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หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง  เหตุการณสําคัญในสมัยกลางถึงศตวรรษที่ 20 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ     พระพุทธศาสนา 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
  ส 4.2   ม. 4-6/ 2 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
  ส  4.2  ขอ 2  วิเคราะหเหตุการณสําคัญตางๆ  ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองเขาสูโลกสมัยปจจุบัน 
3.  สาระการเรียนรู 
 เหตุการณสําคัญในสมัยกลางถึงศตวรรษที่ 20 
  -    พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
  -    เหตุการณสําคัญในยุโรปสมัยกลาง 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
      1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
         2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  เหตุการณสําคัญในยุโรปสมัยกลาง  
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 

   1)   นักเรียนนําความรูในเรื่อง   เหตุการณสําคัญในสมัยกลางถึงศตวรรษที่ 20 
         2)    นักเรียนเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญในสมยักลางถึงศตวรรษที่ 20   กับประเทศ
ไทยได   
 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 

         1)  จากการตอบคําถาม 
         2)  จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  พัฒนาการยุโรปยุค
กลาง 
        2)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  เหตุการณสําคัญใน 
ยุโรปสมัยกลาง  

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา          
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2  การปฏิบัติงาน 
      1)  การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
      2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
      3)  งานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
     4)  งานจากการศึกษาเรื่อง  
เหตุการณสําคัญในยุโรปสมัย
กลาง  

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ 
หนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 3/1  เร่ือง   พัฒนายุโรปยุคกลาง 
เวลา  4   ชั่วโมง 

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

        รูและเขาใจ การพัฒนายุโรปยุคกลาง 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบาย การพัฒนายุโรปยุคกลางได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          การพัฒนายุโรปยุคกลาง 
   -  ระบบฟวดัล 
   -  สงครามครูเสด 
   -  การฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 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    การพัฒนายุโรปยุคกลาง 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การพัฒนายุโรปยุคกลาง 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคําถามเรื่อง  การพัฒนายุโรปยุคกลาง 
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3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การพัฒนายุโรปยุคกลาง
จากการตอบคําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   การพัฒนายุโรปยุคกลาง 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

    1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การพัฒนายุโรปยุคกลาง จากการตอบคําถาม  
 2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง    การพัฒนายุโรปยุคกลาง  

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

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

  การพัฒนายุโรปยุคกลาง   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   การพัฒนายุโรปยุค

กลาง  
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 
          ครูตั้งคําถาม   “ใครรูจักระบบฟวดัล” 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูเขียนบนกระดานดํา “ยุโรปยุคกลาง”             
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบงกลุม  6 กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
        1)  กลุมที่ 1 , 2 ศึกษา เร่ืองระบบฟวดัล 
        2)  กลุมที่ 3 , 4  ศึกษาเรื่อง  สงครามครูเสด 
        3)  กลุมที่ 5 , 6  ศึกษาเรื่อง การฟนฟูศิลป-
วิทยา 
วิธีการนําเสนอ 
     -   ใหนักเรียนทั้ง 2 กลุม ที่ศึกษาเรื่องเดียวกัน
สรุปขอมูลดวยกันเพื่อนําเสนอหนาชั้น 

- ทักษะการรวบรวมขอมูล 
- ทักษะการสรุปขอมูล 

3.  นักเรียนกลุมที่ 1 ตั้งคําถามถามนักเรียนกลุมที่ 
3  ในเนื้อเร่ืองของตนเอง และกลุมที่ 3 ถามกลับ
กลุมที่ 1   กลุมที่ 2 , 4 , 5 , 6 ปฏิบัติแบบเดียวกัน 

ทักษะการแลกเปลี่ยน 

4.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  การพัฒนาการ
ของยุโรปยุคกลาง 

 

5.3   ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง พัฒนาการของยุโรปยุคกลาง โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู  
          1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        2)   แบบฝกทักษะเรื่อง พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
 6.2   แหลงเรียนรู   

        1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        -   นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม   “ระบอบฟวดัลเหมือนกับระบบศักดินาของไทย
หรือไมอยางไร”  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง  ระบบฟวดัล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -   ระบบฟวดัลเหมือนกับระบบศักดินาของไทยหรือไมอยางไร   
     3.   ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
        -  นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน คุณธรรมของผูนํา 

 
ภาระงาน  “ศึกษาคุณธรรมของผูนํา” 

การบูรณาการ  ส  1.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง คุณธรรมของผูนํา  
ผลงานที่ตองการ  คุณธรรมของผูนํา    
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาหลักธรรมของผูนํา 
 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่นําไปใช  
 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ความถูกตอง 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
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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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แบบฝกทักษะ เร่ืองพัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนสรุป พัฒนายุโรปสมัยกลางแตละระยะมาใหเขาใจ 
 
เชน 
สมัยกลางระยะตน 
 จักรวรรดิแฟรงกเจริญรุงเรือง เกิดระบอบฟวดัลสภาพสังคมขาดความมั่นคง ศาสนาคริสตเขา
มามีบทบาทในสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 3/2  เร่ือง   เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง 
เวลา  5   ชั่วโมง 

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

       รูและเขาใจ  เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายเหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลางได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          -  เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง 
 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  เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง 
 3.2    กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          1)   การทํางานกลุมจากการศกึษาเรื่อง  เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง 
          2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
          3)   การตอบคําถามเรื่อง   เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  เหตุการณสําคัญในยุโรปยุค
กลาง    จากการตอบคําถาม 
         2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   เหตุการณสําคัญในยุโรปยุค
กลาง 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง จากการตอบคําถาม  
              2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง  
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง 
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง 
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 เหตุการณสําคัญในยุโรปยุคกลาง   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   เหตุการณสําคัญใน                

ยุโรปยุคกลาง  
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 
         -    นักเรียนแสดงความคิดเห็น เร่ือง ดินแดนปาเลสไตนมีความสําคัญอยางไร  
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูกําหนดหัวขอใหนักเรียนเลือกศึกษา 6 เร่ือง
คือ 
        1)   การสํารวจทางทะเล     
        2)   การปฏิรูปศาสนา     
        3)   การปฏิวัติวิทยาศาสตร     
        4)   การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
        5)   การปฏิวัติภูมิปญญา 
        6)  ลัทธิจักรวรรดินิยม 
โดยเลือกศึกษาขอมูลจากอินเตอรเน็ต   
จัดทําเปนเพาวเวอรพอยท  และ ปายนิเทศ    
 นําเสนอและจัดปายนิเทศ  

- ทักษะการรวบรวมขอมูล 
- ทักษะการคิดวิเคราะห 

2.  กลุมที่ศึกษาเรื่องเดียวกันนําเสนอพรอมกันครู
และนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

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

        1)  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   ปายนิเทศ   
 6.2   แหลงเรียนรู   

        1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        -  นักเรียนศึกษาจากประเด็น  สมัยกลางคืออูอารยธรรมของยุโรป 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง  ยุโรปยุคกลาง   
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -    สมัยกลางคืออูอารยธรรมของยุโรป   
     3.   ขั้นสรุป 
       -    รวบรวมขอมูลนํามาอภิปรายรวมกัน  
 4.   ขั้นประยุกตใช 
       -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน  ศึกษาเรื่องไตรลักษณ 

 
ภาระงาน  “ ศึกษา เร่ืองไตรลักษณ ” 

การบูรณาการ  ส  1.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง ความเปลี่ยนแปลง  
ผลงานที่ตองการ   ไตรลักษณ    
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาหลักธรรมเรื่องไตรลักษณ 
 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่นําไปใช  
 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ความถกูตอง 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
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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 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 



 83

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 



 84

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. ระบอบการเมืองการปกครองที่เกิดในยุโรปยุคกลางคือขอใด 
 ก.  ประชาธิปไตย 
 ข.  ฟวดัล 
 ค.  เผด็จการ 
 ง.  คอมมิวนิสต 
2.  ศาสนาที่มีความเข็มแข็งในขณะที่จักรวรรดิโรมันสิ้นสุดลงคือขอใด 
 ก.  ศาสนาคริสต 
 ข.  ศาสนาอิสลาม 
 ค.  ศาสนาพุทธ 
 ง.  ศาสนาพราหมณ 
3.  บัพพาชนียกรรมคืออะไร   
 ก.  คือการรับเขามารวมนับถือศาสนาคริสต 
 ข.  การขับไลออกจากศาสนา 
 ค.  การแตงตั้งผูแทนศาสนา 
 ง.  การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ 
4.  เพราะเหตุใดจึงเรียกยุโรปยุคกลางวายุคมืด  
 ก.  เพราะงมงายกับศาสนาไมสนใจวิทยาการตางๆ 
 ข.  เพราะสนใจแตภายในประเทศไมยุงกับชาติอ่ืน 
 ค.  เพราะถูกหามออกจากบานไปพบผูอ่ืน 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
5.  เพราะเหตุใดการฟนฟูศิลปวิทยาจึงเริ่มที่อิตาลีกอน   
 ก.  เพราะมีการคาขายกับตางประเทศ 
 ข. เพราะเปนแหลงอารยธรรมโรมัน 
 ค.  อยูภายใตการปกครองของตระกูลที่รํ่ารวย 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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6.  สาเหตุของสงครามครูเสดคือขอใด 
 ก.  คริสตเตียนตองการดินแดนปาเลสไตนคืนจากฝายมุสลิม 
 ข.  มุสลิมตองการดินแดนปาเลสไตนคืนจากฝายคริสตเตียน 
 ค.  แยงชิงความเปนใหญเหนือดินแดนปาเสลไตน 
 ง.  ถูกทุกขอ 
7.  โจนออฟอารคมีความสําคัญอยางไร   
 ก.  เปนวีรสตรีกอบกูเศรษฐกิจประเทศฝรั่งเศส 
 ข.  เปนวีรสตรีในการรบของฝรั่งเศส 
 ค.  เปนวีรสตรีในการรบของอังกฤษ 
 ง.  เปนกวีเอกของฝรั่งเศส 
8. ศิลปะแบบโรมาเนสกมีลักษณะที่เดนชัดคือขอใด 
 ก.  ประตูหนาตางโคงกลมแบบโรมัน บานประตูเล็กและเรียวยาว 
 ข.  ประตูหนาตางโคงแหลมแบบโรมัน บานประตูเล็กและเรียวยาว 
 ค.  ประตูหนาตางโคงกลมแบบโรมัน บานประตูใหญและเรียวยาว 
 ง.  ประตูหนาตางโคงแหลมแบบโรมัน บานประตูใหญและเรียวยาว 
9.  มูลเหตุของความเจริญทางดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองคือ ? 
 ก.  ผลของสงครามรอยป 
 ข.  ผลของสงครามครูเสด 
 ค.  ผลของความเจริญดานศาสนา 
 ง.  ผลของระบอบฟวดัล 
10.  วรรณกรรมที่เกิดในสมัยกลางคือเร่ืองใด 
 ก.  นิทานฟาบลิโอ 
 ข.  มหากาพย 
 ค.  ซองซองเดอโรลองด 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

  
 

1.  ข 
              2.  ก 
              3.  ข 
              4.  ก 
              5.  ง 
              6.  ก 
              7.  ข 
              8.  ก 
              9.  ข 
             10.  ง 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 3 
( 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. ระบบฟวดัลคืออะไร และมีความสําคัญอยางไรตอพัฒนาการยุโรปสมัยกลาง 
      ตอบ   คือระบอบการเมืองการปกครอง มีความสําคัญคือ ทําใหยุโรปสามารถรวมเปนหนึ่งและ
พัฒนาดานตางๆ  
2. สงครามครูเสดมีความสําคัญอยางไรตอพัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
      ตอบ  พัฒนาดานการคา  การศึกษา เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
3. เพราะเหตุใดคริสตจักรจึงเปนศูนยกลางอํานาจของสังคมยุโรปสมัยกลาง 
     ตอบ   เพราะกษัตริยใหการสนับสนุนศาสนาคริสตและใหประชาชนหันมานับถือศาสนาคริสต 
4. การฟนฟูศิลปวิทยาการมีผลกระทบอยางไรตอสังคมตะวันตก 
      ตอบ ในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ ศิลปกรรมและวิทยาการตางๆ  ไดเจริญกาวหนามากขึ้นสงผลให
คนยุโรปมีลักษณะ ดังนี้ 
             1)  ความสนใจในโลกปจจุบัน ในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ ชาวยุโรปยังคงนับถือศรัทธาใน
พระเจา แตจากการไดรับอิทธิพลจากแนวคิดแบบมนุษยนิยม ทําใหชาวยุโรปมีแนวคิดในการดําเนิน-
ชีวิตในโลกปจจุบันใหดีและสรางสิ่งตางๆ เพื่อความสุขและความมั่นคงใหแกตน ทั้งหมดนี้สะทอน
ในงานศิลปกรรมตางๆ ที่สรางขึ้นเพื่อนสนองความพึงพอใจของตนเอง เชน สรางบานเรือนอยาง
วิจิตรสวยงาม การมีรูปปนประดับอาคารบานเรือน การวาดภาพเหมือนของมนุษย เปนตน 
             2) ความตองการแสวงหาความรู การที่มนุษยตองการหาความรูและความสะดวกสบายใหแก
ชีวิต ทําใหตองมีการคิดสรางสรรคผลงานและวิทยาการตางๆ ดังนั้นมนุษยในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ 
จึงมีการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา การคิคคน การทดลอง การพิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล เปน
ผลใหวิทยาการดานตางๆ พัฒนามากขึ้น สภาพสังคมของมนุษยในสมัยนี้คือการตื่นตัวในการคนหา
ความจริงของโลก ทําใหมนุษยตองการแสวงหาความรูและสํารวจดินแดนตางๆ อันนําไปสูการปฏิรูป
ศาสนา การสํารวจทางทะเล และการปฏิวัติทางวิทยาศาสตรในเวลาตอมา 
5. การปฏิวัติวิทยาศาสตรและการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกันอยางไรและมีผล 
อยางไร 
      ตอบ  เมื่อมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรกอใหเกิดการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมตามมาผลที่
เกิดขึ้นทําใหเกิดการลาอาณานิคม  ส้ินเปลืองทรัพยากร และการขยายความเจริญในดานตางๆ  
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6. แนวคิดของนักปรัชญาการเมืองในสมัยการปฏิวัติภูมิปญญา เชน ธอมัส ฮ็อบส จอหน 
ล็อค มองเตสกิเออร วอลแตร และชอง ชาคส รุสโซ แนวคิดของนักปรัชญาการเมือง 
เหลานี้มีความเหมือนและแตกตางกันอยางไรบาง 
       ตอบ  ธอมัส ฮอบส (Thomas Hobbes : ค.ศ. 1586-1679) เปนนักปรัชญาชาวอังกฤษ เขาไดเขียน
หนังสือเร่ือง Leviathan ซ่ึงแสดงแนวคิดทางการเมืองวา สังคมการเมืองที่อยูอยางสันติสุขตองมอบ
อํานาจใหผูปกครองทําหนาที่ปกครองประชาชน ทั้งนี้ประชาชนมีสิทธิเลือกการปกครองที่สอดคลอง
กับความตองการของคนสวนใหญ 

จอหน ล็อค (John Locke : ค.ศ. 1632-1704) เปนนักปรัชญาชาวอังกฤษ เขาไดเขียนหนังสือ
เร่ือง Two Treatises of Government ซ่ึงเสนอแนวคิดวารัฐบาลตองจัดตั้งโดยความยินยอมของประชา
ชนและตองรับผิดชอบความเปนอยูของประชาชน 

บารอน เดอ มองเตสกิเออ (Baron de Montesquieu : ค.ศ. 1689-1755) เปนขุนนางชาวฝรั่งเศส
ซ่ึงตอมาเปนราชบัณฑิตของราชบัณฑิตยสถานของฝรั่งเศส เขาไดเขียนหนังสือเร่ือง The Spirit of 
Laws ซ่ึงเสนอวากฎหมายที่รัฐบาลบัญญัติขึ้นตองสอดคลองกับสังคมนั้น (วัฒนธรรม ประเพณี และ
ประวัติศาสตรของแตละสังคม) เขาชื่นชมระบอบการปกครองของอังกฤษที่กษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ 
และแบงอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ออกจากกัน 

วอลแตร (Voltaire : ค.ศ. 1694-1778) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ไดเขียนหนังสือเร่ือง The 
Philosophical Letters หรือ Letters on the English ซ่ึงไดโจมตีสถาบันและกฎระเบียบตางๆ ของฝรั่ง
เศส และเรียกรองใหมีการปฏิรูป ในหนังสือเร่ือง Elements of the Philosophy of Nation, Essay on 
Universal History และเรื่อง The Age of Louis XIV เขาเสนอใหใชเหตุผลและสติปญญาแกไขปญหา
สังคมและการเมือง 

ชอง-ชาคส รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau : ค.ศ. 1712-1778) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส 
หนังสือที่สําคัญคือเร่ือง สัญญาประชาคม (The Social Contract) ซ่ึงถือวาเปนการวางรากฐานแนวคิด
เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของประชาชน เพราะมนุษยเปนอิสระ ควรจัดตั้งรูปแบบการปกครองที่ให
ประชาชนรวมทํา “เจตจํานงรวม” (General Will) หรือสัญญาประชาคมขึ้นเปนอํานาจสูงสุด รัฐบาล
จึงควรเกิดจากความเห็นรวมกันของประชาชน 
เหมือนกันคือ  อํานาจเปนของประชาชน 
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7. ลัทธิจักรวรรดินิยมในยุโรปแบงออกเปนกี่ยุค แตละยุคมีพัฒนาการอยางไร และสงผลอยางไร             
ตอประวัติศาสตรยุโรปและประวัติศาสตรโลก 
    ตอบ  ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) หมายถึง ลัทธิการปกครองและการดําเนินนโยบายตาง
ประเทศของชาติมหาอํานาจ ในการที่จะขยายอิทธิพลเขาไปปกครอง ครอบงํา และแสวงหาผล
ประโยชนในประเทศซึ่งดอยการพัฒนาหรือในดินแดนที่ออนแอกวา 
 ลัทธิจักรวรรดินิยมแบงออกเปน 2 ยุค คือ ในชวงกอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เปนยุคลัทธิจักรวรรดิ
นิยมในแบบเกา คือการใชอํานาจทางการทหารเขายึดครองดินแดนที่ออนแอกวา แลวจึงขยายอํานาจ
ทางการเมืองเขาไป 

ในชวงหลังปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เปนยุคลัทธิจักรวรรดินิยมใหม (New Imperialism) เปน
ลักษณะของการแสวงหาดินแดนโพนทะเล โดยบรรดาประเทศมหาอํานาจตางพยายาม แขงขันกันเขา
ไปปกครองหรือมีอิทธิพลในดินแดนเอเชียใต บางสวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอเมริกา การ
สรางระบบจักรวรรดินิยมเปนไปเพื่อสนองนโยบายพาณิชยนิยม (mercantilism) ที่เจาอาณานิคม
พยายามเขาควบคุมประเทศอาณานิคม เพื่อผลกําไรและผลประโยชนของตนเพียงผูเดียว 
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