
 1

หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ  ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
 ส  4.1   ม. 4-6/ 1  
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส  4.1  ขอ 1   ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ   
3.  สาระการเรียนรู 
 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร           
  -   เวลาและชวงสมัยทางประวัติศาสตร 
  -   การแบงยุคทางประวัติศาสตร     
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
      1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   เวลาและชวงสมัยทางประวัติศาสตร 
         2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การแบงยุคสมัยในประวัติศาสตร  
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 
         1)   นักเรียนนําความรูในเรื่องการเทียบศักราชไปคิดเทียบกับยุคตางๆ ได 
         2)   นักเรียนเปรียบเทียบยุคสมัยตางๆ  ทางประวัติศาสตร  
 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังจากจบหนวยการเรียน 

         1)    จากการตอบคําถาม 
         2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1) ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  เวลาและชวงสมัย
ทางประวัติศาสตร 
       2)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่องการแบงยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร     

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา          
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2  การปฏิบัติงาน 
         1)   การศึกษาคนควาขอ
มูลจากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
         2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
         3) งานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง  เวลาและชวงสมัยทาง
ประวัติศาสตร 
         4) งานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง  การแบงยุคสมัยใน 
ประวัติศาสตร  

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ
หนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 1/1  เร่ือง   เวลาและชวงสมัยทางประวัติศาสตร 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจเวลาและชวงสมัยทางประวัติศาสตรสามารถเปรียบเทียบศักราชที่สําคัญ
ได 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         บอกวิธีการเทียบศักราชที่สําคัญจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          -  เวลา 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวชิา 
     -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
     -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
         -   ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  
ทักษะการคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง เวลา 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)    การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   เวลา 
        2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
        3)    การตอบคําถามเรื่อง   เวลา 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ         
กลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 

         1)   จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  เวลา  จากการตอบ              
คําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   เวลา 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  เวลา  จากการตอบคําถาม  
2)    ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  เวลา        

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    เวลา   
2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   เวลา    
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

เวลา   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   เวลา   

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ         

แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  

รูปแบบการนําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
         1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
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 2)   นักเรียนดูบัตรคํา  2  บัตรคือ 
  -   พ.ศ. และ ค.ศ. 
  -   ครูตั้งคําถาม  ทั้งสองคํามีความเหมือนและมีความแตกตางกันอยางไร 

5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1. ครูนําปฏิทินมาใหนักเรียนศึกษา  โดยศึกษา
เร่ือง 
        -  ในปฏิทินบอกอะไรบาง   

ทักษะการสังเกต 

2.  นักเรียนแตละแถวรวมกันศึกษาในเรื่องตอ
ไปนี้ 
       1)  แถวที่ 1   ศึกษาปฏิทินโรมัน 
       2)  แถวที่ 2   ศึกษาปฏิทินจูเลีย 
       3)  แถวที่ 3   ศึกษาปฏิทินเกรกอรี 
       4)  แถวที่ 4   ศึกษาปฏิทินอิสลาม 
       5)  แถวที่ 5   ศึกษาปฏิทินไทย 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนนําเสนอหนาชั้นครูซักถามเพิ่มเติม  
4.  นักเรียนรวมกันศึกษาคนควาความหมายของ
คําวา  “ศักราช” 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

5.  ครูสุมถามนักเรียนเรื่อง ความหมายของคํา”
ศักราช”  ครูเขียนคําตอบบนกระดานพรอมสอบ
ถามนักเรียนทุกคนเพื่อความสมบูรณของขอมูล 

ทักษะการตอบคําถาม 

6.  นักเรียนแบงกลุมโดยมีสมาชิกกลุมละ  6  คน
ปฏิบัติดังนี้ 
       1)   สมาชิกในกลุมมีหนาที่ศึกษาในรายหัว
ขอตอไปนี้คนละ 1  หัวขอ 
                 -  พุทธศักราช 
                 -  คริสตศักราช 
                 -  ฮิจเราะหศักราช 
                 -  มหาศักราชหรือกนิษกศักราช 
                 -  ระบบศักราชจีน 
                 -  จุลศักราช   
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
    2)   เมื่อทุกคนศึกษาในหัวขอที่ไดรับอยาง
เขาใจแลวใหมาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟงจน
เกิดความเขาใจสามารถสรุปแยกแตละประเภท
ได 
      3)   ใหกลุมศึกษาเหตุการณทางประวัติ-
ศาสตรที่มีศักราชระบุไวจากนั้นใหเปลี่ยน
ศักราชเปนศักราชที่กลุมไดศึกษาแตละประเภท 
      4)  ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอศักราชที่
กลุมไดศึกษาและนํามาเปรียบเทียบศักราชแตละ
ประเภท  ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

- ทักษะการรวบรวมขอมูล 
- ทักษะการเปรียบเทียบ 

4.  ครูแจกขอสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาของ
กลุม  โดยคิดคะแนนเปนผลเฉลี่ยจากสมาชิก
ภายในกลุม 

- ทักษะการตรวจสอบขอมูล 
- ทักษะการสรุปขอมูล 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่องการเทียบ
ศักราช 

ทักษะการสรุปขอมูล 

5.3   ขั้นสรุป 
         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการเทียบศักราช  โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   แบบทดสอบกอนเรียน 
         3)   บัตรคํา พ.ศ. และ ค.ศ.  
 6.2   แหลงเรียนรู 

        1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -   นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม “ ทําไมทั่วโลกจึงไมใชศักราชเดียวกัน”  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องศักราช 

2.   ขั้นวิเคราะห 
        -    ทําไมจึงไมใช 
 3.   ขั้นสรุป 
       -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
       -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน ศึกษาเหตุการณสําคัญ 1 เหตุการณที่ตรงกับการนับเวลาแบบจุลศักราชแลวออกมาเลา
เร่ืองใหเพื่อนฟง 

 
ภาระงาน  “เลาเรื่องเหตุการณสําคัญ 1 เหตุการณท่ีใชจุลศักราช” 

 
การบูรณาการ  ท  3.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่องการเทียบศักราช 
ผลงานที่ตองการ  เร่ืองเลา  1  เร่ือง 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  สรุปเนื้อหาสาระที่ไดจากเอกสารที่คนควา 
 2.  ออกมาเลาเรื่องใหเพื่อนในชั้นเรียนฟง 
  3.  รวมกันสนทนาซักถาม 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามเนื้อหาจากเอกสาร 
 2.  ความชัดเจนและครบประเด็นของขอมูล 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะเรื่อง  การเทียบศักราช 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางและวิธีการคิดเปรียบเทียบศักราชตาง ๆ 
ลงในตาราง 
 
 
ท่ี 

 
ศักราช 

 
วิธีการคิดเปรียบเทียบกับศักราชอื่นโดยการยกตัวเลขมา

อางอิง 
1. คริสตศักราช 

 
 

 

2. จุลศักราช 
 
 

 

3 มหศักราช 
 
 

 

4 พุทธศักราช 
 
 

 

5 ฮิจเราะห 
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เฉลยแบบฝกทักษะเรื่อง  การเทียบศักราช 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางและวิธีการคิดเปรียบเทียบศักราชตาง ๆ 
ลงในตาราง 
 
 
ท่ี 

 
ศักราช 

 
วิธีการคิดเปรียบเทียบกับศักราชอื่นโดยการยกตัวเลขมา

อางอิง 
1. คริสตศักราช 

 
 

พ.ศ.  โดยนํา  543 + ค.ศ. =  พ.ศ. 
                       543+2003  =   2546 

2. จุลศักราช 
 
 

 

3 มหศักราช 
 
 

 

4 พุทธศักราช 
 
 

 

5 ฮิจเราะห 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 1/2  เร่ือง การแบงยุคสมัยในประวัติศาสตร 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู  

       รูและเขาใจการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตร 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        บอกการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตรได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         -   การแบงยุคสมัยในประวัติศาสตร 
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
         -   กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
         -   ทักษะการคดิเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  
ทักษะการคิดสรุปขอมูล 
3. รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่องการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตร 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)    การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การแบงยุคสมัยในประวัติศาสตร 
         2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)    การตอบคําถามเรื่องการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตร  
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         -   ความรบัผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การแบงยุค
สมัยในประวัติศาสตร   จากการตอบคําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   การแบงยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร  
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร  จากการตอบ          
คําถาม  

2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง     การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร    
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การแบงยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร     

2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร     
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  การแบงยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ          
แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         นักเรียนดูปรามิดครูตั้งคําถาม   
   -   คืออะไร 
   -   มีความสําคัญอยางไร 
 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูเขียนคําวาประวัติศาสตรบนกระดานดํา  
นักเรียนอภิปรายในหัวขอตอไปนี้ 
        1)   ความหมาย 
        2)   การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

2.  ครูอธิบายแนวคิดการแบงยุคสมัยของ 
ประวัติศาสตรสากล  นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
        -  นักเรียนเปรียบเทียบการแบงยุคสมัยของ
ไทยกับของสากลวามีความเหมือนและความ
แตกตางกันอยางไร 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายและ
หลักการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรทั้งของ
ไทยและหลักสากล 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

4.  นักเรียนแบงกลุม  3  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
       1)   กลุมที่ 1   ศึกษายุคกอนประวัติศาสตร 
       2)   กลุมที่ 2   ศึกษายุคประวัติศาสตร 
       3)   กลุมที่  3  ศึกษาการแบงยุคสมัยประวัติ
ศาสตรโลก 
       4 )  วิธีการนําเสนอแตละกลุมตองไมซํ้ากัน 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาตอ
ทั้งชั้นครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอขอมูล 

6.  นักเรียนทําแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการ
ศึกษาคนควาและการนําเสนอความรูคะแนนที่
ไดเฉลี่ยเทากันทั้งชั้นเรียน 

ทักษะการสรุปขอมูล 
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5.3   ขั้นสรุป 
        -   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการแบงยุคสมัยประวัติศาสตรโดยการสนทนา         

ซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู    

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          2)   หลักศิลาจารึก 

6.2   แหลงเรียนรู   
        1)   หองสมุดโรงเรียน 

         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคดิวิเคราะห 
          -    นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม” ทําไมตองเรียนประวัติศาสตร” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเหตุผลของการตองศึกษาประวัติศาสตร 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -   ทําไมจึงตองศึกษา/ ศึกษาแลวไดอะไร 

3.   ขั้นสรุป 
        -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
       -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 
 7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ          
โดยกําหนดภาระงาน ศึกษาคําศัพทที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร  10  คําพรอมคําแปลและความสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 15

ภาระงาน  “ศึกษาคําศัพทท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร 10 คําพรอมคําแปลและความสําคัญ” 
 
การบูรณาการ   ต  3.1 
จุดประสงคการเรียนรู       เขาใจเรื่องคําศัพททางประวัติศาสตร 
ผลงานที่ตองการ  คําศัพทเกี่ยวกับประวัติศาสตร 10  คํา 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
 2.  ใหความหมายและอธิบายความสําคัญของคําที่เลือกมาใหชัดเจน 
  
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามเนื้อหาของคําศัพท  
 2.  ความชัดเจนและครบประเด็นของขอมูล 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

  

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดเรื่องการศึกษาคนควาและการนําเสนอผลการศึกษา 
เร่ือง การแบงยุคสมัยประวัติศาสตร  

ช่ือ ......................................................... ช้ัน ..................... เลขที่ .................. 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามในขอตอไปนี้มาใหชัดเจน 
1.  ทําไมการแบงยุคประวัติศาสตรจึงใชตัวหนังสือ  
............................................................................................................................................................. 
2.  ยุคสมัยกอนประวัติศาสตรมียุคใดบาง 
............................................................................................................................................................. 
3. ยุคสมัยประวัติศาสตรมีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.  ยุคสมัยประวัติศาสตรโลกมีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบวัดเรื่องการศึกษาคนควาและการนําเสนอผลการศึกษา 

เร่ือง การแบงยุคสมัยประวัติศาสตร  
ช่ือ ......................................................... ช้ัน ..................... เลขที่ .................. 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามในขอตอไปนี้มาใหชัดเจน 
1.  ทําไมการแบงยุคประวัติศาสตรจึงใชตัวหนังสือ  
    เพราะสามารถบันทึกเหตุการณตางๆ ไดชัดเจน 
2.  ยุคสมัยกอนประวัติศาสตรมียุคใดบาง 
  ยุคหิน   ยุคโลหะ   
3. ยุคสมัยประวตัิศาสตรมีอะไรบาง 

เร่ิมตนเมื่อมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมที่มีความสลับซับซอน  รวมทั้งมนุษยรูจักการจด
บันทึก 
4.  ยุคสมัยประวัติศาสตรโลกมีอะไรบาง 
  1)  เร่ิมตนแหงอารยธรรม 
 2)  จักรวรรดิและวัฒนธรรมของโลกยุคโบราณ 
 3)  การผสมผสานและปฏิสัมพันธของอารยธรรมโลก 
 4)  โลกในยุคเปลี่ยนผาน 
 5)   ยุคแหงความรูแจงและการปฏิวัติในตะวันตก 
 6)    กาวสูโลกยุคใหม 
 7)   ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                     .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 1 
( Self  Reflection ) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มปีญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

  
  ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ปฏิทินของโลกไดเกิดขึ้นในสมัยใด   
 ก.  สมัยโรมัน     ข.  สมัยกรีก 
 ค.  สมัยฟนิเซียน     ง.  สมัยคนพบทวีปอเมริกา 
2.  คําวา ศักราช เปนการกําหนดโดยใชส่ิงใด    
 ก.  กระประสูติขิงกษัตริยจนถึงสวรรคต   

ข.  การขึ้นครองราชยของกษัตริยจนสวรรคต 
ค.  การประสูติจนถึงขึ้นครองราชย 
ง.  การขึ้นครองราชย 

3.  การนับปพุทธศักราชเริ่มนับเมื่อใด   
 ก.  นับเมื่อเจาชายสิทธัตถะประสูติ 
 ข.  นับเมื่อเจาชายสิทธัตถะออกผนวช 
 ค.  นับเมื่อเจาชายสิทธัตถะตัสรูเปนพระพุทธเจา 
 ง.  นับเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
4.  AD 1  ตางจาก 1BC อยางไร   
 ก.  AD 1 เปนปแหงพระเจา  1  BC เปนชวงเวลากอนพระเยซุประสูติ 
 ข.  AD1 เปนปกอนพระเยซูประสูติ 1BC  เปนปแหงพระเจา 
 ค.  AD1 เปนปพระเจาสูญสิ้น 1BC  เปนปแหงพระเจา 
 ง.  AD1 เปนปแหงพระเจา 1BC  เปนปแหงพระเจาสูญสิ้น 
5.  วันที่เทาใดถือเปนจุดเริ่มตนของ ฮัจเราะหศักราช   
 ก.  14  กรกฎาคม  ค.ศ. 622  ข.  15  กรกฎาคม   ค.ศ. 622 
 ค.  16  กรกฎาคม  ค.ศ. 622  ง.  17  กรกฎาคม  ค.ศ. 622 
6.  หากตองการทราบวา ม.ศ. 1893 ตรงกับ พ.ศ. ใดตองกระทําตามวิธีในขอใด   
 ก.  นํา ม.ศ. 1893 + 621 =  พ.ศ. 2514 
 ข.  นํา ม.ศ. 1893 – 621 =  พ.ศ. 1272 
 ค.  นํา ม.ศ. 1893 + 78 =  พ.ศ.  1917 
 ง.  นํา ม.ศ. 1893 – 78 =  พ.ศ. 1815 
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7.  การแบงยุคสมัยกอนประวัติศาสตรกับสมัยประวัติศาสตรใชส่ิงใดในการแบง   
 ก.  เครื่องมือ    ข.  ตัวอักษร 
 ค.  สภาพที่อยูอาศัย   ง.  การปกครอง 
8.  บริเวณแรกเริ่มที่พบมนุษยอยูที่ใด   
 ก.  ทวีปเอเชีย 
 ข.  ทวีปอเมริกา 
 ค.  ทวีปแอฟริกา 
 ง.  ทวีปยุโรป 
9.  มนุษยหินรุนสุดทายที่มีลักษณะเหมือนมนุษยมากที่สุดคือขอใด 
 ก.  มนุษยโครมันยอง 
 ข.  มนุษยนีแอนเดอรธัล 
 ค.  มนุษยลิง 
 ง.  มนุษยชวา 
10.  แหลงอารยธรรมที่สําคัญที่มีการพัฒนาการจากสังคมสมัยหินใหมสูสมัยสําริด  คือขอใด   
 ก.  อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
 ข.  อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
 ค.  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  
 

1.  ก 
            2.  ข 
            3.  ง 
            4.  ก 
             5.  ค 
             6.  ก 
             7.  ข 
             8.  ค 
             9.  ก 
            10.  ง 
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คําถามทายหนวย 
 
1.  เวลามีความสําคัญตอประวัติศาสตรอยางไร   
       ตอบ  เวลาเปนตัวบอกวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหรและแตละเหตุการณจะแตกตางกันไป
ตามเวลา 
2. ในการบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตรสากลจะใชศักราชแบบใด พรอมยกตัวอยางประกอบ               
3 ตัวอยาง  
       ตอบ       ศักราชที่ใชสวนใหญ  คริสตศักราช  ศักราชฮิจเราะห  พุทธศักราช 
3. นักประวัติศาสตรใชหลักเกณฑใดในการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร เพราะเหตุใด   
     ตอบ   ใชตัวอักษร เพราะสามารถศึกษาเองราวตาง ๆ ไดชัดเจน 
4.  การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร แบงออกเปนกี่ยุค ยุคใดบาง และมีความสําคัญตอการศึกษา
ประวัติศาสตรอยางไร 
    ตอบ  เปน 2  ยุคหรือสมัยดวยกัน คือ สมัยกอนประวัติศาสตรกับสมัยประวัติศาสตร โดยแตละ
สมัยยังมีการแบงออกเปนสมัยยอยอีก 

สมัยกอนประวัติศาสตร (Pre-historical Period) คือ ชวงเวลาที่มนุษยยังไมมีตัวอักษรจด
บันทึกเรื่องราวของสังคม นักโบราณคดีเปนผูศึกษาเรื่องราวของสมัยกอนประวัติศาสตรเปนหลัก
โดยศึกษาจากซากพิมพดึกดําบรรพหรือพิมพหิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ โครงกระดูก ส่ิงของ
เครื่องใช ภาพวาดตามผนังหรือบนสิ่งของตางๆ เปนตน โดยสมัยกอนประวัติศาสตรมีการแบงเปน
ยุคยอย คือ ยุคหินกับยุคโลหะ ทั้งนี้ยุคหินยังมีการแบงออกเปนยุคหินเกา ยคุหินกลาง และยุคหิน
ใหม สวนยุคโลหะก็มีการแบงเปนยุคสําริดกับยุคเหล็ก 

สมัยประวัติศาสตร (Historical Period) คือ ชวงเวลาที่มีหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร
บอกเลาเรื่องราวของสังคมนั้นๆ อักษรนั้นอาจเปนตัวอักษรของชนชาติอ่ืนก็ไดแตนํามาใชบันทึก 
คําพูดเปนเรื่องราวของสังคมตน โดยสมัยประวัติศาสตรมีการแบงเปนสมัยยอย คือ สมัยโบราณ 
สมัยกลาง สมัยใหม และสมัยปจจุบัน 
5.  การดําเนินชีวิตของมนุษยยุคหินและยุคโลหะเหมือนหรือตางกันอยางไร   
      ตอบ  มนุษยยุคหินอาศัยอยูในถ้ํา  อาวุธที่ใชทําจากหิน เรรอนอพยพตามฝูงสัตว   มนุษยยุค
โลหะนําโลหะมาทําเครื่องมือ อยูแบบชุมชนเมือง มีการจัดแบงความสัมพันธและความสามารถ 
 
  


