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หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง การสรางสรรคอารยธรรม 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ    ประวัติศาสตร  ศิลปะ 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
 ส  4.2   ม. 4-6/ 1  
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
  ส  4.2  ขอ 1  วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดตอระหวางโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก   
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1   อารยธรรมตะวันออก 
         1)   อารยธรรมอินเดีย 
         2)   อารยธรรมจีน    
 3.2   อารยธรรมตะวันตก 
         1)    อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีสและยูเฟรทีส 
                      2)    อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
          3)    อารยธรรมกรีก 
          4)    อารยธรรมโรมัน 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
         1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมตะวันออก 
          2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมตะวันตก  
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 
        1)   นักเรียนนําความรูในเรื่อง  อารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก   ศึกษา
อารยธรรมของประเทศไทยได 
        2)   นักเรียนเปรียบเทียบอารยธรรมของชนชาติอ่ืนกับประเทศไทยได   
 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 

         1)   จากการตอบคําถาม 
         2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1) ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  อารยธรรมตะวัน-
ออก 
        2)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  อารยธรรมตะวันตก   
    

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา          
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
        1) การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
        2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
        3) งานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง  อารยธรรมตะวันออก 
       4)  งานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง  อารยธรรมตะวันตก  

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ
หนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 2/1  เร่ือง   อารยธรรมอินเดีย 
เวลา  2   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจอารยธรรมอินเดียยุคโบราณชวงที่ติดตอกับชาวตะวันตกและอินเดียสมัยใหม 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายอารยธรรมอินเดียยุคโบราณชวงที่ติดตอกับชาวตะวันตกและอินเดียสมัยใหมได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         -   อารยธรรมอินเดีย 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมอินเดีย 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมอนิเดีย 
        2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
        3)   การตอบคําถามเรื่อง  อารยธรรมอินเดีย 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   อารยธรรมอินเดีย  จากการ
ตอบคําถาม 
        2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   อารยธรรมอินเดีย 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

    1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมอินเดีย  จากการตอบคําถาม  
 2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  อารยธรรมอินเดีย        

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมอินเดีย   
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   อารยธรรมอินเดีย    
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 อารยธรรมอินเดีย  จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   อารยธรรมอินเดีย   

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  

รูปแบบการนําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          1)   นักเรียนดูภาพมหาตมะคานธี  ครูตั้งคําถาม  ทานมีความสําคัญอยางไร 
          2)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1. ครูตั้งคําถาม “ประเทศอินเดีย”  นักเรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็น 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบงกลุม  10 กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
       1)  กลุมที่ 1   ศึกษาเรื่อง  เมือง ฮารัมปา 
       2)   กลุมที่ 2   ศึกษา เร่ือง  อารยัน 
       3)   กลุมที่ 3   ศึกษาเรื่อง  จักรวรรดิ        
เมารยะ 
       4)  กลุมที่ 4   ศึกษาเรื่อง จักรวรรดิคุปตะ 
       5)   กลุมที่ 5  ศึกษาเรื่อง เติรก 
       6)   กลุมที่ 6  ศึกษาเรื่อง  จักรวรรดิโมกุล 
       7)   กลุมที่ 7  ศึกษาเรื่อง  อินเดียภายใต
การปกครองของอังกฤษ 
       8)  กลุมที่ 8  ศึกษาเรื่อง  ชาตินิยมอินเดีย  
       9)  กลุมที่ 9  ศึกษาเรื่อง  การตอสูเพื่อ      
เอกราช 
       10)  กลุมที่ 10 ศึกษาเรื่อง  อินเดียสมัย
ใหม 
โดยนําเสนอเปนเพาเวอรพอทย และมีคําถาม
กลุมละ 20 ขอ 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  ตัวแทนกลุมนําเสนอจบเพื่อนรวมซักถาม 
ทําแบบทดสอบ 20 ขอ จากกลุมรายงาน 

 

4.  กลุมรายงานเฉลยแบบทดสอบเก็บคะแนน  
5.3   ขั้นสรุป 
        -  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง อารยธรรมอินเดียจากการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู    

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   แบบทดสอบกอนเรียน 
 6.2   แหลงเรียนรู    

         1)   หองสมุดโรงเรียน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          -  นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม  “ ถาประเทศอินเดียไมมีมหาตมะคานธีจะเปน 
อยางไร” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องมหาตมะ คานธี  
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -    ถาประเทศอินเดียไมมีมหาตมะคานธีจะเปนอยางไร  
    3.   ขั้นสรุป 
       -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.    ขั้นประยุกตใช 
         -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูประวัติศาสตร โดย
กําหนดภาระงาน ศึกษา เร่ือง มหาตมะคานธี 
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ภาระงาน  “ศึกษา เร่ือง มหาตมะคานธี” 

 การบูรณาการ  ส   4.2  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่องประเทศอินเดีย  
ผลงานที่ตองการ   เร่ือง มหาตมะคานธี 
 
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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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 2/2  เร่ือง  อารยธรรมจีน 
เวลา  2   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจอารยธรรมจีนสมัยราชวงศและจีนสมัยใหม 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายอารยธรรมจีนสมัยราชวงศและจีนสมัยใหม  
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         -   อารยธรรมจีน 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
    -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3  ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต   ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการ
คิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมจีน 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมจีน 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคําถามเรื่อง  อารยธรรมจนี 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   อารยธรรมจีนจากการตอบ
คําถาม 
          2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   อารยธรรมจีน 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

    1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมจีน ากการตอบคําถาม  
 2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   อารยธรรมจีน      

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมจีน 
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  อารยธรรมจีน  
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-     ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 อารยธรรมจีน   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   อารยธรรมจีน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด

และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ        

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         นักเรียนดูวีซีดี โฆษณา วันตรุษจีน  ครูถาม มีความสําคัญอยางไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องราชวงศตางๆ  ของ
จีน  นักเรียนรวมเสนอความคิดเห็น 

 

2.  นักเรียนรับใบความรูเร่ือง อารยธรรมจีน 
ปฏิบัติดังนี้ 
        1)  จับคูกันศึกษาโดยเลือกหัวขอที่สนใจ 
        2)   ตั้งคําถามจากเรื่องที่ศึกษาอยางนอย      
20 ขอ 
        3)  ผลัดกันตั้งคําถามในแตละเรื่องโดยให
เพื่อนตอบตามเลขที่/ ตามความตองการของผูถาม
        4)  นําขอสอบทั้งหมดมารวบรวมเปนเลม
แจกเพื่อนทั้งหองเรียน   

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

3. นักเรียนสลับคูกันถายทอดความรูที่ศึกษาเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยน   

ทักษะการสรุปขอมูล 

4.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง อารยธรรมจีน  
5.3   ขั้นสรุป 

         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง อารยธรรมจีน  โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู   

       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        2)   วีซีดีโฆษณาวันตรุษจีน 
        3)   ใบความรูเร่ือง อารยธรรมจีน 
        4)   แบบฝกทักษะเรื่อง อารยธรรมจีน 
 6.2   แหลงเรียนรู 

        1)  หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมดุกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        -    นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม  “อารยธรรมจีนกับประเทศไทย” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง   อารยธรรมจีนกับประเทศไทย  
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -    การผสมผสานไทยกับอารยธรรมจีนเปนอยางไร  
    3.   ขั้นสรุป 
       -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
      -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยกําหนด         
ภาระงาน  สมุดภาพอารยธรรมจีนในประเทศไทย 

 
ภาระงาน  “สมุดภาพอารยธรรมจีนในประเทศไทย ” 

การบูรณาการ    ศ  1.1  
จุดประสงคการเรียนรู  รูและเขาใจเรื่องอารยธรรมจีนในประเทศไทย  
ผลงานที่ตองการ    สมุดภาพอารยธรรมจีนในประเทศไทย 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาอารยธรรมจีนในประเทศไทย 
 2.  รวบรวมรูปภาพ 
 3.  จัดทําสมุดภาพ  
 
เกณฑการประเมิน 
 1.  สวยงาม 
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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 อารยธรรมจีน 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสรุปราชวงศตางๆ ของจีนมาพอเขาใจ 
 
เชน   
 

ราชวงศ ความสําคัญ 
ราชวงศชาง เปนผูนําทางการเมืองและความเชื่อทางไสย

ศาสตร 
สามารถทําโลหะผสม คือสําริด  รูจักการทอผา 
สรางรถศึก เครื่องปนดินเผาจากดินเหนียวสีขาว 
เปนรุนแรกที่สรางเมืองหลวงชื่ออันหยาง มี           
ผังเมือง 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 2/3  เร่ือง  อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
เวลา  1   ชั่วโมง 

.............................................................................................................................................. 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจอารยธรรมลุมแมน้ําไนล  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายอารยธรรมลุมแมน้ําไนลได   
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         อารยธรรมลุมแมน้ําไนล  
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
    -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคําถามเรื่อง  อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
           -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ําไนล  
จากการตอบคําถาม 
        2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง    อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

    1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    อารยธรรมลุมแมน้ําไนล  จากการตอบคําถาม  
 2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง    อารยธรรมลุมแมน้ําไนล        

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมลุมแมน้ําไนล  
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  อารยธรรมลุมแมน้ําไนล    
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 อารยธรรมลุมแมน้ําไนล    จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ํา

ไนล   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  
การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  
รูปแบบการนําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
        1)   นักเรียนดูภาพพีรามิด  ครูตั้งคําถามอยูที่ใด 
        2)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1. นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง อารยธรรมอียิปต  สรุป
เนื้อหาตามความเขาใจ  รวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนแบงกลุมศึกษาอารยธรรมอียิปตตาม
ความสนใจ  กลุมละ  4  คน  โดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร และเอกสารอางอิงไมนอยกวา         
4 เลม / เว็บไซนและมีคําถามทายเรื่องไมนอยกวา 
15 ขอ 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

3.  ตัวแทนกลุมนําเสนอเรื่อง  ที่ศึกษาดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม

ทักษะการนําเสนอขอมูล 

4.  นําผลงานของนักเรียนจัดปายนิเทศ เพื่อเผย
แพรขอมูล 

 

5.3   ขั้นสรุป 
         -  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ําไนล โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

         1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          2)   แบบทดสอบกอนเรียน 
          3)   วีซีดี อารยธรรมอียิปต 
 6.2   แหลงเรียนรู 

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

1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -     ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง การทํามัมมี่ 

2.   ขั้นวิเคราะห 
        -    ถาไมมีการทํามัมมี่ประวัติศาสตรจะเปนอยางไร ” 
    3.   ขั้นสรุป 
        -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.    ขั้นประยุกตใช 
        -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ โดยกําหนด        
ภาระงาน สมุดภาพอารยธรรมอิยิปต 

 
ภาระงาน  “สมุดภาพอารยธรรมอิยิปต” 

การบูรณาการ    ศ 1.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง อารยธรรมอียิปต  
ผลงานที่ตองการ    สมุดภาพอารยธรรมอิยิปต 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาอารยธรรมอียิปต  
 2.  จัดทําสมดุภาพในเรื่องที่สนใจ 1 เลม 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ความสวยงาม 
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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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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี  2/4   เร่ือง  อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส - ยูเฟรทีส 
เวลา   2   ชั่วโมง 

.............................................................................................................................................. 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจอารยธรรมลุมแมน้ํา ไทกรีส-ยูเฟรทีส 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         อธิบายอารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรทีสได   
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         -   อารยธรรมลุมแมน้ํา ไทกรีส-ยูเฟรทีส 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ํา ไทกรีส- ยูเฟรทสี 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)    การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมลุมแมน้ํา ไทกรีส - ยูเฟรทีส 
         2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)    การตอบคําถามเรื่อง  อารยธรรมลุมแมน้ํา ไทกรีส - ยูเฟรทีส 
 3.3  พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
        -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ํา           
ไทกรีส-ยูเฟรทีส จากการตอบคําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง    อารยธรรมลุมแมน้ํา          
ไทกรีส-ยูเฟรทีส 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

    1)  ผลงานกลุมจากการศึกษา เร่ือง    อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรทีส  จากการตอบ          
คําถาม  

  2)  ผลงานกลุมจากการแสดงความคดิเห็นเรื่อง  อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส- ยูเฟรทีส      
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-                         
ยูเฟรทีส 

2.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง     อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส - ยูเฟรทีส   
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
1. ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 อารยธรรมลุมแมน้ํา ไทกรีส - ยูเฟรตีส    จากการตอบคําถาม  
2.  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   อารยธรรมลุมแมน้ํา   

ไทกรีส-ยูเฟรตีส  
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา   ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ          
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          -  ครูเขียนคําวา เมโสโปเตเมีย  นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูอธิบายคําวาเมโสโปเตเมีย  
2.  นักเรียนแบงกลุม 5  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
        1)   กลุมที่ 1  ศึกษาเรื่อง  สุเมเรียน 
        2)   กลุมที่ 2  ศึกษาเรื่อง  ชาวแอคคัด 
        3)   กลุมที่ 3  ศึกษาเรื่อง  ชาวอมอไรต 
       4)   กลุมที่ 4   ศึกษาเรื่อง  ชาวแอสซีเรีย 
        5)   กลุมที่ 5  ศึกษาเรื่อง  ชาวคาลเดียน 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการที่
หลากหลาย ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม  

ทักษะการนําเสนอ 

4.  นักเรียนเปรียบเทียบผลงานที่เกิดจากชนเผา 
ทั้ง 5 ชนเผา โดยตีตารางแสดงใหชัดเจน 

ทักษะการแยกแยะ 

5.  นักเรียนนําผลงานจัดปายนิเทศ  
6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  อารยธรรม        
ลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรทีส     

 

5.3   ขั้นสรุป 
         ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส - ยูเฟรทีส     โดยการ
สนทนาซักถามและใชผลงานนักเรียนเปนแนวทาง 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   แบบฝกทักษะอารยธรรมลุมแมน้ํา ไทกรีส-ยูเฟรทีส      
 6.2   แหลงเรียนรู   

        1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -    นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม” เปรียบเทียบอารยธรรมลุมแมน้ําไนลกับ       
อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส - ยูเฟรทีส      
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง อารยธรรมทั้งสอง  
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -    เปรียบเทียบอารยธรรมลุมแมน้ําไนลกับอารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส - ยูเฟรทีส      
     3.   ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
        -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ โดยกําหนด         
ภาระงาน สมุดภาพอารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส - ยูเฟรทีส      

 
ภาระงาน  “สมุดภาพอารยธรรม ลุมแมน้ํา ไทกรีส - ยูเฟรทีส” 

 
การบูรณาการ    ศ  1.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง อารยธรรม ลุมแมน้ําไทกรีส - ยูเฟรทีส      
ผลงานที่ตองการ    สมุดภาพอารยธรรม ลุมแมน้ําไทกรีส - ยูเฟรทีส      
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาอารยธรรม ลุมแมน้ํา ไทกรีส-ยูเฟรทีส       
 2.  จัดทําสมุดภาพในเรื่องที่สนใจ 1 เลม 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ความสวยงาม 
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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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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 2/5 เร่ือง  อารยธรรมกรีก -  โรมัน  
เวลา  2   ชั่วโมง 

.............................................................................................................................................. 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู  

       รูและเขาใจอารยธรรมกรีกและโรมัน  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายอารยธรรม กรีกและโรมันได   
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          -  อารยธรรม กรีกและโรมัน 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
    -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรมกรีกและโรมัน 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อารยธรรมกรีกและโรมัน 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคําถามเรื่อง  อารยธรรมกรีกและโรมัน 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         -     ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)   จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   อารยธรรมกรีกและโรมัน   
จากการตอบคําถาม 
        2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง    อารยธรรมกรีกและโรมัน    
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    อารยธรรมกรีกและโรมัน  จากการตอบคําถาม  
 2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง     อารยธรรมกรีกและโรมัน      

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   อารยธรรม กรีกและโรมัน  
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   อารยธรรม กรีกและโรมัน   
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  อารยธรรม 

กรีกและโรมัน   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   อารยธรรมกรีกและ

โรมัน   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน   การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ            
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         -   นักเรียนดูภาพ หัวเสาแบบตาง ๆ ครูตั้งคําถามคือหัวเสาที่เกิดในยุคใด 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนศึกษาอารยธรรมกรีกและโรมันจาก
หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ม. ปลาย ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
        1)  ตั้งคําถามอยางนอย  50  ขอ 
        2)  สรุปเปนผังความรู 

- ทักษะการรวบรวมขอมูล 
- ทักษะการสรุปขอมูล 

2.  ครูตั้งคําถาม ถามที่ละคนตามเลขที่  ทักษะการคิดตอบคําถาม 
3.  นักเรียนศึกษาอารยธรรมกรีกและโรมันจาก
อินเตอรเน็ต  เลือกขอมูลที่สนใจคนละ 1 เร่ือง 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  นักเรียนนําเสนอขอมูล ครูและนักเรียนรวม
สนทนาซักถาม 

 

5.3   ขั้นสรุป 
         1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  อายธรรมกรีกและโรมัน โดยการสนทนาซักถาม 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู   

       -   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6.2   แหลงเรียนรู 
          1)   หองสมุดโรงเรียน 
        2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -    นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม   “ลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยของ
กรีกแตกตางกับประชาธิปไตยของไทยอยางไร” 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง  ระบอบการปกครองของกรีกและของไทย 
  2.   ขั้นวิเคราะห 
       -    เปรียบเทียบ ลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยของกรีกแตกตางกับ
ประชาธิปไตยของไทยอยางไร 
     3.   ขั้นสรุป 
        -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
       -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ โดยกําหนด           

ภาระงาน สมุดภาพอารยธรรมกรีกและโรมัน   
     

 
ภาระงาน  “สมุดภาพ เร่ือง   อารยธรรม กรีกและโรมัน” 

       
การบูรณาการ   ศ  1.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง  เร่ือง   อารยธรรม กรีกและโรมัน   
 ผลงานที่ตองการ   สมุดภาพอารยธรรมกรีกและโรมัน     
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาอารยธรรม  กรีกและโรมัน       
 2.  จัดทําสมุดภาพในเรื่องที่สนใจ 1 เลม 
 
เกณฑการประเมนิ 
 1.   ความสวยงาม 
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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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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  
ที่ 

 
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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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
  

ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  แมน้ําไนลเปนแมน้ําที่มีอารยธรรมเกาแกที่สุดคืออารยธรรมใด   
 ก.  อารยธรรมอียิปต 
 ข.  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
 ค.  อารยธรรมอินเดีย 
 ง.  อารยธรรมบาบิโลเนีย 
2. มัมมี่ทําขึ้นมาเพื่อเหตุผลใด   
 ก.  เก็บศพไวเปนที่ระลึก 
 ข.  เชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย 
 ค.  เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของระบบกษัตริย 
 ง.  เพื่อรวบรวมกษัตริยไวที่เดียวกัน 
3.  ความรูที่ชาวอียิปตไดถายทอดไปสูอารยธรรมอื่นคือเร่ืองใด   
 ก.  ความรูทางคณิตศาสตร 
 ข.  การคํานวณปฏิทิน 
 ค.  ความรูทางการแพทย 
 ง.  ถุกทุกขอ 
4.  อักษรลิ่มหรือคูนิฟอรมเปนการคิดคนของชนชาติใด   
 ก.  ชาวสุเมเรียน 
 ข.  ชาวอัสซีเรีย 
 ค.  ชาวอมอไรท 
 ง.  ชาวแอคัด 
5.  พระเจาฮัมมูราบีความสําคัญอยางไร   
 ก.  คิดพัฒนาการแพทย 
 ข.  คิดกฎหมายฮัมมูราบี 
 ค.  คิดปฏิทินและการชั่งตวงวัด 
 ง.  ประดิษฐอักษรลิ่ม 
 
 
 



 64

6.  ยุคมืดมีผลอยางไรตอชาวกรีก   
 ก.  ทําใหกรีกไมรูหนังสือ 
 ข.  ชาวตางชาติมาคาขายแทน 
 ค.  เกิดมหากาพยอิเลียด 
 ง.  ถูกทุกขอ 
7.  นครรัฐสปารตาและนครรัฐเอเธนสแตกตางกันในเรื่องใด   
 ก.  นครรัฐสปารตามีความสามารถในเรื่องการเกษตร 
 ข.  นครรัฐเอเธนสมีความสามารถในเรื่องการรบ 
 ค.  นครรัฐสปารตามีความสามารถในเรื่องการรบ 
 ง.  นครรัฐเอเธนสมีความสามารถในเรื่องการเกษตร นครรัฐสปารตามีความสามารถในเรื่อง
การรบ 
8.  นักปราชญทานใดมีความสามารถทางวิทยาศาสตร   
 ก.  อริสโตเติล 
 ข.  เพลโต 
 ค.  เฮโรโดตัส 
 ง.  โสเครตีส 
9.  การขัดแยงกันของพวกแพทรีเซียนละเพลเบียนทําใหเกิดสิ่งใดขึ้น   
 ก.  กฎหมายฮัมมูราบี 
 ข.  กฎหมายสิบสองโตะ 
 ค.  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ง.  การปกครองแบบสาธารณรัฐ 
10.  ศัลยกรรมแบบซีซารเปนอยางไร ?  
 ก.  การตกแตงความงามของผูหญิง  
 ข.  การตกแตงใบหนาของกษัตริย 
 ค.  การผาทองนําทารกออกมา 
 ง.  การผาตัดทอลซิลของกษัตริย 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  
 

1.  ก 
              2.  ข 
              3.  ง 
              4.  ก 
               5.  ข 
               6.  ง 
               7.  ง 
               8.  ก 
                9.  ข 
               10.  ค 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 2 
( 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 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   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 .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
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 
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   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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คําถามทายหนวย 
  

1. เหตุใดดินแดนเมโสโปเตเมียจึงเปนที่ตองการของกลุมชนตางๆ 
    ตอบ  เพราะเปนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ 
2. กฎหมายฮัมมูราบีมีความสําคัญตอชาวสุเมเรียนอยางไร 
     ตอบ  เปนกฎหมายที่ทําใหสังคมของชาวสุเมเรียนมีความสงบสุข 
3. ยกตัวอยางมรดกของอารยธรรมอียิปตที่มีตอโลกมา 2 ตัวอยาง พรอมอธิบายมาพอ 
เขาใจ 
    ตอบ  ปรามิด เปนสถานที่ฝงพระศพของกษัตริย  มัมมี่  เปนการเก็บรักษาศพเพื่อรอการคืนชีพ 
4. แหลงอารยธรรมยุคเริ่มแรกของจีนอยูที่ไหน มีลักษณะเปนอยางไร 
     ตอบ  อารยธรรมจีนกําเนิดขึ้นบริเวณพื้นที่ราบกวางใหญที่อุดมสมบูรณของแมน้ําหวางเหอ หยางสี 
และซี่เจียงเปนแหลงอารยธรรมลุมน้ํารุนแรกของโลกเชนเดียวกับอารยธรรมลุมแมน้ําไนล อารยธรรม
ลุมแมน้ําไทกริสและยูเฟรทีส และอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุเนื่องจากแมน้ําหวงเหอไหลเชี่ยวมากและ
เกิดน้ําทวมทุกปจนไมสามารถเดินเรือและทําการเกษตรได ผูคนที่ตั้งถ่ินฐานบริเวณนี้จึงอยูรวมกัน
และจัดสรางระบบชลประทานขึ้น ดวยการขุดคลองเพื่อระบายน้ําในขณะที่แมน้ํามีน้ําเออลน และมี
การทดน้ําเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอการควบคุมน้ําเพื่อใช
ประโยชนของคนที่อาศัยอยูบริเวณนี้ ดังนั้นผูนําชุมชนใดที่สามารถควบคุมน้ําไดจึงกลายเปนผูที่มี
ความชอบธรรมในการขึ้นเปน ผูปกครอง ซ่ึงตอมากลายเปนชนชั้นปกครองและระบบกษัตริยในเวลา
ตอมา 
5. อารยธรรมอินเดียมีลักษณะเดนอยางไรบาง อธิบายมาพอเขาใจ 
     ตอบ  การพบซากเมืองโบราณฮารัปปาและเมืองโมเฮนโจ-ดาโร แสดงใหเห็นวาเปนเมืองขนาด
ใหญ มีอาคารบานเรือนกอดวยอิฐและดินเผา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีปอมปราการที่
เดนชัดคือ มีการวางผังเมืองอยางเปนระเบียบ ดวยการแยกพื้นที่ใชงานออกจากกันอยางชัดเจน เชน 
อาคารบานเรือน ศาสนสถาน เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาทุกบานจะมีหองน้ําและทอระบายน้ําเสียไป
สูทอระบายน้ําสรางดวยอิฐที่ฝงอยูใตถนน แสดงใหเห็นถึงการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี 
6. อารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกมคีวามเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
      ตอบ  เหมือนกันเพราะเปนการแสดงถึงพัฒนาการของมนุษยในดานตางๆ  
 


