
โครงการสอน
รหัสวิชา  ส 32104    รายวิชา ประวัติศาสตร์ จำนวน   0.5 หน่วยกิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอน  อาจารย์นวลมรกต. ทวีทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติ

ศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีสยูเฟร
ทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน การติดต่อระหว่าง
โลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแป
ลงของโลก เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวี
ปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัด
แย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 21

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึก
ษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่ง
มั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ



สัปด
าห์

คาบ เนื้อหา/หัวข้อ กิจกรรมการสอน ชิ้นงาน คะแ
นน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์สากล

7

1 1 1. ความสำคัญของ
เวลาและยุคสมัย 
ทางประวัติศาสตร์

- วิธีการจัดการเรียน
การสอน    แบบกิ
จกรรมกลุ่ม
- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้
คำถาม

 -ใบ
งาน 
-แผนผัง
ความ
คิด
-ร่อง
รอยการ
บันทึก
ในสมุด

2 2 2. การนับและเทียบ
ศักราช

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้
คำถาม

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบผัง
มโนทัศน์แบบบูรณ
าการ

3 3 3. การแบ่งยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
ตะวันตกและตะวัน
ออก

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบอธิ
บายโดย
ใช้Power Point 
ประกอบการบรร
ยาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล

7

4-5 4-5 1. ความสำคัญและ
ประโยชน์ของวิธีการ
ประวัติศาสตร์

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้
คำถาม

- วิธีสอนแบบ
บรรยาย

-ใบงาน 
-แผนผัง
ความ
คิด
-ร่อง



6-7 6-7 2. ขั้นตอนของวิธี
การประวัติศาสตร์

- วิธีสอนแบบ
บรรยาย

-วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้     
  โดยใช้
กระบวนการทาง   
  ประวัติศาสตร์

-ร่อง
รอยการ
บันทึก
ในสมุด

8-9 8-9 3. หลักฐานทางประ
วัติศาสตร์สากล

- วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 
  โดยใช้
กระบวนการทาง   
  ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาณาจักรโลกยุค
โบราณ

12

10-1
1

10-
11

1. อิทธิพลของ
อารยธรรมของ
ตะวันตก 
   1) อารยธรรม
เมโสโปเตเมีย

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ
  ใช้คำถาม
- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบอธิ
บายโดย
ใช้Power Point 
ประกอบการบรร
ยาย
วิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ

   ผังมโนทัศน์แบบ
บูรณาการ

-ใบงาน 
-แผนผัง
ความ
คิด
-ร่อง
รอยการ
บันทึก
ในสมุด
-
รายงา
นอารย
ธรรม
ตะวัน
ตก 
และ

12-1
3

12-
13

   2).อารยธรรมอี
ยิปต์

14-1
5

14-
15

   3) อารยธรรม
ในตะวันออกกลาง

16-1
7

16-
17

   4) อารยธรรม
กรีก

18-1
9

18-
19

   5) อารยธรรม
โรมัน



20-2
1

20-
21

.2.อิทธิพลของ
อารยธรรมของ
ตะวันออก 
    1) อารยธรรมจีน
โบราณ

บูรณาการ และ
ตะวัน
ออก

22-2
3

22-
23

    2) อารยธรรม
อินเดียโบราณ

24-2
5

24-
25

3. การติดต่อระหว่าง
โลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกและ
อิทธิพลที่มีต่อกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เหตุการณ์สำคัญ
ทางประวัติสาสตร์

8

26-2
7

26-
27

1. เหตุการณ์สำคัญ
สมัยกลาง 

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบ

    ผังมโนทัศน์แบบ
บูรณาการ
- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบอธิ
บายโดย
ใช้Power Point 
ประกอบการบรร
ยาย

- วิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์

-ใบงาน 
-แผนผัง
ความ
คิด
-ร่อง
รอยการ
บันทึก
ตอบ
คำถาม
ในสมุด
-
รายงาน

28-2
9

28-
29

2. เหตุการณ์สำคัญ
สมัยใหม่ 

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ  
   ผังมโนทัศน์แบบ
บูรณาการ



30-3
1

30-
31

3. เหตุการณ์สำคัญ
สมัยปัจจุบัน 

- วิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม 
  สัมพันธ์ 
- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ 
  ผังมโนทัศน์แบบ
บูรณาการ

33-3
3

33-
33

4. ความขัดแย้ง
และความร่วมมือ
ของมนุษยชาติ 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
21 

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้
คำถาม  
- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบผังมโน
ทัศน์แบบบูรณาการ
-วิธีสอนโดยเน้นกระ
บวนการคิดวิเครา
ะห์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

6

34-3
5

34-
35

1. เหตุการณ์สำคัญ
ทางด้านการเมือง
การปกครอง

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้
คำถาม

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ
  ผังมโนทัศน์แบบ
บูรณาการ

-ใบงาน 
-แผนผัง
ความ
คิด
-ร่อง
รอยการ
บันทึก
ตอบ
คำถาม
ในสมุด
-
รายงาน

36-3
7

36-
37

2. เหตุการณ์สำคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้
คำถาม

- วิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม 
  สัมพันธ์



กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมบทเรียน  
 1)  การจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล
   2)  การจัดการเรียนการสอนแบบรายกลุ่มย่อย
  3)  กิจกรรม Timeline ประวัติศาสตร์
  4)  กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ในชุมชนท้องถิ่น

5)  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
1. ห้องสมุดโรงเรียน  
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

- http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/01
- http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/02
- http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/04
- http://www.dharma-gateway.com/buddha/

chadok-05/chadok-
- http://www.dharma-gateway.com/buddha/

chadok-02-01/chadok-
- http://www.84000.org/tipitaka/dicid_item.php?i=176
- http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/10
- http://www.84000.org/tipitaka/dicid_item.php?i=177

3. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
1) คณะอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษย์

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  (2535).อารยธรรม
โลก.  กรุงเทพฯ  :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

38-4
0

38-
40

3. เหตุการณ์สำคัญ
ทาง
ด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

- วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบอธิ
บายโดย
ใช้Power Point 
ประกอบการบรร
ยาย

- วิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม 
  สัมพันธ์



2) ชาติชาย  พณานานนท์.  (2553).  ประวัติศาสตร์
สากล  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่  4-6 . กรุงเทพฯ  :  บริษัท  สำนัก
พิมพ์แม็ค  จำกัด.

3) ไพฑูรย์  มีกุศล  และคณะ.  (มปป.).  คู่มือการสอนประวัติ
ศาสตร์ ม.4-6  เล่ม 2.  กรุงเทพ  : บริษัท  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช  จำกัด.

 
สื่อการเรียนการสอน  
 1)  หนังสือรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
    2)  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
    3)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4-6
  4)  Power Point : เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

5)  Power Point : ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของวิธี
การทางประวัติศาสตร์

6)  Power Point : อายธรรมตะวันตกและอายธรรมตะวันออก
7)  Power Point : ความขัดแย้งและความร่วมมือของมนุษย๙ติ
8)  วีดีทัศน์ ตัวอย่างของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยในประวัติ

ศาสตร์
9)  รูปภาพอายธรรมโบราณ
10) คลิปสั้นเรื่องสงครามโลก
11)  คลิปสั้นอารยธรรมโลก

การวัดและประเมินผลการเรียน  
 จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  
         -  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค        80 : 
20 คะแนน
  -  สอบเก็บคะแนน       10 คะแนน

-  ชิ้นงาน        40 คะแนน
-  คุณลักษณะ 10 คะแนน
-  สอบกลางภาค        20 คะแนน

 -  สอบปลายภาค 20 คะแนน



               รวม 100  คะแนน


