
 

                      
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส32102 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 

 

จัดท าโดย 

 

นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ 

ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 

 

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง กาลเวลา 

รหัสวิชา ส32102  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล            เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 
   วิธีการทางประวัติศาตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

ตัวช้ีวัด   ส 4.1 ม.4-6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง 
  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  

2.  สาระส าคัญ  
 การศึกษาเวลาตามระบบของไทยและสากล มีผลต่อการศึกษาและการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ของ
สังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (Knowledge : K) 

1. รู้และเข้าใจเวลาระบบต่างๆ ของสากล 
ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
2. ค านวณเวลาตามระบบต่างๆ ของสากลได้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

 3. ตระหนักถึงความส าคัญของกาลเวลาในชีวิตประจ าวัน 

4. สาระการเรียนรู้ 
 1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล 
 2. ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 3. ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
5. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม 
  - ทักษะการสืบค้น 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนดูแผนที่โลก แล้วถามความรู้ว่านักเรียนรู้จักแหล่งอารยธรรมโบราณที่ใดบ้าง พร้อมทั้งให้
นักเรียนชี้แผนที่ประกอบ 
 2. ครูเชื่อมโยงความส าคัญของเวลาต่อชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 3. นักเรียนระดมสมองถึงความรู้เรื่องภูมิหลังและพัฒนาการของชาติไทยกับแหล่งอารยธรรมโลก 
 4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ และท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงาน 
 5. นักเรียนศึกษาเรื่อง แหล่งอารยธรรมโลก ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง   แล้วให้นักเรียนน าข้อมูลแหล่ง
อารยธรรมโลกที่นักเรียนสนใจ มาแลกเปลี่ยนกัน 
 6. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย   
 7. นักเรียนช่วยกันหาค าตอบจากกรณีตัวอย่างที่ครูก าหนดให้ เพื่อให้นักเรียนฝึกค านวณการนับและ
เทียบศักราชต่างๆ ของไทย 
 8. นักเรียนน าข้อมูลเวลาตามแหล่งอารยธรรมโลกที่นักเรียนสนใจ มาค านวณเวลาให้เป็นระบบของไทย 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  
 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6 
  2. แผนที่โลก  
  3. ใบความรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ 
  4. ใบความรู้เรื่อง การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย 
  5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ 
 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 1.1  ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์ 



บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

เร่ือง กาลเวลา 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คดิเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
............................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................  
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 

ลงชื่อ......................................................................... 
               (นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์) 
                    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................... ...................................................................................................  
 

ลงชื่อ..................................................................... 
                (นางสาวธิดา เมฆวะทัต) 

   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – 
สกุล 

 

มีความตั้งใจ 
ในการ
ท างาน 

 

มีความ
รับผิดชอบ 

 

ตรงต่อเวลา 
ความสะอาด

เรียบร้อย 
 

ผลส าเร็จ 
ของงาน 

 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ =  ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  =  ดี  ให้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  =  พอใช้  ให้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  = ปรับปรุง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 



 
 

เร่ือง  ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปตามกาลเวลา  เป็นเรื่อง 
ที่มีความส าคัญ  ควรแก่การศึกษาและมีผลกระทบต่อท้องถิ่นชุมชน  สังคมโลก ได้มีการบันทึกไว้  เพ่ือให้ 
ชนรุ่นหลังรับรู้ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ จึงท าให้รู้และเปรียบเทียบช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ 
ว่าผ่านมานานแล้วเพียงไร 
 ศักราช  หมายถึง   ปีที่ตั้งข้ึนตามเหตุการณ์ 
 วรรษ  หมายถึง  ปี 
 ทศวรรษ หมายถึง   เวลาในระยะ 10 ปี 
 ศตวรรษ หมายถึง   เวลาในระยะ  100 ปี 
 สหัสวรรษ หมายถึง   เวลาในระยะ  1,000 ปี 

ศก  หมายถึง   ยุค สมัย ปี วิธีนับปี  
 ปีนักษัตร หมายถึง  การนับปีที่ก าหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ  คือ  ชวด  ฉล ู ขาล เถาะ
     มะโรง   มะเส็ง   มะเมีย   มะแม   วอก   ระกา   จอ   กุน 

การนับเวลามี 2 แบบ  คือ 
1.  นับตามปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ที่โลกโคจรรอบ เรียกว่า นับทางสุริยคติ  เป็นการนับแบบ

        สากลในปัจจุบัน  และนับตามดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก เรียกว่า นับทางจันทรคติ เป็นการนับ  
       เวลาแบบโบราณของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันยังมีใช้บ้างในทาง         

พระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์ 
 2.   นับตามก าเนิดของศาสนาที่ส าคัญ คือ  

     - พุทธศักราช (พ.ศ.) เริ่มจากปีที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน โดยพระบาทสมเด็จ 
 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 
  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2455 
     - คริสต์ศักราช (ค.ศ.)  เริ่มจากปีที่พระเยซูประสูติ  แตกต่างจากพุทธศักราช  543  ปี 
     - ฮิจเราะห์ศักราช  (ฮ.ศ.)   เริ่มจากท่านนบีมูฮัมหมัดอพยพจากเมืองเมกกะไปยัง 
 เมืองเมดินะ แตกต่างจากพุทธศักราช  1,122  ปี 
 

 
 
 
 
 

ใบความรู้ 



 
 

เร่ือง  การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ใบความรู้ 
ไปแล้ว 1 ป ี  

พ.ศ. ใช้กันแพร่หลายในประเทศท่ีประชาชน

นับถือพระพุทธศาสนา  เช่น ไทย ลาว พม่า และกมัพูชา  

โดยมีการเริ่มใช้ พ.ศ. มาตั้งแตส่มยัอยุธยาในสมยัสมเด็จ

พระนารายณม์หาราช  และใช้อย่างเป็นทางการในสมัย

รัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน 

 ประเทศไทยเริม่นับ พ.ศ.1 เมื่อพระพุทธเจ้า

เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี  

 ม.ศ. เป็นศักราชที่เริ่มใช้ในอินเดียโดย
พระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะทรงตั้งข้ึน  
และต่อมาได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่ไดร้ับอารย
ธรรมอินเดีย  มหาศักราชพบไดม้ากในจารึกสมยั
สุโขทัยและจารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆ 

 การเทียบมหาศักราชเป็น พ.ศ. ใหบ้วก
ด้วย 621 

จ.ศ. เป็นศักราชของพม่าสมัยพุกามก่อนแพร่เข้า
มาในดินแดนประเทศไทย นิยมใช้ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทยสมยัต่างๆ ทั้งสมัยสุโขทัย อยุธยา  
รัตนโกสินทร์ตอนต้น  และล้านนา 

 การเทียบจลุศักราชเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 1181 

ร.ศ. เป็นศักราชที่พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริขึ้นใช้ในกลางรัช
สมัยของพระองค์  โดยเริม่นับ ร.ศ.1 ในปีท่ีสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานี  คือ พ.ศ. 2325 

 การเทียบรตันโกสินทร์ศกเป็น พ.ศ. ให้บวก
ด้วย 2324  

  การนับศักราชแบบ

ไทย  

พ.ศ. ม.ศ. 

ร.ศ. จ.ศ. 

 

 

 

 



 
 

เรื่อง ความรูเ้กี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร ์

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้อง 
 1.  วิชาที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เป็นมาแล้วผ่านไปตามกาลเวลา  เรียกว่า    
 2. ระยะเวลาในช่วง 10 ปี  เรียกว่า          
 3. ระยะเวลาในช่วง 100 ปี  เรียกว่า          
 4. ปีอธิกสุรทินมีจ านวน  วัน และเดือนกุมภาพันธ์มี      วัน   
 5. ในรอบ 1 ปี  มีชื่อเดือนที่ลงท้ายว่า “ คม ”     เดือน  คือเดือน      
             
 6. พุทธศักราช เกิดก่อนคริสต์ศักราช   ปี 
 7.    คริสต์ศตวรรษท่ี 17 อยู่ในระยะ ค.ศ.   ถึง ค.ศ.      
 8.    ปีนี้ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด          
 9.  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนับจ านวนปีเป็น          
 10.  ปีที่นักเรียนเกิดคือ พ.ศ.       ตรงกับ ค.ศ.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ใบงานที่ 1.1  



 
 

เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้อง 
 1. วิชาที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เป็นมาแล้วผ่านไปตามกาลเวลาเรียกว่า ประวัติศาสตร์  
 2. ระยะเวลาในช่วง 10 ปี  เรียกว่า  ทศวรรษ        
 3. ระยะเวลาในช่วง 100 ปี  เรียกว่า  ศตวรรษ       
 4. ปีอธิกสุรทินมีจ านวน 366 วัน และเดือนกุมภาพันธ์มี        29   วัน   
 5. ในรอบ 1 ปี  มีชื่อเดือนที่ลงท้ายว่า “ คม ”        7   เดือน  คือเดือน   มกราคม   มีนาคม  
  พฤษภาคม   กรกฎาคม   สิงหาคม   ตุลาคม   ธันวาคม     
 6. พุทธศักราช เกิดก่อนคริสต์ศักราช  543 ปี 
 7.    คริสต์ศตวรรษท่ี 17 อยู่ในระยะ ค.ศ. 1601    ถึง ค.ศ.   1700   
 8.    ปีนี้ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด   266 (2551-2325)     
 9.  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนับจ านวนปีเป็น    ฮิจเราะห์ศักราช    
  10.  ปีที่นักเรียนเกิดคือ พ.ศ.       ตรงกับ ค.ศ.     

(เฉลยตามอายุของนักเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เฉลย ใบงานที่ 1.1  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา ส32102  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล            เวลา 2 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 

   วิธีการทางประวัติศาตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
ตัวช้ีวัด   ส 4.1 ม.4-6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง 

  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  
2.  สาระส าคัญ  
 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติตามกาลเวลา และสามารถเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย สากล และภูมิภาคที่ส าคัญของโลก 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (Knowledge : K) 

1. อธิบายวิธีการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและภูมิภาคที่ส าคัญของโลก 
ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
2. เปรียบเทียบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย สากล และภูมิภาคที่ส าคัญของโลกที่แสดงถึงความสัมพันธ์

ในการต่อเนื่องของกาลเวลา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

 3. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

4. สาระการเรียนรู้ 
 1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล 
 2. ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 3. ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
5. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม 
  - ทักษะการสืบค้น 



 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน) 

ชั่วโมงที่ 1 
 1. นักเรียนนับ 1- 4 เพ่ือก าหนดหมายเลขประจ าตัว   
 2. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเด็นความรู้ที่ตรงกับหมายเลขที่นักเรียนนับ  โดยให้นักเรียนที่นับ
หมายเลขเดียวกันร่วมกันศึกษาและสรุปความรู้  ดังนี้ 
  -     หมายเลข  1    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก :  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  -     หมายเลข  2    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก :  สมัยประวัติศาสตร์ 
  -     หมายเลข  3    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก :  จีน 
  -     หมายเลข  4    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก :  อินเดีย 
 3. นักเรียนในแต่ละหมายเลขร่วมกันสรุปความรู้ และซักถามข้อสงสัยกับสมาชิกในกลุ่มจนเกิดความ
เข้าใจตรงกัน 
 4. นักเรียนรวมกลุ่มใหม่ กลุ่มละ 4 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องมีสมาชิกครบทั้ง 4 หมายเลข แล้วให้
แลกเปลี่ยนความรู้และซักถามกันในกลุ่ม 
 5. นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 เรือ่ง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 6. นักเรียนศึกษาความรู้เพ่ิมเติมและทบทวนความรู้ แล้วนัดหมายให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เล่นเกมเก็บแต้ม ในชั่วโมงเรียนต่อไป 

 ชั่วโมงที่ 2 
 1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้จากท่ีได้ศึกษาในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 2. ครูสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมก่อนการเล่นเกมเก็บแต้ม แล้วอธิบายวิธีการเล่นเกมเก็บแต้ม   
(เอกสารประกอบการสอน เกมเก็บแต้ม) 
 3. ให้นักเรียนเล่นเกมตามวิธีการเล่นเกม โดยมีครูคอยให้ค าแนะน า หรือสังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
 4. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการเล่นเกมเก็บแต้ม ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 5. นักเรียนกลุ่มที่ชนะในการเล่นเกมส่งตัวแทนออกมาบอกถึงการเตรียมความพร้อมในการเล่นเกม  
และให้เพ่ือนปรบมือชมเชยในความสามารถของเพื่อนๆ 
 6. นักเรียนร่วมกันเล่นเกมฉันคือ.... (เอกสารประกอบการสอน เกม ฉันคือ...) โดยครูก าหนดเวลาใน
การเล่นเกมประมาณ 20-30 นาที  (ก าหนดโดยพิจารณาจากความพร้อมของนักเรียน) 
 7. นักเรียนสรุปผลคะแนนจากการเล่นเกม และความรู้ที่ได้รับ 



 8. ครูชมเชยในความสามารถและการท างานร่วมกันอย่างสมานสามัคคีของนักเรียนทุกกลุ่ม 
 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเรื่อง ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์สากล ในหนังสือเรียน แล้วเปรียบเทียบและสรุปความรู้ 
 10. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท าผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติที่เป็นผลจาก
เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 11. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานการออกแบบผังมโนทัศน์หน้าชั้นเรียน 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  
 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6 
  2. เกมเก็บแต้ม   
  3. เกมฉันคือ   
  4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนร่วมกันจัดท าผังมโนทัศน์
แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
ที่เป็นผลจากเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

แบบประเมินผังมโนทัศน์แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ที่เป็นผลจาก
เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์ 

นักเรียนน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  

เร่ือง ยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์ 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คดิเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
................................................................................................................................................ ............................. 
..................................................................................................... ......................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................  
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 

ลงชื่อ......................................................................... 
               (นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์) 
                    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................... ...................................................................................................  
 

ลงชื่อ..................................................................... 
                (นางสาวธิดา เมฆวะทัต) 

   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
                           วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



 

 

 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ     
2 ความคิดสร้างสรรค์     

                                                                    
รวม 

 

 
      ลงชื่อ      ผู้ประเมิน 

           (     ) 
                                    / /  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-8 
5-6 
3-4 
1-2 

 4 หมายถึง ดีมาก 
 3   หมายถึง    ดี 
 2   หมายถึง   พอใช้ 
 1    หมายถึง   ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติที่เป็นผลจากเวลา               

และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

 



 
 
                  

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     

2 ความถูกต้องของเนื้อหา     

3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     

4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

รวม  

 

ลงชื่อ      ผู้ประเมิน 
           (     ) 

                                     / /  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 การน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน   ให้       4   คะแนน 
 การน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่    ให้       3   คะแนน 
 การน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน ให้       2   คะแนน 
 การน าเสนอผลงานไม่สอดคล้องกับรายการประเมิน  ให้      1   คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 
 3   หมายถึง    ดี 
 2   หมายถึง    พอใช้ 
 1    หมายถึง   ปรับปรุง 

 
 

 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

 



 
 

เกมเก็บแตม้ 
การเตรียมการเล่มเกมเก็บแต้ม  
 1.   นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม โดยให้มีจ านวนสมาชิกเท่า ๆ กัน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาสืบค้นข้อมูลแหล่งอารยธรรมโลก และตั้งค าถามเป็นแบบปรนัย 4  

ตัวเลือก กลุ่มละ 4  ค าถาม พร้อมเฉลย เพ่ือให้นักเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

 3. นักเรียนส่งค าถามพร้อมเฉลยที่ผู้ด าเนินการเล่นเกม 
 
วิธีการเล่มเกมเก็บแต้ม 
 1. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มทั้งหมด 6 กลุ่ม 
 2. ผู้ด าเนินเกมเริ่มเล่นเกมโดยคัดเลือกค าถามที่นักเรียนส่งมาและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกค าถาม 

โดยตอบเรียงล าดับตั้งแต่กลุ่มที่ 1 เป็นต้นไป 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม 
 4. กลุ่มใดที่ตอบถูกจะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน และจะได้เปิดป้ายเพื่อเลือกแต้มสะสมคะแนน 
  ซึ่งจะมีแต้มให้สะสมคะแนนตั้งแต่ 0 – 5 แต้ม 
 5. กลุ่มท่ีได้แต้มคะแนนมากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ  
 
กติกาการเล่นเกมเก็บแต้ม 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการตอบค าถามข้อละ 30 วินาที 
2. นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเนื้อหาได้ 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารประกอบการสอน  



ค าถามเกมเก็บแต้ม 

 1. ชุมชนบ้านเชียง  จัดอยู่ในยุคใด 

  ก.     ยุคหินแรก ข.     ยุคหินเก่า ค.     ยุคหินกลาง ง.      ยุคหินใหม ่
 2. ระบบเงินตราของจีน เป็นอัตราเดียวกันทั่วจักรวรรดิในสมัยราชวงศ์ใด 
  ก.    โจว  ข.     จิ๋น ค.  ถัง  ง.      ฮ่ัน 
 3. สิ่งใดไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่ชาวจีนคิดขึ้นมา 
  ก. เข็มทิศ  ข.    นาฬิกาแดด ค. หลอดไฟ ง. เครื่องตรวจแผ่นดินไหว 
 4. ระบบเศรษฐกิจของจีนได้รับการผ่อนคลายให้เป็นเสรีนิยมมากข้ึนในสมัยผู้น าใด 
  ก. จู เอ็น ไล               ข. ซุนยัดเซ็น  
  ค. เหมา เจ๋อ ตุง          ง. เติ้ง เสี่ยว ผิง 
 5. วรรณกรรมเรื่องรามายณะและมหาภารตะของอินเดีย สะท้อนแนวคิดเรื่องใดเป็นส าคัญ 
  ก. ระเบียบวินัย            ข. ความสามัคคี    
  ค. ความกตัญญู ง. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่   
   6. กษัตริย์อินเดียพระองค์ใดที่ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆในเอเชีย 
  ก. พระเจ้าพิมพิสาร ข. พระเจ้าอชาตศัตรู  
  ค.  พระเจ้ามิลินทรราชา ง. พระเจ้าอโศกมหาราช 
 7. แนวความคิดของกลุ่มเมโสโปเตเมียมองฐานะของตนในสายตาพระเจ้าเหมือนอะไร 
  ก. ขนม  ข. ของเล่น  
  ค. ของขวัญ ง. ลูกของพระองค์ 
 8. ชาวสุเมเรียนจารึกอักษรภาพ (คูนิฟอร์ม) ลงบนวัสดุอะไร 
  ก. ไม้  ข. หิน  
  ค. ดินเหนียว ง. กระดาษ 
 9. ข้อใดเป็นผลงานของสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองก์  
  ก. หอเอนปิซา – อิตาลี  ข. หอไอเฟล –  ฝรั่งเศส 
  ค. วิหารเวสมินเตอร์ - อังกฤษ  ง. วิหารเซนต์ปีเตอร์ -  อิตาลี 
 10. ข้อใดเป็นผลงานของลีโอนาโด  ดาวินชี 
  ก. ยูโทเปีย  ข. โมนาลิซา  
  ค. สาวน้อยเต้นระบ า ง. เรือกลไฟ  
 

เฉลยเกมเก็บแตม้ 

 1. ง 2. ข 3. ค 4. ง 5. ง 
 6. ง 7. ข 8. ค 9. ง 10. ข 

---------------------------------------------------------- 



 

เกมฉันคือ    

การเตรียมการเล่มเกมฉันคือ   
 1.     นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน ตามความสมัครใจ 

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
3. นักเรียนตั้งค าถามเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก กลุ่มละ 4 ค าถาม พร้อมเฉลย เพื่อให้นักเรียน 
 มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. นักเรียนส่งค าถามพร้อมเฉลยที่ผู้ด าเนินการเล่นเกม 

 
วิธีการเล่มเกมฉันคือ     

1.   นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มท้ังหมด 6 กลุ่ม 
2.    ผู้ด าเนินการเล่มเกม (หัวหน้าห้อง) คัดเลือกค าถามที่นักเรียนส่งมาและให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 เลือกค าถาม โดยผู้ด าเนินการเล่มเกมจับฉลากเลือกกลุ่มจะได้ตอบค าถาม 
3. กลุ่มท่ีตอบถูกจะได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน และถ้าไม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือไม่ สามารถ 
 โยนให้กลุ่มใดเป็นผู้ตอบแทนก็ได้ 
4. กลุ่มท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ 

 
กติกาการเล่นเกมฉันคือ    

1.   ค าถามทุกข้อจะต้องมีค าว่า   ฉันคือ    
2. แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการตอบค าถามข้อละ 30 วินาที 
3. นักเรียนสามารถดูเนื้อหาได้ 
4. กลุ่มใดที่ถูกเพ่ือนโยนให้ตอบค าถามจะต้องตอบค าถามนั้นถึงแม้จะตอบไม่ได้ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 



 

เรื่อง  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร ์

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถาม  หรืออธิบายให้ได้ใจความ 

 1. มนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มากมาย   มีจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างไร 

             

 2. หลักเกณฑ์ส าคญัที่นักปราชญ์ใช้ในการแบ่งยุคสมัยของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ    

โดยใช้   เป็นเครื่องก าหนดแยกย่อยลงไปอีก 

 3.จุดเด่นของมนุษย์ยุคหินเก่า คือ         

 4. จุดเด่นของมนุษยย์ุคหินใหม ่คือ         

 5. มนุษย์ในยุคหินเก่า    หินกลาง    หินใหม่      มีความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตที่ต่างกัน แต่มสีิ่ง 

 หนึ่งที่คล้ายกัน  คือ           
 6. แหล่งอารยธรรมส าคัญของอียิปต์โบราณมีศูนย์กลางอยู่ที่       

  ตัวอย่างศิลปกรรมที่ส าคัญ ได้แก่           

7. ค าว่า “ เมโสโปเตเมีย ( MESOPOTAMIA ) ” หมายถึง     

 ปัจจุบันอยู่ในประเทศ     

8. มรดกส าคัญที่ชาวฮีบรูมอบให้แก่ชาวโลก คือ       

9. แหล่งอารยธรรมส าคัญของอินเดียโบราณมีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ า     

 ตัวอย่างศิลปกรรมที่ส าคัญ  ได้แก่          

 10.   แหล่งอารยธรรมส าคัญของจีนโบราณมีศูนย์กลางอยู่ที่     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใบงานที ่2.1  



   

เรื่อง  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร ์
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถาม  หรืออธิบายให้ได้ใจความ 

1. มนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มากมาย   มีจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างไร 

 เพ่ือเอาตัวรอด และเพ่ือความสะดวกสบาย        

2. หลักเกณฑ์ส าคัญที่นักปราชญ์ใช้ในการแบ่งยุคสมัยของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ ลายลักษณ์-อักษร

 โดยใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นเครื่องก าหนดแยกย่อยลงไปอีก 

3. จุดเด่นของมนุษย์ยุคหินเก่า คือ อาศัยอยู่ในถ ้า ล่าสัตว์โดยใช้อาวุธหินย่อย รู้จักใช้ไฟ มีการฝังศพ  

4. จุดเด่นของมนุษย์ยุคหินใหม่ คือ สร้างบ้านเรือนริมแม่น ้า รู้จักการเพาะปลูก ทอผ้า ท้าภาชนะดินเผา 
5. มนุษย์ในยุคหินเก่า    หินกลาง    หินใหม่      มีความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตที่ต่างกัน แต่มีสิ่ง 
 หนึ่งที่คล้ายกัน  คือ  เครื่องมือเครื่องใช้ท้าด้วยหิน       
6. แหล่งอารยธรรมส าคัญของอียิปต์โบราณมีศูนย์กลางอยู่ที่  ลุ่มแม่น ้าไนล์    

  ตัวอย่างศิลปกรรมที่ส าคัญ ได้แก่   พีระมิด  สฟิงซ์  มัมมี่      

7. ค าว่า “ เมโสโปเตเมีย  (MESOPOTAMIA) ” หมายถึง ดินแดนระหว่าง 2 แม่น ้า  

 ปัจจุบันอยู่ในประเทศ  อิรัก         

8. มรดกส าคัญที่ชาวฮีบรูมอบให้แก่ชาวโลก คือ  ศาสนายูดาห์  คริสต์   อิสลาม    

 9. แหล่งอารยธรรมส าคัญของอินเดียโบราณมีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ า  สินธ ุ   

  ตัวอย่างศิลปกรรมที่ส าคัญ  ได้แก่  เมืองโบราณที่เมืองฮารัปปา เมืองโมเฮนโจ-ดาโร  สุสานทัชมาฮาล

 10.   แหล่งอารยธรรมส าคัญของจีนโบราณมีศูนย์กลางอยู่ที่ ลุ่มแม่น ้าฮวงโห    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เฉลย ใบงานที่ 2.1  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา ส32102  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล           เวลา 2 ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 

   วิธีการทางประวัติศาตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
ตัวช้ีวัด   ส 4.1 ม.4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  อย่างเป็นระบบ 

2.  สาระส าคัญ  
 การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตโดยค านึงถึงมิติของเวลา  และพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส าคัญซึ่งก่อให้เกิดผล
ต่อสังคมส่วนรวม  การศึกษาประวัติศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในการตามหารอยอารยธรรมโลก  โดยการ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (Knowledge : K) 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์ได้ 
2. บอกความส าคัญและอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 
ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

 3. ตระหนักในความส าคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ  

4. สาระการเรียนรู้ 
 1. ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยน าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 
 2. คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 
 3. ผลการศึกษา หรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 
5. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  



 2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม 
  - ทักษะการสืบค้น 
  - ทักษะการคิดแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น  
วิธีสอนประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์) 

ชั่วโมงที่ 1 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เพ่ือศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความหมายของประวัติศาสตร์ และ
ความส าคัญของประวัติศาสตร์ จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายระดมสมองกันเพ่ือสรุปท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
ความหมายและความส าคัญวิชาประวัติศาสตร์ 
 2. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเฉลยค าตอบในใบงาน พร้อมสรุปความหมายและความส าคัญ
ของประวัติศาสตร์ 
 3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 4. นักเรียนท าใบงานที่ 1.2 เรือ่ง วิธีการทางประวัติศาสตร์ ครูเฉลยค าตอบในใบงานให้นักเรียนตรวจ
ค าตอบ 
 5. ครูให้นักเรียนหากรณีศึกษาที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง เก่ียวกับอารยธรรมโลกเพ่ือน ามาศึกษาใน
ชั่วโมงต่อไป  

ชั่วโมงที่ 2 
 1. นักเรียนน าข้อมูลกรณีศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมโลก ที่สนใจ 1 เรื่อง มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
 2. นักเรียนท าใบงานที่ 1.3 เรือ่ง ศึกษาอารยธรรมโลกโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ครูหาอาสาสมัคร
นักเรียนออกมาเฉลยค าตอบในใบงาน 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ แล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเพ่ิมเติมได้  
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  
 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์สากล  ม.4-ม.6 
  2. ใบความรู้  เรื่อง  ความหมายของประวัติศาสตร์ 
  3. ใบความรู้  เรื่อง  ความส าคัญของประวัติศาสตร์ 
  4. ใบความรู้  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 



  5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและความส าคัญวิชาประวัติศาสตร์ 
  6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  7. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง  ศึกษาอารยธรรมโลกโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  
 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
  www.dopa.go.th/history/polith.htm 
  www.ipst.ac.th/thaiversion/publications/in_sci/history.shtml 
9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 1.1  ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 1.2  ใบงานที่ 1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 1.3  ใบงานที่ 1.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท า ง า น
รายบุคคล  

แบบสั ง เ กตพฤติ ก ร รมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  

เร่ือง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คดิเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................... ............................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ .............................................................................................................. ........  
 

ลงชื่อ..................................................................... .... 
               (นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์) 
                    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
................................................................................................... ....................................................................... ....
............................................................................................................................... .............................................  
 

ลงชื่อ..................................................................... 
                (นางสาวธิดา เมฆวะทัต) 

   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
                             วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 



ล าดับ

ที ่

ชื่อ – 

สกุล 

 

มีความตั้งใจ 
ในการ
ท างาน 

 

มีความ
รับผิดชอบ 

 

ตรงต่อเวลา 
ความสะอาด

เรียบร้อย 
 

ผลส าเร็จ 
ของงาน 

 

รวม 

20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ =  ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  =  ดี  ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  =  พอใช้  ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  = ปรับปรุง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล  
 



ล าดับ

ที ่

ชื่อ – 

สกุล 

 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง

ความคิดเห็น 

การตั้งใจ

ท างาน 

การร่วม

ปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ =  ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  =  ดี  ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  =  พอใช้  ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  = ปรับปรุง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 



 

เรื่อง  ความหมายของประวัติศาสตร ์

 ประวัติศาสตร์เกิดจากความมีสามัญส านึกของมนุษย์อันเป็นลักษณะที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืน 
มนุษย์ผูกพันกับประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด จนไม่อาจแยกจากกันได้ มนุษย์จะพยายามเรียนรู้และเข้าใจตนเอง 
โดยมีประวัติศาสตร์เป็นเครื่องน าทาง มุ่งศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วให้ความส าคัญแก่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์
หรือพฤติกรรมนั้นๆ มาก 
 คนทั่วไปมักจะมีความเข้าใจว่าประวัติศาสตร์  คือ  อดีต  หรือ  ส่วนหนึ่งของอดีต  แต่ในความเป็น
จริงนั้น “ อดีตก็คืออดีต ”  และส่วนหนึ่งหรือเสี้ยวเล็กๆ เสี้ยวหนึ่งของอดีต จะเป็นประวัติศาสตร์ได้ก็ต่อเมื่อ
นักประวัติศาสตร์สนใจและเห็นความส าคัญแล้วท าให้มีความหมาย  มีประโยชน์และมีชีวิตขึ้น   หรืออาจ
กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์  คือ  การสืบสวนสอบสวนค้นคว้าเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต  และเรื่องราวนั้นมี
ผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม 
 เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีขอบข่ายเนื้อหากว้าง ดังนั้นจึงมีนักประวัติศาสตร์ได้ให้
ความหมายไว้หลายๆ ทัศนะ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงทัศนะของนักประวัติศาสตร์บางท่านไว้  ดังนี้ 
 1.   ลีโอ ตอลสตอย กล่าวว่า  “ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราวของชีวิตของประเทศชาติและมนุษยชาติ 
ซึ่งจะมองโดยตรงและสรุปรวมเป็นค าพูดไว้ว่า การบรรยายชีวิตของผู้คนเพียงกลุ่มเดียวโดยมิได้รวมถึง
มนุษยชาตินั้น  ดูจะเป็นไปไม่ได้ ” 
 2.   คาร์ล  มาร์กซ์  กล่าวว่า  “ ประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงบัดนี้  ล้วนแต่
เป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางชนชั้น สรุปแล้วก็คือ  ผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่ตกอยู่ในฐานะที่เป็นปฏิปักษ์กันอยู่
ตลอดเวลา การต่อสู้ที่บางครั้งซ่อนเร้น บางครั้งเปิดเผยอยู่มิได้ขาด และการต่อสู้แต่ละครั้งก็ล้วนจบลงด้วย
สังคมถูกเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ หรือไม่ก็ชนชั้นที่ต่อสู้กันสูญสลายไปด้วยกัน ” 
 3.   E.G. Collingwood  ได้ให้ค าจ ากัดความ “ ประวัติศาสตร์  คือ  การค้นคว้าหาความรู้อย่างหนึ่ง  
ซึ่งมีที่มาจากค าว่า การสืบสวนหรือค้นคว้า (inquire)  ดังนั้น  ถ้าเรายอมรับกันว่า  ประวัติศาสตร์  คือ  การ
ค้นคว้าหาความรู้  เราก็ต้องยอมรับว่า  ประวัติศาสตร์  ก็คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากวิชา
วิทยาศาสตร์ ก็คือ  กระบวนการค้นคว้าหาความรู้โดยการตั้งปัญหาขึ้นก่อนแล้วจึงค้นหาค าตอบ  
ประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน จึงอาจเป็นวิชาในแขนงวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งนี้เพราะเป็นการศึกษาโดยมีการหยิบยก
ปัญหาในทางประวัติศาสตร์ขึ้นพิจารณาแล้ว  จึงพยายามค้นหาเหตุผล  ซึ่งอาจท าได้จากการค้นคว้ารวบรวม
หลักฐานต่างๆ มาเป็นข้อยุติหรือตอบปัญหาที่เราก าหนดขึ้นนั่นเอง ” 
 4.   ดร.วิจิตร สินสิริ  ได้แสดงทัศนะไว้ว่า  “ ประวัติศาสตร์ คือ บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต  เกี่ยว
ด้วยเรื่องเหตุการณ์ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรม  ปรัชญาที่มนุษย์ได้คิดได้สร้างไว้ ถือเป็นความ
เจริญรุ่งเรืองและเป็นรากฐานของความเจริญสมัยต่อๆ มา ดังนั้น เราจึงมีประวัติศาสตร์หลายแขนง เช่น 
ประวัติศาสตร์เศรษฐกจิ  ประวัติศาสตร์อวกาศ ฯลฯ ” 

  ใบความรู้  



 5.   ดร.สืบแสง พรหมบุญ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของประวัติศาสตร์อย่างกว้างๆ เป็น 2 
ประการ คือ 
      1. ประสบการณ์ท้ังมวลในอดีตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
      2. การสร้างประสบการณ์ในอดีตในอัตราที่เห็นว่ามีคุณค่าขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยหลักฐานต่างๆ 
ประกอบกัน ความคิดและการตีความของนักประวัติศาสตร์ 
 ถึงแม้ว่านักประวัติศาสตร์จะให้ทัศนะเกี่ยวกับความหมายไว้แตกต่างกันเพียงใดก็ตาม แต่ก็อาจสรุป
ความหมายของประวัติศาสตร์ได้อย่างกว้างๆ 2 ประการ คือ  
      1. ประวัติศาสตร์ในความหมายกว้างที่สุด หมายถึง  ประสบการณ์ทั้งมวลในอดีตของมนุษย์  ซึ่งก็
ไม่มีใครสามารถหาข้อเท็จจริงหรือทราบได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่ เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ทั้งปวงนั้นเป็น
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  
     2. ประวัติศาสตร์ในอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญกว่าความหมายแรก  หมายถึง  “ การ
เขียนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์  และประสบการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์เห็นว่ามีคุณค่ าขึ้นมาใหม่  โดย
อาศัยการค้นคว้า การวิเคราะห์ และการตีความจากหลักฐานทั้งปวงที่มีอยู่ ”   
 ความหมายประการที่สอง  มีความหมายและมีคุณค่ากว่าความหมายแรก  เพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่
เราเข้าใจได้เพราะมีเหตุมีผล และมีหลักฐานสนับสนุน 
 ประวัติศาสตร์ในความหมายที่ 2 นี้  คือ ประวัติศาสตร์ที่เราศึกษาและสอนกันอยู่ทุกวันนี้  ซึ่งแม้จะ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นจริง  ก็มีความ “ ซับซ้อน ”  “ สับสน ”  และ  “ ท้าทาย ” 
มาก ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษย์ซึ่งเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์นั้น เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญา มีความคิด และความรู้สึก
ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง  พฤติกรรมที่แสดงออกจึง  “ สลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อน ”  ยากแก่การเข้าใจ    เพราะ “ 
จิตมนุษย์นี้ไซร้ยากแท้หยั่งถึง ” การกระท าของมนุษย์มิได้หมายความเหมือนกับที่มนุษย์ผู้นั้นคิดเสมอไป  
จะต้องวิเคราะห์ และตีความหมายอย่างรอบคอบระมัดระวัง  การที่เราเข้าใจมนุษย์ได้ยากนี่เอง  เราจึงต้อง
ศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือจะเข้าใจตัวมนุษย์นั่นเอง การวิจัยค้นคว้าในทาง
ประวัติศาสตร์มิใช่เป็นการหาข้อยุติแต่เป็นกรรมวิธีในการหาข้อสรุป  ซึ่งจะน าไปสู่การวิจัยค้นคว้าต่อ 
 

 

 

 

 

 



 
เรื่อง  ความส าคัญของประวัติศาสตร ์

 เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์คิดและกระท า  และเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตามมิติ
ของกาลเวลา  จึงสามารถใช้ศึกษาประสบการณ์มนุษย์ได้ดีกว่าศาสตร์แขนงอ่ืน  และมีความเหมาะสมที่จะเป็น
วิชาพ้ืนฐานความรู้ส าคัญของการศึกษา โดยท าหน้าที่เชื่อมโยงศาสตร์ทั้งสามสาขา  คือ  มนุษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  นับเป็นรากฐานที่ดีของการศึกษาทุกวิชาชีพที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การ
กระท าหรือการตัดสินใจใดๆ ที่มิได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้ว  มักจะผิดพลาดได้ง่าย  และ
อาจน าไปสู่การกระท าที่น่าสะพรึงกลัวและล้มเหลวได้  ตัวอย่างเช่น อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์ (Adolf  Hitler)  จอม
เผด็จการนาซีเยอรมันประสบความพ่ายแพ้ในการบุกรัสเซีย ทั้งที่ในอดีตพระเจ้านโปเลียนมหาราชก็เคยประสบ
ความล้มเหลวในการบุกรัสเซียมาแล้วเช่นกัน พ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจในทางประวัติศาสตร์เป็นรากฐาน
ส าคัญของการเข้าใจปัญหาต่างๆ ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร  เพราะเหตุใด มาตรการในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาก็
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  นักประวัติศาสตร์ไม่อาจจะอ้างได้ว่า คนสามารถจะแก้ปัญหาได้  
แต่สามารถจะช่วยให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น 
 เนื่องจากการศึกษาประวัติศาสตร์ต้องเผชิญกับหลักฐานที่มีความซับซ้อนและขัดแย้งกันอยู่เสมอ  
หลักฐานบางประเภทก็ได้มาด้วยความยากล าบาก  การวิเคราะห์หลักฐานให้สามารถเข้าใจและแยกแยะได้ว่า
อะไรน่าเชื่อถือ  พร้อมทั้งต้องสามารถอธิบายเหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมนั้น นับเป็นงานที่สร้างสรรค์และ
ฝึกฝนผู้ศึกษาในด้านความอดทน ความสุขุม รอบคอบ ระเบียบวินัย สติปัญญา ความมีเหตุมีผล จินตนาการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนความสามารถทางวรรณศิลป์ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังอาจจะได้บทเรียนที่มีคุณค่าจาก
ประวัติศาสตร์  จะรู้จักและเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ในสังคมเดียวกันหรือสังคมอ่ืนได้ดียิ่งขึ้น  จะมีความรอบรู้และ
เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีการตัดสินใจรอบคอบและฉลาดเฉลียวขึ้น ผู้ ศึกษายังน าวิธีคิดแบบ
ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแบบแผนความคิดแบบหนึ่งไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในด้านต่างๆได้  
ประวัติศาสตร์ยังแสดงให้เห็น “ สัจธรรม ”  ที่เที่ยงแท้ข้อหนึ่งว่า  ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง  เพียงแต่ว่า    
จะช้าหรือเร็วเท่านั้น  ผู้ที่ไม่สนใจหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์เพียงพอจะมีชีวิตอยู่ในวงจ ากัด  ไม่
เข้าใจในสิ่งรอบ ๆ กายเสมือนอยู่ท่ามกลางความมืดจะมีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมายและโดดเดี่ยว 

 

 

 

 

  ใบความรู้ 



 

เรื่อง  วธิีการทางประวตัิศาสตร ์
วิธีการทางประวัติศาสตร์  คือ การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจากหลักฐาน 

แล้วน ามาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ  เพ่ืออธิบายเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในอดีตว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น  หรือ
เหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและคลี่คลายอย่างไร  ซึ่งเป็นความมุ่งหมายที่ส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ 

ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีที่มาที่หลากหลาย  บางข้อมูลมีข้อเท็จจริง  บางข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
ในรายละเอียด  นักประวัติศาสตร์จึงคิดแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ให้มีความเที่ยงตรงมากที่สุด  ด้วย
กระบวนการขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1   ก าหนดเป้าหมายหรือค าถามที่ต้องการค าตอบเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายในการค้นคว้า 

         ที่ชัดเจน 
ขั้นตอนที่  2   ค้นหาและรวบรวมหลักฐานในเรื่องที่ต้องการค าตอบให้ได้มากที่สุด 
ขั้นตอนที่  3   วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
ขั้นตอนที่  4   การสรุปข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถาม 

 ขั้นตอนที่  5   การน าเสนอโดยการน าเรื่องราวที่ได้ศึกษามาเรียบเรียงแล้วอธิบายอย่างสมเหตุสมผล 
           ด้วยวธิีการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างชัดเจน  ตามมิติของเวลาทางประวัติศาสตร์ 
 ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ นอกจากจะต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้ว  
ความรู้อย่างลึกซ้ึงในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เพื่อความเที่ยงตรงใน
การตีความข้อมูล  และการน าเสนอข้อมูลออกสู่สาธารณชน 

 

 

 

-------------------------------- 

 

 

 

 

  ใบความรู้ 



 

เรื่อง  ความหมายและความส าคัญวิชาประวัติศาสตร์ 

ค าชี้แจง  ให้ตัวแทนกลุ่มสรุปการศึกษาความหมายและความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ เขียนเป็นแผนภาพ
โดยใช้วิธีการระดมความคิด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใบงานที่ 1.1  

ความหมาย 

    

    

    

    

    

    

    

    
     

ความส าคัญ 

    

    

    

    

    

    

    

    
     

 

การน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 

          

          

          

           

          

          

           

           



 
  เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร ์

 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. “ การศึกษาประวัติศาสตร์เพ่ือเข้าใจปรัชญาของชีวิต ”  หมายถึงข้อใด 
 ก. เข้าใจความจริงของธรรมชาติ  
 ข. ตระหนักถึงภาระของการใช้ชีวิตในสังคม 
 ค. รู้ถึงความจริงกับการพยายามถึงความจริง  
 ง. เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. เหตุใดจึงกล่าวว่าการเรียนประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดการพัฒนาปัญญา 
 ก. ต้องใช้นักปราชญ์ในการบันทึกข้อมูล  
 ข. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือการเกิดปัญญา 
 ค. มีการใช้ปัญญาในการพิจารณาข้อเท็จจริง  
 ง. ต้องใช้กระบวนการทางปัญญาในการค้นคว้าข้อมูล 
3. สิ่งใดที่นักประวัติศาสตร์ขาดไป  จะส่งผลให้ผลงานขาดคุณภาพ 
 ก. การรวบรวมข้อมูล  ข. การบันทึกหลักฐาน  
 ค. การตีความอย่างรอบคอบ  ง. การตรวจสอบข้อมูล  
4. ข้อใดที่นักประวัติศาสตร์พึงกระท าเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตนเองศึกษาไม่ถูกต้อง 
 ก. รวมกลุ่มศึกษาใหม่อีกครั้ง  ข. ยอมแก้ไขในการตีความใหม่ 
 ค. ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลไว้ก่อน  ง. ขอโทษทางสื่อประชาสัมพันธ์ 
5. ข้อใดคือหน้าที่ของนักมานุษยวิทยา 
 ก. ศึกษาร่องรอยของมนุษย์จากโบราณวัตถุ  
 ข. ตรวจสอบดิน หิน แร่ ที่มีหลักฐานปรากฏ  
 ค. ศึกษาชาติพันธุ์ของมนุษย์ในแต่ละบริเวณของโลก  
 ง. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศในถิ่นฐานเดิมของมนุษย์ 
6. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ก. รวบรวมข้อมูล  ข. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 ค. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล  ง. ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา  
7. ค าว่า “ ประวัติศาสตร์ ” บัญญัติขึ้นใช้ในประเทศไทยในสมัยใด 
 ก. รัชกาลที่ 4  ข. รัชกาลที่ 5  
 ค. รัชกาลที่ 6  ง. รัชกาลที่ 7 
 

  ใบงานที่ 1.2 



 

8. ข้อใดเป็นลักษณะของการวิพากษ์ภายนอก 
 ก. ตรวจช่วงเวลาของหลักฐาน  
 ข. ตรวจลักษณะทั่วไปของหลักฐาน 
 ค. ตรวจความน่าเชื่อถือของหลักฐาน  
 ง. ประเมินจุดมุ่งหมายของผู้สร้างหลักฐาน 
9. คุณลักษณะของผู้ตีความหลักฐานที่ดี คือข้อใด 
 ก. รอบคอบ ยุติธรรม ช่างสังเกต  
 ข. ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต 
 ค. ช่างสังเกต เฉลียวฉลาด น าเสนอน่าสนใจ  
 ง. รอบคอบ ยุติธรรม น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
10. ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือข้อใด 
 ก. น าเสนอข้อมูล  ข. วิเคราะห์ข้อมูล 
 ค. สังเคราะห์ข้อมูล  ง. ประมวลผลข้อมูล 
 

 
  เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร ์

 
 
 
1. ง 2. ง 3. ค 4. ข 5. ค 
6. ง 7. ค 8. ข 9. ข 10. ก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ใบงานที่ 1.2 

เฉลย 



วิเคราะห์ข้อมูล 

    

    

    

     

แหล่งข้อมูล 

    

    

    

     

 

 

เรื่อง  ศึกษาอารยธรรมโลกโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร ์
ค าชี้แจง ให้ตัวแทนกลุ่มน ากรณีศึกษาเรื่อง อารยธรรมโลก ที่สนใจ 1 เรื่อง มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์สรุปลงเป็นแผนภาพ  

    

        กรณศีึกษาอารยธรรมโลกที่สนใจ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ใบงานที่ 1.3  

สรุปความส าคัญของอารยธรรมท่ีศึกษา 

            

            

            

            

            

            
             

 

 

 

      

      

      

       



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา ส32102  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล           เวลา 2 ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 

   วิธีการทางประวัติศาตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
ตัวช้ีวัด   ส 4.1 ม.4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  อย่างเป็นระบบ 

2.  สาระส าคัญ  
 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือศึกษาเรื่องราวในอดีตของไทยและสากล จะต้องใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เป็นหลักในการศึกษา ดังนั้นการจ าแนกประเภทของหลักฐาน และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละประเภทได้จึงเป็นเรื่องส าคัญ 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ความรู้ (Knowledge : K) 
1. จ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยและสากลได้ 
ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

 3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

4. สาระการเรียนรู้ 
 1. ขัน้ตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยน าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 
 2. คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 
 3. ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 
5. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  



 2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม 
  - ทักษะการสืบค้น 
  - ทักษะการคิดแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : กระบวนการกลุ่ม วิธีสอน
ประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์) 

ชั่วโมงที่ 1 
 1. นักเรียนดูภาพทางประวัติศาสตร์ และตอบค าถามเกี่ยวกับภาพตามทัศนะและความรู้เดิม  ดังนี้  
  - ภาพอะไร หรือภาพใคร 
  - เหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อไร 
  - มีความส าคัญอย่างไร 
  - ภาพเหล่านั้นเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 3. นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 เรือ่ง การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ครูเฉลยค าตอบให้นักเรียนฟัง 
 4. นักเรียนท าใบงานที่ 2.2 เรือ่ง การวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ครูหาอาสาสมัคร
นักเรียน 2-3 คน ออกมาน าเสนอผลงานของตนที่หน้าชั้นเรียน 

ชั่วโมงที่ 2 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม ตามชนิดของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น ามาเสนอ และท า
รายงานเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 
 - กลุ่ม 1 - 2 สรุปและจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของยุคก่อนประวัติศาสตร์ตะวันตก 
 - กลุ่ม 3 - 4 สรุปและจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของยุคประวัติศาสตร์ตะวันตก 
 - กลุ่ม 5 - 6 สรุปและจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของยุคก่อนประวัติศาสตร์ตะวันออก 
 - กลุ่ม 7 - 8 สรุปและจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของยุคประวัติศาสตร์ตะวันออก 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลงานที่ท า จากนั้นจึงสรุปเสนอผลงานหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ในรูปแบบ Power Point แล้วก าหนดวันส่งผลงานร่วมกัน 
 3. นักเรียนท าใบงานที่ 2.3 เรือ่ง ฉันคืออะไร ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบของใบงาน 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สมาชิกในกลุ่มสนใจเพื่อท ากิจกรรม
โครงงานทางประวัติศาสตร์ ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดเวลาในการส่งชิ้นงาน 



 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญ คุณค่าของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
 6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  
 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6 
  2. เอกสารประกอบการสอน   
  3. ใบความรู้ เรื่อง การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
  4. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์   
  5. ใบงานที ่2.2 เรื่อง การวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 
  6. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ฉันคืออะไร  
 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 2.2 ใบงานที่ 2.2 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 2.3 ใบงานที่ 2.3 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนร่วมกันท าโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์    

แบบประเมินโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์    

ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  

เร่ือง หลักฐานทางประวตัิศาสตร์ 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คดิเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................. ............................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ....................................................................... ........  
 

ลงชื่อ..................................................................... .... 
               (นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์) 
                    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... .............................................  
 

ลงชื่อ..................................................................... 
                (นางสาวธิดา เมฆวะทัต) 

   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
                             วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 



 

 

ล าดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การก าหนดประเด็นปัญหาหรือข้อสมมุติฐาน     

2 การรวบรวมหลักฐาน     

3 การวิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูล     

4 การตีความและสังเคราะห์ข้อมูล     

5 การน าเสนอข้อมูล     

รวม  

 

ลงชื่อ      ผู้ประเมิน 
           (     ) 

                                    / /  
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 
 3   หมายถึง    ดี 
 2   หมายถึง    พอใช้ 
 1    หมายถึง   ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

แบบประเมินโครงงานทางประวัติศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ =  ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  =  ดี  ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  =  พอใช้  ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  = ปรับปรุง  ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ – 

สกุล 

 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง

ความคิดเห็น 

การตั้งใจ

ท างาน 

การร่วม

ปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       



 

                  

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     

2 ความถูกต้องของเนื้อหา     

3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     

4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

รวม  

 

ลงชื่อ      ผู้ประเมิน 
           (     ) 
                                    / /  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 การน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน   ให้       4   คะแนน 
 การน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่      ให้       3   คะแนน 
 การน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน  ให้       2   คะแนน 
 การน าเสนอผลงานไม่สอดคล้องกับรายการประเมิน  ให้     1   คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 
 3   หมายถึง    ดี 
 2   หมายถึง    พอใช้ 
 1    หมายถึง   ปรับปรุง 

 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

 



เอกสารประกอบการสอน 

ตัวอย่าง  หลักฐานทางประวัติศาสตร ์

 

ภาชนะดินเผา  บ้านเชียง จ.อุดรธานี 

 

หอนาฬิกาบิ๊กเบน  ประเทศอังกฤษ 

 

 

 



 

วิหารนอเตรอะดาม  ประเทศฝรั่งเศส 

 

 

 พีระมิด แห่งอาณาจักรอินคา 

 

 



 
พีระมิดชิเซนอิซา  ประเทศเม็กซิโก 

 

 

ปราสาทนครธม  ประเทศกัมพูชา 

 
 



ใบความรู้ 

เรื่อง  การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร ์
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกน ามาใช้ในการสืบค้นประวัติศาสตร์  ที่มาของความเป็นชาติไทยมี

หลากหลายประเภทข้อมูล  จึงได้จัดจ าแนกประเภทเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ 

ประเภทของหลักฐาน ลักษณะของหลักฐาน หลักฐาน 

1. หลักฐานที่ประเมนิตาม 

    ความน่าเชื่อถือของหลกัฐาน 

   1.1  หลักฐานช้ันต้น 
    
    
   1.2  หลักฐานช้ันรอง 

 

 

1.1 บันทึกหรือค าบอกเล่าของผู้พบเห็น  

      เหตุการณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ ์

     โดยตรง 

1.2  ผลงานท่ีเขียนขึ้นหรือเรียบเรยีงข้ึน 

       ภายหลังจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นแล้วโดย  

       อาศัยจากค าบอกเล่าหรือจากหลักฐาน 

       ช้ันต้น 

 

 

จารึก   บันทึกการเดินทัพ 

จดหมายเหต ุ  โบราณสถาน 

โบราณวัตถ ุ

พงศาวดาร ต านาน วิทยานิพนธ์ 

หนังสือเรียน 

2. หลักฐานที่ก าหนดตาม  

    ตัวอักษร 

2.1 หลักฐานที่ไมเ่ป็น 

        ลายลักษณ์อักษร 

    
 

2.2 หลักฐานที่เป็น 

        ลายลักษณ์อักษร 

 

 

2.1 หลักฐานที่เป็นการศึกษาด้วยตนเอง หรือ 

        การตีความจากนักวิชาการประวัติศาสตร์    

        จากสาขาวิชาต่างๆ เช่น  นักมานุษยวิทยา   

        นักโบราณคดี นักภูมิศาสตร ์

2.2 หลักฐานที่มีการจารึก  บันทึกเป็น 

        ตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราวตา่งๆ 

 

 

หลักฐานทางโบราณสถาน 

โบราณวัตถ ุหลักฐานทางด้านศลิปะ 

หลักฐานจากค าบอกเล่า 
 

จารึก   ต านาน  พงศาวดาร 

จดหมายเหต ุ  หนังสือพิมพ ์

3. หลักฐานที่ก าหนดตาม 

    จุดมุ่งหมายของการผลิต 

   3.1 หลักฐานซึ่งเป็นผลผลติ 

         ที่มนุษย์ตั้งใจสร้างขึ้น 

 

    3.2 หลักฐานซึ่งเป็นผลผลติ 

          ที่มนุษย์มิได้สร้างหรือ 

          ตั้งใจสร้างขึ้น 

 

 

3.1  หลักฐานทางโบราณสถาน  โบราณวตัถุ 

       ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  

       และสมัยประวตัิศาสตร ์

3.2  หลักฐานต่างๆ ท่ีถูกค้นพบ  ซึ่งเป็น 

       ร่องรอยของมนุษย์ท่ีอาศัยอยู่ใน  

       สภาพแวดล้อมช่วงก่อนประวัติศาสตร ์

 

 

โบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ 

ศิลาจารึก ฯลฯ 
 

โครงกระดูกมนุษย์    ซากสตัว ์

ซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้าง   

 
 



 
เรื่อง การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ค าชี้แจง     ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ลักษณะส าคัญของหลักฐานทางโบราณคดี คือข้อใด 
 ก. ปูมแพทย์ ปูมโหร ข. ศิลาจารึก จดหมายเหตุ  
 ค. พงศาวดาร  ภาพวาดในถ้ า ง. โครงกระดูกมนุษย์  ขวานหิน 
2. “ เทพปกรณัม ”  เป็นหลักฐานในลักษณะใด 
 ก. การบอกเล่า ข. ศิลาจารึก  
 ค. จดหมายเหตุ ง. เครื่องมือเครื่องใช้ 
3. ข้อใดเป็นหลักฐานที่บันทึกโดยเจตนา 
 ก. เพลง เหรียญตรา ข. นิทาน เทพปกรณัม 
 ค. หนังสือพิมพ์  โครงกระดูก ง. เครื่องใช้ส าริด  ภาพวาดในถ้ า 
4. ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ 
 ก. พระพุทธรูป ข. นิทานพื้นบ้าน  
 ค. โครงกระดูก ง. ภาพวาดในถ้ า 
5. หลักฐานประเภทใดที่เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์ 
 ก. พงศาวดาร ข. ภาพเขียนบนผนังถ้ า  
 ค. เครื่องประดับของมนุษย์ ง. ถ้ าท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ 
6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 ก. อียิปต์เกิดก่อนเมโสโปเตเมีย  
 ข. โรมและกรีกรวมตัวสู้กับอียิปต์ 
 ค. บ้านเชียงเก่ากว่าเมโสโปเตเมีย  
 ง. เอเชียไมเนอร์คือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน 
7. ผู้ที่รู้จักใช้เหล็กเป็นกลุ่มแรก คือข้อใด 
 ก. ชาวจีน – ลุ่มแม่น้ าฮวงโห  
 ข. ชาวฮิตไทต์ – เอเชียไมเนอร์ 

ค. ชาวอารยัน – ลุ่มแม่น้ าสินธุ  
ง. ชาวเปอร์เชีย – ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

8. ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันนับเป็นหลักฐานชั้นใดทางประวัติศาสตร์ 
 ก. หลักฐานชั้นต้น  
 ข. หลักฐานชั้นสอง 
 ค. หลักฐานชั้นที่สาม  
 ง. หลักฐานที่ไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

  ใบงานที่ 2.1 

 

 

 

2.1.1  



9. ลักษณะส าคัญของหลักฐานทางโบราณคดี คือข้อใด 
 ก. ปูมแพทย์ ปูมโหร  
 ข. ศิลาจารึก จดหมายเหตุ  
 ค. พงศาวดาร  ภาพวาดในถ้ า  
 ง. โครงกระดูกมนุษย์  ขวานหิน 
10. ในมณฑลเฮอหนาน ( Honan ) ของจีนมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาเนื้อสีแดงทาสีด า   
 หรือชนิดมีลวดลาย  มีอายุประมาณ 2,000 ปี ก่อนคริสตกาลนั้น จัดว่าเป็นหลักฐานชนิดใด 
 ก. หลักฐานสมัยหินใหม่  
 ข. หลักฐานสมัยหินกลาง 
 ค. หลักฐานสมัยหินเก่า  
 ง. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
 

 
 

 
1. ง 2. ข 3. ก 4. ค 5. ก 
6. ค 7. ข 8. ง 9. ง 10. ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เฉลย 



 

 

เรื่อง  การวเิคราะห์หลกัฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สนใจมาน าเสนอ 10 ชิ้น และวิเคราะห์หลักฐาน 

ชื่อหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ 
ลักษณะของหลักฐาน ประเภทของหลักฐาน ที่ตั้งของหลักฐาน 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2.2 

 

 

 

2.1.1  



 

เรื่อง ฉันคืออะไร 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนระบุชื่อภาพที่ก าหนดให้ถูกต้อง   

   

                     

 

               

 

  ใบงานที่ 2.3 

 

 

 

2.1.1  

รูปที่ 1 

รูปที่ 4 

รูปที่ 5 

รูปที่ 2 

รูปที่ 3 

รูปที่ 6 



    รูปที่ 7      รูปที่ 8 

 

        รูปที่ 9               รูปที่ 10     

 

     รูปที่ 11        รูปที่ 12 

 รูปที่ 1 เฮียโรกลิฟฟิก รูปที่  2 ก าแพงเมืองจีน  รูปที่  3 อักษรภาพกระดองเต่า 
 รูปที่ 4 พีระมิด  รูปที่  5 สโตนเฮนจ์  รูปที่  6 โคลอสเซียม 
 รูปที่ 7 ถ้ าอัลตรามิรา รูปที่  8 ทัชมาฮาล  รูปที่  9  รูปสลักหินอ่อนเดวิด 
 รูปที่ 10 รูปสลักปิเอตา รูปที่  11 ภาพวาดโมนาลิซา รูปที่  12 หอไอเฟล 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

เรื่อง อารยธรรมส าคัญของโลกตะวันตก 
รหัสวิชา ส32102  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ                              เวลา 6 ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

   เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์ 
   ผลกระทบที่เกิดข้ึน  

ตัวช้ีวัด   ส 4.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลก 
   ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2.  สาระส าคัญ  
 อารยธรรมส าคัญของโลกมักเริ่มต้นบริเวณลุ่มแม่น้ า แต่ละอารยธรรมต่างมีลักษณะเฉพาะของตนเองและมี
อิทธิพลต่ออารยธรรมและความเจริญของมนุษย์ในยุคต่อมา 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ความรู้ (Knowledge : K) 
1. อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกตะวันตกได้ 
2. สรุปพัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตกได้ 
ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโลกตะวันตกที่มีต่อโลกปัจจุบันได้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

 3. ตระหนักถึงความส าคัญของอิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ในยุคต่อมา 

4. สาระการเรียนรู้ 
 อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ได้แก่ อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริส-ยูเฟรทีส  ไนล์  หวางเหอ  สินธุ  
และอารยธรรมกรีกโรมัน 

5. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 



  
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม  วิธีสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน) 

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ชั่วโมงที่ 1 - 2 

 1. นักเรียนทบทวนขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยซักถามนักเรียนในแต่ละขั้นตอน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนในการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาแหล่งอารยธรรม ของโลก
ตะวันออกและอารยธรรมของโลกตะวันตก 
 2. ครูแสดงแผนที่โลก แล้วตั้งค าถามให้นักเรียนบอกแหล่งอารยธรรมส าคัญของโลกตั้งอยู่ที่ใดบ้าง
นักเรียนตอบพร้อมชี้แผนที่ประกอบ   
 3. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า มีปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุนการสร้างอารยธรรมแหล่งนั้นๆ 
 4. ให้นักเรียนดูภาพอารยธรรมโบราณ ครูซักถามนักเรียนด้วยค าถามว่า เป็นรูปอะไร ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น (รูปภาพ แผนที่ ต้องมีความสอดคล้องกัน) 
 5. นักเรียนปรึกษาหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับภาพว่า ลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดอารยธรรมอย่างไร 
 6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาหาข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรม
โบราณ พร้อมกับน าเสนอรายชื่อหนังสือ แหล่งค้นคว้าให้เพื่อนฟัง นักเรียนคนอื่นซักถามข้อสงสัย 
 7. นักเรียนแจกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนทราบ 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าหลักฐานที่น ามาใช้ในการศึกษามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 
อย่างไร แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มของตน 
 9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการเกิดอารยธรรม 

ชั่วโมงที่ 3 
 1. ครูแสดงแผนที่ที่แสดงแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียให้นักเรียนดู แล้วซักถามนักเรียนว่าแหล่ง
อารยธรรมอยู่บริเวณใดได้บ้าง ให้นักเรียนบอกพร้อมชี้แผนที่ประกอบ 
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถ่ินฐานในบริเวณลุ่มน้ าไทกริส - 



 ยูเฟรทีส จากหนังสือเรียน และหนังสืออ่านประกอบที่ครูเตรียมไว้ให้ 
 3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนบางกลุ่มออกมาสรุปสาระส าคัญให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง และเปิดโอกาสให้ซักถาม
ข้อสงสัย 
 4. นักเรียนกลุ่มเดิม ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม ในประเด็นต่อไปนี้ 
  - มีกลุ่มคนใดบ้างที่เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ 
  - แต่ละกลุ่มมีลักษณะเด่นเรื่องใด 
  - พวกเขาเหล่านี้สร้างอารยธรรมใดให้กับโลกปัจจุบัน 
 5. ให้แต่ละกลุ่มน าเรื่องที่ตนศึกษามาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนฟัง ครูคอยซักถามและอธิบายเพ่ิมเติม 
 6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

ชั่วโมงที่ 4 - 5 
 1. นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่อง Prince of Egypt แล้วซักถามนักเรียนถึงแหล่งที่ตั้งของอารยธรรม 
อียิปต์ 
 2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนให้วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการสร้างอารยธรรมของอียิปต์ว่ามีอะไรบ้าง 
ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติม 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนในประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 
  - อารยธรรมอียิปต์แบ่งเป็นเรื่องใดบ้าง 
  - เปรียบเทียบอารยธรรมอียิปต์กับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย เหมือนหรือต่างกัน อย่างไรบ้าง 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์ แล้วน าเสนอครูผู้สอน 
 5. ครูตรวจผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่ม แก้ไขข้อผิดพลาด อธิบายเพ่ิมเติมในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจ แล้ว
น าผลงานติดป้ายนิเทศในชั้นเรียน 
 6. ครูน าภาพเกี่ยวกับอารยธรรมกรีกให้นักเรียนดู สอบถามความรู้ เกี่ยวกับภาพว่าเป็นอารยธรรมใด 
ตั้งอยู่ที่ใด ให้นักเรียนออกมาชี้แผนที่ประกอบ 
 7. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ถึงที่ตั้งกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ว่ามีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชาวกรีก 
อย่างไร ครูซักถามและอธิบายเพิ่มเติม 
 8. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วช่วยกันตั้งค าถามและหา
ค าตอบเกี่ยวกับอารยธรรมกรีก จากหนังสือเรียน กลุ่มละ 10 ข้อ แล้วน ามาให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง  
 9. ครูส่งค าถามค าตอบคืน ให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันซักถามค าถามค าตอบ และแลกเปลี่ยนความรู้กับ
กลุ่มอ่ืน เพ่ือเตรียมตัวในการแข่งขันตอบปัญหา 
 10. ครูจับเวลาขณะอ่านค าถามให้นักเรียนตอบลงในกระดาษค าตอบที่เตรียมไว้ (ตอบเป็นกลุ่ม) 
 11. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาตอบค าถามครั้งละ 1 คน (ทุกคนได้ตอบค าถามเท่ากัน) 
 12. นักเรียนตรวจค าตอบของเพ่ือนจากเฉลยของครู ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน 
 13. ครูน าคะแนนของแต่ละคนที่ตอบค าถามมารวมเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุด ครูกล่าว
ชมเชย แล้วน าคะแนนติดประกาศท่ีป้ายนิเทศ 



 14. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมกรีก 
ชั่วโมงที่ 6 

 1. ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เก่ียวกับอาณาจักรโรมัน แล้วให้นักเรียนชี้แผนที่อาณาจักรโรมันพร้อมทั้งสรุป
ความรู้ที่ได้จากการชมภาพยนตร์ 
 2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรโรมันว่า มีอะไรบ้าง แตกต่างจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ของกรีกอย่างไร 
 3. นักเรียนศึกษาอารยธรรมโรมันจากสื่อที่ครูเตรียมไว้ให้ เช่น แผ่นพับ เอกสารประกอบการเรียน 
การ์ตูน เป็นต้น แล้วให้นักเรียนสรุปเรื่องที่รู้ลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง อารยธรรมตะวันตก 
 4. ให้นักเรียนจัดอภิปรายกลุ่มย่อยในประเด็นที่ว่า อารยธรรมโรมันมีอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตก
จริงหรือไม ่
 5. นักเรียนอภิปรายตามประเด็นที่ก าหนด โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือให้การอภิปรายตรงประเด็น
และได้สาระความรู้ 
 6. ให้แต่ละกลุ่มสรุป บันทึก และน าเสนอผลการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้น 
 7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากเนื้อหา 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  
 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์สากล  ม.4-ม.6 
  2. แผนที่โลก / แผนที่แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
  3. วีดิทัศน์ เรื่อง Prince of Egypt 
  4. วีดิทัศน์เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน 
  5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อารยธรรมตะวันตก  
 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  

เร่ือง อารยธรรมส าคัญของโลกตะวันตก 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คดิเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
........................................................................ .................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... .... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 

ลงชื่อ..................................................................... .... 
               (นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์) 
                    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ..................................................................... 
                (นางสาวธิดา เมฆวะทัต) 

   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
                             วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

 



 

  

ล าดับที่ 
ชื่อ – 
สกุล 

 

มีความตั้งใจ 
ในการท างาน 

 

มีความ
รับผิดชอบ 

 

ตรงต่อเวลา 
ความสะอาด

เรียบร้อย 
 

ผลส าเร็จ 
ของงาน 

 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ =  ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  =  ดี  ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  =  พอใช้  ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  = ปรับปรุง  ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ล าดับที่ 
ชื่อ – 
สกุล 

 

ความร่วมมือ 
การแสดงความ

คิดเห็น 
การรับฟังความ

คิดเห็น 
การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรุงผลงาน

กลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ =  ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  =  ดี  ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  =  พอใช้  ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  = ปรับปรุง  ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



 

เรื่อง  อารยธรรมตะวันตก 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนสรุปอารยธรรมตะวันตกที่สนใจ 1 อารยธรรม  พร้อมยกตัวอย่างมรดกทางวัฒนธรรมที่

ปรากฏ และวาดภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใบงานที่ 1.1  

         

         

         

         

         

         

         

          

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

อารยธรรม    



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

เรื่อง อารยธรรมส าคัญของโลกตะวันออก 
รหัสวิชา ส32102  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ                              เวลา 6 ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

   เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์ 
   ผลกระทบที่เกิดข้ึน  

ตัวช้ีวัด   ส 4.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลก 
   ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2.  สาระส าคัญ  
 โลกตะวันออก เป็นแหล่งที่มีความเจริญทางอารยธรรมมายาวนาน โดยเฉพาะอารยธรรมด้านศาสนา   
อารยธรรมบางอย่างได้ถ่ายทอดให้กับดินแดนใกล้เคียงและโลกตะวันตก  ดังนั้นการติดต่อระหว่างโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออกจึงมีผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ความรู้ (Knowledge : K) 
1. อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกตะวันออก 
2. สรุปพัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันออกได้ 
ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโลกตะวันออกที่มีต่อโลกปัจจุบันได้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

 3. ตระหนักถึงความส าคัญของอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4. สาระการเรียนรู้ 
 1. อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ได้แก่ 
  - อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริส-ยูเฟรทีส  ไนล์  หวางเหอ  สินธุ  และอารยธรรมกรีกโรมัน 
 2. การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 
 



5. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม  วิธีสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น)      

ชั่วโมงที่ 1 - 2 
 1. ครูแจกจิกซอว์ภาพก าแพงเมืองจีน ให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น แล้วให้นักเรียนน าแต่ละชิ้นมาต่อให้ 
เป็นภาพ และบอกชื่อแหล่งอารยธรรมจีน พร้อมทั้งชี้ในแผนที่ประกอบ 
 2. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า อารยธรรมจีน มีความเก่ียวข้องกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ด้วยหรือไม่  
อย่างไร ครูใช้ค าถามน าในการซักถาม   
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง อารยธรรมจีน จากหนังสือเรียน แล้วครูตั้งค าถามน า
เพ่ือการศึกษา เช่น 
  - อารยธรรมจีนเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
  - อารยธรรมจีนมีความเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเรื่องใด 
  - อารยธรรมจีนแพร่หลายไปยังบริเวณใกล้เคียงได้อย่างไร 
  - ไทยรับอารยธรรมจีนในเรื่องใดบ้าง 
 4. นักเรียนรวบรวมความเจริญของอารยธรรมจีนออกมาเป็นข้อ ๆ ครูซักถามแล้วเขียนขึ้นกระดานให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษา ดังนี้ 
  - การเมืองการปกครอง 
  - เศรษฐกิจ 
  - สังคมวัฒนธรรม 
  - ศิลปกรรม 
  - วิทยาการ 
  - การถ่ายทอดอารยธรรม 



 5. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเสนอผลงานที่ได้ศึกษาในรูปแบบที่ตนเองสนใจ  
 6. ครูฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ าหวางเหอ ให้นักเรียนชม เพ่ือสรุปความรู้เกี่ยวกับ 
อารยธรรมจีน 

ชั่วโมงที่ 3 - 4 
 1. ให้นักเรียนดูภาพซากเมืองโบราณในอินเดีย (ฮารับปา โมเฮนโจดาโร) แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า 
ภาพให้ความรู้นักเรียนในเรื่องใดบ้าง 
 2. ครูตั้งค าถามถามนักเรียนว่า อารยธรรมอินเดียที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง นักเรียนตอบและครู
อธิบายเพิ่มเติม 
 3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลาก
เลือกหัวข้อ ดังนี้ 
  - การเมืองการปกครอง 
  - เศรษฐกิจ 
  - สังคมวัฒนธรรม 
  - ศิลปกรรม 
  - วิทยาการ 
  - การถ่ายทอดอารยธรรมอินเดีย  
 4. ให้แตล่ะกลุ่มศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอ่ืน แล้วจัดท าเป็นโครงงานส ารวจ
อารยธรรมอินเดีย  
 5. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการศึกษาที่หลากหลาย ครูและนักเรียนซักถามข้อสงสัย ครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 
 6. นักเรียนกลุ่มเดิมหาภาพเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย มาจัดนิทรรศการหลังห้องเรียน แล้วให้นักเรียน
กลุ่มอ่ืนร่วมกันติชม และบันทึกความรู้ 
 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย จากนั้นให้นักเรียนท าใบงานที่ 2.1  
เรื่อง อารยธรรมตะวันออก เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงาน   

ชั่วโมงที่ 5 - 6 
 1. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเหตุการณ์การติดต่อระหว่างกันของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก เช่น 
  - เส้นทางสายไหม (Silk Road) 
  - เส้นทางเครื่องเทศ (Spice Road) 
 2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนทราบว่า โลกตะวันตกและโลกตะวันออกมีการติดต่อกันมาเป็นเวลา
กว่า 2000 ปี ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การทูต การสงคราม และการเผยแผ่ศาสนา การติดต่อกันท าให้มีการ
แลกเปลี่ยนอารยธรรมซึ่งกันและกัน 
 3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสาเหตุและรูปแบบการติดต่อจากหนังสือเรียนและแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนๆ  



 4. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก 
 5. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนอารยธรรม ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบใน
ใบงาน 
 6. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก
ความรู้ 
 7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  
 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์สากล  ม.4-ม.6 
  2. จิกซอว์ภาพก าแพงเมืองจีน 
  3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อารยธรรมตะวันออก 
  4. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนอารยธรรม 
 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด หรือห้องสมุดประชาชน 
  2. ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
  3. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนท าใบงานที่ 2.2 ใบงานที่  2.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ 
และบันทึกความรู้ 

แบบประเมินการบันทึกความรู้ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 



บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  

เร่ือง อารยธรรมส าคัญของโลกตะวันออก 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คดิเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
........................................................................ .................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... .... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 

ลงชื่อ..................................................................... .... 
               (นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์) 
                    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ..................................................................... 
                (นางสาวธิดา เมฆวะทัต) 

   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
                             วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 



 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์     

2 การวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ     

3 
การวิเคราะห์การติดต่อระหว่างโลกตะวันออก 
กับโลกตะวันตก 

 
   

4 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา     

รวม  

 

ลงชื่อ      ผู้ประเมิน 
           (     ) 

                                      / /  
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-16 
9-12 
5-8 
1-4 

 4 หมายถึง ดีมาก 
 3   หมายถึง    ดี 
 2   หมายถึง    พอใช้ 
 1    หมายถึง   ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการบันทึกความรู้ 

 

 



 

  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – 
สกุล 

 

มีความตั้งใจ 
ในการ
ท างาน 

 

มีความ
รับผิดชอบ 

 

ตรงต่อเวลา 
ความสะอาด

เรียบร้อย 
 

ผลส าเร็จ 
ของงาน 

 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ =  ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  =  ดี  ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  =  พอใช้  ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  = ปรับปรุง  ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล  
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – 
สกุล 

 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 
การรับฟัง

ความคิดเห็น 
การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ =  ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  =  ดี  ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  =  พอใช้  ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  = ปรับปรุง  ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



 

เรื่อง  อารยธรรมตะวันออก 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนยกตัวอย่างความเจริญทางอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย  พร้อมวิเคราะห์ว่ามี

อิทธิพลต่อโลกปัจจุบันอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใบงานที่ 2.1  

อารยธรรมจีน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

อารยธรรมอินเดีย 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 



 

เรื่อง  อารยธรรมตะวันออก 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนยกตัวอย่างความเจริญทางอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย  พร้อมวิเคราะห์ว่ามี
อิทธิพลต่อโลกปัจจุบันอย่างไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใบงานที่ 2.1  

อารยธรรมจีน 

1. ปรัชญาจีน (ลัทธิขงจื อ)  สอนให้คนในสังคม

อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  โดยท้าหน้าที่ของ

ตนเอง และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนตามสถานภาพ 

      

2. กระดาษและการพิมพ์  จีนได้ประดิษฐ์

กระดาษและวิธีการพิมพ์ขึ นเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

 ซึ่งในปัจจุบันยังคงใช้วิธีการพิมพ์และ

กระดาษในการสื่อสารอยู่  แต่ได้มีการพัฒนา

เทคโนโลยีให้ทันสมัย   

      

3. ดินปืน  ชาวจีนค้นพบการใช้ประโยชน์จากดิน

ปืนเมื่อหลายร้อยปีก่อน  ซึ่งมนุษย์ในปัจจุบันได้

น้าดินปืนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น อาวุธ

ปืน  ประทัด  ดอกไม้ไฟ   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

อารยธรรมอินเดีย 

1. พระพุทธศาสนา  และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมี

ต้นก้าเนิดมาจากประเทศอินเดีย  และแผ่ขยาย

ไปยังเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้      

2.วรรณคดีที่ส้าคัญ ได้แก่ มหากาพย์มหาภารตะ  

และมหากาพย์รามายณะ  ได้มีอิทธิพลต่อ

วรรณกรรมของชาติต่างๆ    

     

3.  ภาษามีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  โดยการรับภาษาบาลี

สันสกฤตมาประยุกต์ใช้ในการเขียนหนังสือ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 

เรื่อง  การแลกเปลี่ยนอารยธรรม 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกซ่ึง

ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารยธรรม 

 

 

 

            

            

            

            

            

             

             

 

 

 

            

            

            

            

            

             

             

  ใบงานที่ 2.2  

     อารยธรรมที่โลกตะวนัตกรับจากโลกตะวันออก 

   อารยธรรมที่โลกตะวันออกรับจากโลกตะวันตก 



 

เรื่อง  การแลกเปลี่ยนอารยธรรม 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกซ่ึง

ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารยธรรม 

 

 

 

1. ด้านวิทยาการ  เช่น  ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์  เรขาคณิต  พีชคณิต      
2. ด้านปรัชญา ศาสนา  เช่น  หลักปรัชญาขงจื๊อที่เน้นการใช้เหตุผล  ซึ่งได้มีอิทธิพลต่อนักคิดยุโรป  เช่น  
วอลแตร์ อดัม สมิธ           
3. ด้านประดิษฐกรรม  เช่น  ผ้าไหม  กระดาษ  ดินปืน  เข็มทิศ  การต่อเรือ  การใช้หางเสือ  เครื่องปั่นด้าย 
4. ด้านวัฒนธรรมการด้ารงชีวิต  เช่น  วัฒนธรรมการดื่มชา  สินค้าเครื่องเทศ    
             
 

 

 

1. ด้านวิทยาการ  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับตรีโกณมิติ  เรขาคณิต  พีชคณิต  ความรู้ทางการแพทย์   เช่น  การฉีด
วัคซีน  การผ่าตัด   การศึกษาแบบตะวันตก         
2.  ด้านศิลปกรรม  เช่น  การปั้นหรือแกะสลักรูปเหมือนมนุษย์   การก่อสร้างโดม    ประตูโค้ง   
3.  ด้านปรัชญา  ศาสนา  เชน่  ปรัชญาการเมืองต่างๆ        
4.  ด้านประดิษฐกรรม  เช่น  รถยนต์  รถไฟ  เครื่องบิน  รถถัง  อาวุธปืน  ระเบิดปรมาณู   
5.  ด้านวัฒนธรรมการด้ารงชีวิต  ได้แก่  การแต่งกายแบบตะวันตก  (ใส่สูทผูกเนคไท  สวมกระโปรง       
สวมหมวก)  การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (ใช้ช้อนส้อม  การดื่มกาแฟ  ขนมปัง ขนมเค้ก)  
             
 

 

  ใบงานที่ 2.2  

     อารยธรรมที่โลกตะวนัตกรับจากโลกตะวันออก 

   อารยธรรมที่โลกตะวนัออกรับจากโลกตะวันตก 


