง

เรียน 

 

4 10 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 การสรางองค

ความรูใหมทาง

ประวัติศาสตร

สากล 

มาตรฐาน ส 4.1 

เขาใจความหมาย  

ความสําคัญของ

เวลาและยุคสมัย

ทางประวัติศาสตร  

สามารถใช 

วิธีการทาง 

1. ขั้นตอนของ

วิธีการทาง

ประวัติศาสตร  

โดยนําเสนอ

ตัวอยางทีละ

ขั้นตอนอยาง

ชัดเจน 

1แบบทดสอบกอน

เรียน 

2.ใบงานที่ 2.1

ความหมายแล

ความสําคัญองวิชา

ประวัติศาสตร 

 

2 5 3 2 



ลําดับ 
ที่ 

ชื่อหนวยการ 
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 K       P      A   

2 การสรางองค

ความรูใหมทาง

ประวัติศาสตร

สากล 

ประวัติศาสตรมา

วิเคราะหเหตุการณ

ตาง ๆ อยางเปน

ระบบ 

ตัวชี้วัด ม.4-6/2 

สรางองคความรู

ใหมทาง

ประวัติศาสตร โดย

ใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรอยาง

เปนระบบ 

2. คุณคาและ

ประโยชนของ

วิธีการทาง

ประวัติศาสตรที่

มีตอการศึกษา

ทาง

ประวัติศาสตร 

 3. ผลการศึกษา 

หรือโครงงาน

ทาง

ประวัติศาสตร 

3.ใบงานที่ 2.2 เรื่อง 

การวิเคราะห

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตรที่

นาสนใจ 

4. ใบงานที่ 2.3 ฉัน

คืออะไร 

5.แบบทดสอบหลัง

เรียน 

6. สอบกลางภาค 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 3 2 

3 อารยธรรมของ
โลกยุคโบราณ 

มาตรฐาน ส 4.2  

เขาใจพัฒนาการ

ของมนุษยชาติจาก

อดีตจนถึงปจจุบัน

ในดาน

ความสัมพันธและ

การ เปลี่ยนแปลง

อยางตอเน่ือง  

ตระหนักถึง

ความสําคัญและ

สามารถวิเคราะห

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด   ม.4-6/1 

วิเคราะหอิทธิพล

ของอารยธรรม

โบราณ และการ

ติดตอระหวางโลก

ตะวันออกกับโลก

ตะวันตกที่มีผลตอ

พัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของ

โลก 

1. อารยธรรม
ของโลกยุค

โบราณ  ไดแก 
2. อารยธรรมลุม
แมนํ้าไทกริส-
ยูเฟรทีส  ไนล  
หวางเหอ  สินธุ  
และอารยธรรม

กรีก โรมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบทดสอบกอน
เรียน 
2. นําเสนองานกลุม
อารยธรรมสําคัญของ
โลกตะวันตก 
3. ใบงานที่3.1 
อารยธรรมตะวันตก 

6 15 20 2 



ลําดับ
ที่ 

ชื่อหนวยการ 
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ชิ้นงาน/ภาระงาน เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
 
  K      P       A    

4 อารยธรรมของ
โลกยุคโบราณ 

มาตรฐาน ส 4.2  

เขาใจพัฒนาการ

ของมนุษยชาติจาก

อดีตจนถึงปจจุบัน

ในดาน

ความสัมพันธและ

การ เปลี่ยนแปลง

อยางตอเน่ือง  

ตระหนักถึง

ความสําคัญ และ

สามารถวิเคราะห

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด   ม.4-6/1 
วิเคราะหอิทธิพล
ของอารยธรรม
โบราณ และการ
ติดตอระหวางโลก
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลตอ
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก 

1.อารยธรรมของ
โลกยุคโบราณ  
ไดแก อารย
ธรรมลุมแมนํ้า
ไทกริส-ยูเฟรทีส  
ไนล  หวางเหอ  
สินธุ  และอารย
ธรรมกรีกโรมัน 
2.การติดตอ
ระหวางโลก
ตะวันออกกับ
โลกตะวันตก 
และอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมที่มีตอ
กันและกัน 
 

1. นําเสนองานกลุม
อารยธรรมสําคัญของ
โลกตะวันออก 
2. ใบงานที่3.2 
อารยธรรมตะวันออก 
3.ใบงานที่3.3 
การแลกเปลี่ยนอารย
ธรรม 
4.แบบทดสอบหลัง
เรียน 
5.สอบปลายภาค 

 

6 15 2 2 

รวม  20 50 40 10 

อัตราสวนคะแนน 
คะแนนเก็บระหวางภาค  :   คะแนนปลายภาค =   70  :   30 
K     :     P     :     A =   50   :    40   :   10 

รวม            100     คะแนน 
 คะแนนเก็บกอนสอบกลางภาค =     10   คะแนน 

   สอบกลางภาค   =     20  คะแนน 
 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค =     10   คะแนน 

   สอบปลายภาค   =     30   คะแนน    
 ช้ินงาน /ภาระงาน  =     30   คะแนน 

 
รวม            100     คะแนน 
 
 



กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   จํานวน 0.5   หนวยกิต  เวลา 20 ช่ัวโมง 
 

สัปดาห 
ที่ 

วัน/เดือน/
ป 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หนวยการ
เรียนรู 

/สาระการ
เรียนรู 

กิจกรรมการ
เรียนรู 

สื่อ/แหลงเรียนรู 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การ
ประเมิน

ผล 

1 
 

15/5/60 1 
 

 

 

เวลาและ
การแบงยุค
สมัยทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 
2. เว็บไซต 

http://www.human 

.hum.ku.ac.th/about/p

hil.html 

http://www.geocities.c
om/daramas2500 

ใบงานที่ 1.1  
เรื่องกาลเวลา 

ใบงาน 

2 22/5/60 1 เวลาและ
การแบงยุค
สมัยทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 
2. เว็บไซต 

http://www.human 

.hum.ku.ac.th/about/p

hil.html 

http://www.geocities.c
om/daramas2500 

ใบงานที่ 1.2 
การนับและ
การเทียบ
ศักราช  
 

ใบงาน 

3 29/5/60 1 เวลาและ
การแบงยุค
สมัยทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 

 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 
2. เว็บไซต 

http://www.human 

.hum.ku.ac.th/about/p

hil.html 

http://www.geocities.c
om/daramas2500 

ใบงานที่ 1.3 
เรื่อง การแบง
ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสต
ร 
 

ใบงาน 

4 5/6/60 1 เวลาและ
การแบงยุค
สมัยทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 

 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 
2. เว็บไซต 

http://www.human 

.hum.ku.ac.th/about/p

hil.html 

http://www.geocities.c
om/daramas2500 

 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

ใบงาน 

http://www.human/
http://www.geocities.com/daramas2500
http://www.geocities.com/daramas2500
http://www.human/
http://www.geocities.com/daramas2500
http://www.geocities.com/daramas2500
http://www.human/
http://www.geocities.com/daramas2500
http://www.geocities.com/daramas2500
http://www.human/
http://www.geocities.com/daramas2500
http://www.geocities.com/daramas2500


สัปดาห 
ที่ 

วัน/เดือน/
ป 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หนวยการ
เรียนรู 

/สาระการ
เรียนรู 

กิจกรรมการ
เรียนรู 

สื่อ/แหลงเรียนรู 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การ
ประเมิน

ผล 

5 12/6/60 1 การสราง
องคความรู
ใหมทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 

 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

แบบทดสอบ
กอนเรียน 
 
 

ใบงาน 

6 19/6/60 1 การสราง
องคความรู
ใหมทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.กระบวนการ
กลุม 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

ใบงานที่ 2.1
ความหมาย
และ
ความสําคัญ
ของวิชา
ประวัติศาสต
ร 

ใบงาน 

7 26/6/60 1 การสราง
องคความรู
ใหมทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

ใบงานที่ 2.2 
เรื่อง การ
วิเคราะห
หลักฐานทาง
ประวัติศาสต
รที่นาสนใจ 

ใบงาน 

8 3/7/60 1 การสราง
องคความรู
ใหมทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 

 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

ใบงานที่ 2.3 
ฉันคืออะไร 
 

ใบงาน 

9 10/7/60 1 การสราง
องคความรู
ใหมทาง
ประวัติศาส
ตรสากล 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 

 
 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

แบบท
ดสอบ 

10 17/7/60 สอบกลางภาค 
 

11 24/7/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 
 
 
 

แบบทดสอบ
กอนเรียน 
 

แบบท
ดสอบ 



สัปดาห 
ที่ 

วัน/เดือน/
ป 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หนวยการ
เรียนรู 

/สาระการ
เรียนรู 

กิจกรรมการ
เรียนรู 

สื่อ/แหลงเรียนรู 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การ
ประเมิน

ผล 

12 31/7/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.กระบวนการ
กลุม 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

นําเสนองาน
กลุมอารย
ธรรมเมโสโป
เตเมีย 
 

แบบ
ประเมิ
นใบ
งาน
กลุม 

13 7/8/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.กระบวนการ
กลุม 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

นําเสนองาน
กลุมอารย
ธรรมอียิปต 

แบบ
ประเมิ
นใบ
งาน
กลุม 

14 14/8/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.กระบวนการ
กลุม 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

นําเสนองาน
กลุมอารย
ธรรมกรีก 

แบบ
ประเมิ
นใบ
งาน
กลุม 

15 21/8/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.กระบวนการ
กลุม 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

นําเสนองาน
กลุมอารย
ธรรมโรมัน 

แบบ
ประเมิ
นใบ
งาน
กลุม 

16 28/8/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.ระบวนการ
กลุม 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

 ใบงานที่3.1 
อารยธรรม
ตะวันตก 

ใบงาน 

17 4/9/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.กระบวนการ
กลุม 
 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

นําเสนองาน
กลุมอารย
ธรรมลุมแม
นํ้าเหลือง 

แบบ
ประเมิ
นใบ
งาน
กลุม 



สัปดาห 
ที่ 

วัน/เดือน/
ป 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หนวยการ
เรียนรู 

/สาระการ
เรียนรู 

กิจกรรมการ
เรียนรู 

สื่อ/แหลงเรียนรู 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การ
ประเมิน

ผล 

18 11/9/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.กระบวนการ
กลุม 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

นําเสนองาน
กลุมอารย
ธรรมสินธุ 

แบบ
ประเมิ
นใบ
งาน
กลุม 

19 18/9/60 1 อารยธรรม
ของโลกยุค
โบราณ 

1.แบบบรรยาย 
2.ศึกษาคนควา 
3.ทักษะการ
ปฏิบัติ 
4.กระบวนการ
กลุม 

1.หนังสือเรียน
ประวัติศาสตรสากล 

 

1. ใบงานที่
3.2 
อารยธรรม
ตะวันออก 
2.ใบงานที่3.3 
การ
แลกเปลี่ยน
อารยธรรม 

ใบงาน 

20 25/9/60 สอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขอตกลงในการวัดและประเมินผล รายวิชาประวัติศาสตรสากล 

1. รายละเอียดในการวัด-ประเมินผล 
อัตราสวน  คะแนนระหวางภาค  :  คะแนนปลายภาค      = 70  : 30 
อัตราสวน   คะแนน    K      :       P       :      A   = 50  : .40 :  10 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเครื่องมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรูขอที่ 
เวลาที่ใช 

(นาที/ครั้ง) 

กอนกลางภาค 10 ใบงาน แบบประเมิน ส 4.1 
ม.4-6/1 

20 

กลางภาค 20 แบบทดสอบ แบบทดสอบ ส 4.1 
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 

30 

หลังกลางภาค 10 ใบงาน แบบประเมิน ส 4.1 
ม.4-6/1 

20 

ปลายภาค 30 แบบทดสอบ แบบทดสอบ ส 4.2 
ม.4-6/1 

30 

ช้ินงาน/ภาระงาน 30 การนําเสนอ
ช้ินงาน 

แบบประเมิน ส 4.1 
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
ส 4.2 

ม.4-6/1 

ตลอดภาค
เรียน 

รวม 100   คะแนน 
 

2. กําหนดภาระงาน 
ในการเรียนรายวิชาประวัติศาสตรสากลไดกําหนดใหนักเรียนทํากิจกรรม/ ปฏิบัติงาน(ช้ินงาน) 10 ช้ิน ดังน้ี 

ที่ ชื่องาน 
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรูขอที่ 
ประเภทงาน กําหนดสง 

วัน/เดือน/ป กลุม เดี่ยว 
1 ใบงาน ที่ 1.1  เรื่อง  กาลเวลา ส 4.1 

ม.4-6/1 

 /  

2 ใบงาน ที่ 1.2  เรื่อง  การนับ
และการเทียบศักราช 

ส 4.1 
ม.4-6/1 

 /  

3 ใบงาน ที่ 1.3  เรื่อง ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร 

ส 4.1 
ม.4-6/1 

 /  

4 ใบงาน ที่ 2.1  เรื่อง  
ความหมายและความสําคัญวิชา
ประวัติศาสตร 

ส 4.1 
ม.4-6/2 

 /  

5 ใบงาน ที่ 2.2 เรื่อง  การ
วิเคราะหหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่นาสนใจ 

ส 4.1 
ม.4-6/2 

 /  

6 ใบงาน ที่ 2.3 เรื่อง ฉันคืออะไร ส 4.1 
ม.4-6/2 

 

 
 

/  



ที่ ชื่องาน 
ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรูขอที่ 
ประเภทงาน 

กลุม      เดี่ยว 
กําหนดสง 

วัน/เดือน/ป 
7 ใบงาน ที่ 3.1  เรื่อง อารยธรรม

ตะวันตก 
ส 4.2 

ม.4-6/1 

 /  

8 ใบงาน ที่ 3.2 เรื่อง อารยธรรม
ตะวันออก 

ส 4.2 
ม.4-6/1 

 /  

9 ใบงาน ที่ 3.3  เรื่อง การ
แลกเปลี่ยนอารยธรรม 

ส 4.2 
ม.4-6/1 

 /  

10 นําเสนองานกลุม อารยธรรมโลก
ยุคโบราณ 

ส 4.2 
ม.4-6/1 

/   

หมายเหตุ    หากนักเรียนขาดสงงาน 2 ช้ิน  จะไดรับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชาน้ี 
 

ลงชื่อ........................................ครูประจําวิชา           ลงชื่อ......................................หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา 
       (.นางสาวกาญจนา  รัตนมุสิทธิ์)                                           (นางจรินทร  ศรีนวลปาน) 
 
ลงชื่อ........................................รอง / ฝายวิชาการ                  ลงชื่อ .....................................ผูอํานวยการ          
        ( นางแกวอุษา  ลีนานนท   )                                                ( นายมนตรี  พรผล ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


