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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
 

รายวิชาที่น ามาบูรณาการ   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
   ส 4.1   ม. 4-6/ 1,2 
   ส 4.3   ม. 4-6 / 1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
  ส 4.1  ข้อ 1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
  ส 4.1  ข้อ 2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 

  ส 4.3  ข้อ 1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
3.  สาระการเรียนรู้ 
  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์           

    1)   เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์  

    2)   การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์     

4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 
 1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์ 
      2)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์  
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  1)   นักเรียนน าความรู้ในเร่ืองการเทียบศักราชไปคิดเทียบกับยุคต่างๆ ได้  
      2)   นักเรียนเปรียบเทียบยุคสมัยต่างๆ  ทางประวัติศาสตร์   
 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหน่วยการเรียน  

  1)   จากการตอบค าถาม  
                  2)   จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าหน่วยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 

ร่องรอยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       - ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง เวลาและช่วงสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
      -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ืองการแบ่งยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร์    
    

 
-  อธิบายวิธีการท างานกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูล 

 
-  ศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองที่กลุ่ม
ได้รับ 
-  น าเสนอและสรุปเป็นเล่ม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
       -  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ / สื่อต่างๆ 
        -  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
        - งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง เวลาและช่วงสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
      - งานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง
การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์  

 
-  แนะน าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
-  แนะน าสื่อที่เกี่ยวข้อง 

 
-  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
สรุปเป็นรายงานและน าเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาส าคัญเมื่อ
เรียนจบในแต่ละหน่วยย่อย 

-  ท าแบบฝึกทักษะในแต่ละ
หน่วยย่อย 
-  ท าแบบทดสอบหลังจบ
หน่วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 2/1 เร่ือง เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์ 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  
        รู้และเขา้ใจเวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถเปรียบเทียบศักราชที่ส าคัญได้  

 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         บอกวิธีการเทียบศักราชที่ส าคัญจากเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ได้  

2.  สาระส าคัญ 

     2.1   สาระการเรียนรู้  

      เวลา 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
  1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
           -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
  2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป  

           -  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3   ทักษะการคิด 

      ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต   ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะ
การคิดสรุปข้อมูล 
3.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน  

      ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง เวลา 
 3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

     1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง เวลา 
     2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

     3)   การตอบค าถามเร่ือง  เวลา  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  

 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

   1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  เวลา  จากการตอบค าถาม  

   2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่ม เร่ือง  เวลา  
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)  ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  เวลา  จากการตอบค าถาม  
 2)  ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  เวลา        
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  เวลา   
          2)  สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  เวลา    
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
          -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  

1)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  เวลา  จาก
การตอบค าถาม  
           2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  เวลา   
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
           2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่มในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
  3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  
รูปแบบการน าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1  ขั้นน า  

     1)   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

     2)   นักเรียนดูบัตรค า  2  บัตร คือ  

               -   พ.ศ. และ ค.ศ.  

               -   ครูตั้งค าถาม  ทั้งสองค ามีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไร  
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 5.2  ขั้นสอน  

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูน าปฏิทินมาให้นักเรียนศึกษา  โดยศึกษา
เร่ือง 
      -  ในปฏิทินบอกอะไรบ้าง   

ทักษะการคิดสังเกต 

2.  นักเรียนแต่ละแถวร่วมกันศึกษาในเร่ือง
ต่อไปนี้ 
       -  แถวที่ 1  ศึกษาปฏิทินโรมัน 

       -  แถวที่ 2  ศึกษาปฏิทินจูเลีย 
       -  แถวที่ 3  ศึกษาปฏิทิน เกรกอรี 
       -  แถวที่ 4  ศึกษาปฏิทินอิสลาม 

       -  แถวที่ 5  ศึกษาปฏิทินไทย 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

3.  นักเรียนน าเสนอหน้าชั้นครูซักถามเพิ่มเติม  
4.  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าความหมายของ
ค าว่า  “ศักราช” 

ทักษะการรคิดวบรวมข้อมูล 

5.  ครูสุ่มถามนักเรียนเร่ืองความหมายของค า”
ศักราช” ครูเขียนค าตอบบนกระดานด า พร้อม
สอบถามนักเรียนทุกคนเพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 

ทักษะการคิดตอบค าถาม 

6.  นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยมีสมาชิกกลุ่มละ  6  คน 

ปฏิบัติดังน้ี 

     1)  สมาชิกในกลุ่มมีหน้าที่ศึกษาในราย
หัวข้อต่อไปนี้คนละ 1 หัวข้อ 

           -   พุทธศักราช 
           -   คริสต์ศักราช 

           -   ฮิจเราะห์ศักราช 

           -   มหาศักราชหรือกนิษกศักราช 

           -   ระบบศักราชจีน 

           -   จุลศักราช   
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

     2)  เมื่อทุกคนศึกษาในหัวข้อที่ได้รับอย่าง
เข้าใจแล้วให้มาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง จน
เกิดความเข้าใจสามารถสรุปแยกแต่ละประเภท
ได้ 
     3)  ให้กลุ่มศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่มีศักราชระบุไว้จากนั้นให้เปลี่ยนศักราชเป็น
ศักราชที่กลุ่มได้ศึกษาแต่ละประเภท 

     4)  ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอศักราชที่กลุ่ม
ได้ศึกษาและน ามาเปรียบเทียบศักราชแต่ละ
ประเภท  ครูและนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

4.  ครูแจกข้อสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาของ
กลุ่ม  โดยคิดคะแนนเป็นผลเฉลี่ยจากสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

ทักษะการคิดตรวจสอบข้อมูล 

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

5. นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ือง การเทียบ
ศักราช 

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

 5.3   ขั้นสรุป  

      ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองการเทียบศักราช โดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       2)   แบบทดสอบก่อนเรียน 
       3)   บัตรค า พ.ศ. และ ค.ศ.  
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
      1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
      2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 
  -  นักเรียนศึกษาจากประเด็นค าถาม  “ท าไมทั่วโลกจึงไม่ใช้ศักราชเดียวกัน”  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
   -  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองศักราช 

 2.   ขั้นวิเคราะห์  

    -   ท าไมจึงไม่ใช้  

  3.   ขั้นสรุป 

 -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

  4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
 -   น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

       ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยก าหนด
ภาระงาน ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญ  1  เหตุการณ์ที่ตรงกับการนับเวลาแบบจุลศักราชแล้วออกมาเล่า
เร่ืองให้เพื่อนฟัง 

 
ภาระงาน  “เล่าเร่ืองเหตุการณ์ส าคัญ 1 เหตุการณ์ท่ีใช้จุลศักราช” 

การบูรณาการ  ท 3.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองการเทียบศักราช 

ผลงานท่ีต้องการ  เร่ืองเล่า  1  เร่ือง 
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   สรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากเอกสารที่ค้นคว้า  

 2.   ออกมาเล่าเร่ืองให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง  

 3.   ร่วมกันสนทนาซักถาม  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.   ถูกต้องตามเน้ือหาจากเอกสาร 
 2.   ความชัดเจนและครบประเด็นของข้อมูล  
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 

 

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

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 
                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผู้สอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

                       ลงชื่อ ............................................. 
                                    ต าแหน่ง ........................................  

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
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แบบฝึกทักษะเรื่อง  การเทียบศักราช 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างและวิธีการคิดเปรียบเทียบศักราชต่างๆ 
ลงในตาราง 
 

 

ท่ี 

 

ศักราช 

 

วิธีการคิดเปรียบเทียบกับศักราชอื่นโดยการยกตัวเลขมา
อ้างอิง 

1. คริสต์ศักราช 

 

 

 

2. จุลศักราช 

 

 

 

3 มหาศักราช 

 

 

 

4 พุทธศักราช 

 

 

 

5 ฮิจเราะห์ 
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เฉลยแบบฝึกทักษะเร่ือง  การเทียบศักราช 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างและวิธีการคิดเปรียบเทียบศักราชต่างๆ 
ลงในตาราง 
 

 

ท่ี 

 

ศักราช 

 

วิธีการคิดเปรียบเทียบกับศักราชอื่นโดยการยกตัวเลขมา
อ้างอิง 

1. คริสต์ศักราช 

 

 

พ.ศ.  โดยน า  543 + ค.ศ. =  พ.ศ. 
                       543+2003  =   2546 

2. จุลศักราช 

 

 

 

3 มหาศักราช 

 

 

 

4 พุทธศักราช 

 

 

 

5 ฮิจเราะห์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 2/2 เร่ือง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

     รู้และเข้าใจการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ 
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   บอกการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ได้  

2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

  การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ 
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
   กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 

      ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต   ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะ
การคิดสรุปข้อมูล 
3. ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน  

  -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ืองการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ 
 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ 
      2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

      3)   การตอบค าถามเร่ืองการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์  

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  

 3.4    ความรู้ความเข้าใจ 
       1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  การแบ่งยุค
สมัยในประวัติศาสตร์  จากการตอบค าถาม 

        2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  การแบ่งยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร์  
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

 วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์    
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์     
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง   การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์     
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  

-   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  การแบ่งยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์  จากการตอบค าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่มในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด  เช่น การฟังความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อมเนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
น าเสนอ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

      นักเรียนดูหลักศิลาจารึก ครูตั้งค าถาม   
      -   คืออะไร  

      -   มีความส าคัญอย่างไร  

 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูเขียนค าว่าประวัติศาสตร์บนกระดาน  
นักเรียนอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 
     -  ความหมาย 
     -  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

2.  ครูอธิบายแนวคิดการแบ่งยุคสมัยของ
ประวัติศาสตร์ไทย  นักเรียนปฏิบัติดังน้ี 

    -  นักเรียนเปรียบเทียบการแบ่งยุคสมัยของ
ไทยกับของสากลว่ามีความเหมือนและความ
แตกต่างกันอย่างไร 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและ
หลักการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ทั้งของ
ไทยและหลักสากล 

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

4.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  3  กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

     -   กลุ่มที่ 1  ศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ 
     -   กลุ่มที่ 2  ศึกษายุคประวัติศาสตร์ 
     -   กลุ่มที่  3  ศึกษาการแบ่งยุคสมัย
ประวัติศาสตร์โลก 

       -  วิธีการน าเสนอแต่ละกลุ่มต้องไม่ซ้ ากัน 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

5.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าต่อ
ทั้งชั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาซักถาม 

 

 

 

 

 

ทักษะการคิดน าเสนอข้อมูล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

6.  นักเรียนท าแบบทดสอบเพื่อประเมินผล
การศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอความรู้คะแนน
ที่ได้เฉลี่ยเท่ากันทั้งชั้นเรียน 

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

 5.3   ขั้นสรุป  

     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์โดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1 สื่อการเรียนรู้ 

      -   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
       1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
       2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       3)   หลักศิลาจารึก 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

      นักเรียนศึกษาจากประเด็นค าถาม “ท าไมต้องเรียนประวัติศาสตร์” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
         -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลของการต้องศึกษาประวัติศาสตร์  

          2.   ขั้นวิเคราะห์ 

         -   ท าไมจึงต้องศึกษา/ ศึกษาแล้วได้อะไร  

          3.   ขั้นสรุป 

          -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

           4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
          -   น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2   กิจกรรมบูรณาการ  

  ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย
ก าหนดภาระงาน ศึกษาค าศัพท์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  10  ค าพร้อมค าแปลและความส าคัญ 
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ภาระงาน  “ศึกษาค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 10 ค าพร้อมค าแปลและความส าคัญ” 

การบูรณาการ   ต 3.1 
จุดประสงค์การเรียนรู้       เข้าใจเร่ืองค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์ 
ผลงานท่ีต้องการ   ค าศัพท์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 10  ค า  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.    ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  

 2.   ให้ความหมายและอธิบายความส าคัญของค าที่เลือกมาให้ชัดเจน  

  
เกณฑ์การประเมิน 

 1.   ถูกต้องตามเน้ือหาของค าศัพท์  
 2.   ความชัดเจนและครบประเด็นของข้อมูล  
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 

 

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

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  
                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผู้สอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

                               ลงชื่อ ............................................. 
                                        ต าแหน่ง ........................................  

 

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
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แบบทดสอบวัดเรื่องการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอผลการศึกษา 
เร่ือง การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์  

ชื่อ ......................................................... ชั้น ..................... เลขที่ .................. 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามในข้อต่อไปนี้มาให้ชัดเจน 

1.  ท าไมการแบ่งยุคประวัติศาสตร์จึงใช้ตัวหนังสือ  
............................................................................................................................................................. 
2.  ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มียุคใดบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
3. ยุคสมัยประวัติศาสตร์มีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.  ยุคสมัยประวัติศาสตร์โลกมีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบวัดเรื่องการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอผลการศึกษา 
เร่ือง การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์  

ชื่อ ......................................................... ชั้น ..................... เลขที่ .................. 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามในข้อต่อไปนี้มาให้ชัดเจน 

1.  ท าไมการแบ่งยุคประวัติศาสตร์จึงใช้ตัวหนังสือ  
     เพราะสามารถบันทึกเหตุการณต่างๆ ได้ชัดเจน 

2.  ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มียุคใดบ้าง 
     ยุคหิน   ยุคโลหะ   
3.  ยุคสมัยประวัติศาสตร์มีอะไรบ้าง 
     เร่ิมต้นเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมที่มีความสลับซับซ้อน  รวมทั้งมนุษย์รู้จักการจดบันทึก 

4.  ยุคสมัยประวัติศาสตร์โลกมีอะไรบ้าง 
  1)  เร่ิมต้นแห่งอารยธรรม  

 2)  จักรวรรดิและวัฒนธรรมของโลกยุคโบราณ  

 3)  การผสมผสานและปฏิสัมพันธ์ของอารยธรรมโลก  

 4)  โลกในยุคเปลี่ยนผ่าน  

 5)  ยุคแห่งความรู้แจ้งและการปฏิวัติในตะวันตก  

 6)  ก้าวสู่โลกยุคใหม่  

 7)  ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก  
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม ...............................................................ชั้น .........../......... 
 
ที ่               พฤตกิรรม 

 
ช่ือ - สกุล 

ความ
รับผิดชอบ 

ความ
เสียสละ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
                                                                             ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่ ากว่า   10  คะแนน ปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุ่ม  
ชื่อกลุ่ม ........................................................ เร่ือง ................................................ชั้น ......... 
ที ่               พฤตกิรรม 

 
ช่ือ - สกุล 

ความร่วมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังผู้อื่น 

ความตั้งใจ ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ   ครูมอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุ่มของสมาชิกเป็นรายบุคคล 
 

เกณฑ์การให้คะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่ ากว่า   10  คะแนน ปรับปรุง  
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ชื่อกลุ่ม .....................................................ชั้น .............................. 
สมาชิกในกลุ่ม 

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

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

คะแนน  
ข้อคิดเห็น 3 2 1 

1 การเตรียมความพร้อม     

2 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการน าเสนอ     

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผู้ฟัง/ผู้ชม     

รวม     

 
ผู้ประเมิน ........................................... 

                      .........../............/...........  
เกณฑ์การประเมิน 

1.   การเตรียมความพร้อม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ/ อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  
2  คะแนน มีสื่ออุปกรณ์พร้อม แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่  
1  คะแนน สื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  

   2.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระส าคัญครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค์  
 2  คะแนน สาระส าคัญไม่ครบถ้วนแต่ตรงตามจุดประสงค์  
 1  คะแนน สาระส าคัญไม่ตรงตามจุดประสงค์  
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3.  รูปแบบการน าเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่   
 2   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม  น่าสนใจ  
 1   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม ไม่นาสนใจ  
4.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2  คะแนน สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 1  คะแนน สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ด าเนินกิจกรรมได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 2  คะแนน ด าเนินกิจกรรมเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด  
 1  คะแนน ด าเนินกิจกรรมช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  
6.  ความสนใจของผู้ฟัง 
 3  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  90 สนใจและให้ความร่วมมือ  
 2  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  70  สนใจและให้ความร่วมมือ  
 1  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ 50  สนใจฟังและให้ความร่วมมือ  
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การประเมินและสะท้อนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผู้เรียน ให้ด าเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยทุกข้อให้นักเรียนได้ทราบโดยอาจเขียนไว้บนกระดาน  
            ด า พร้อมทั้งทบทวนถึงหัวข้อกิจกรรมการเรียนว่าเรียนอะไรบ้าง  
      1.2  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไว้ในสมุดงานด้านหลังตามหัวข้อ ดังนี้  
 

บันทึกการประเมินและสะท้อนตนเองประจ าหน่วยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผ่านมาได้มีความรู้อะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปัจจุบันน้ีมีความสามารถปฏิบัติสิ่งใดได้แล้วบ้าง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  สิ่งที่ยังไม่รู้ ไม่กระจ่าง ไม่เข้าใจ มีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือชิ้นงานที่เน้นความภาคภูมิใจจากการเรียนในหน่วยนี้คืออะไร ท าไมจึงภาคภูมิใจ  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู  

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเป็นมาของปัญหา 
       สิ่งที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      สิ่งที่เป็นจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปัญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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   สาเหตุของปัญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา 
     2.1  เพื่อแก้ปัญหาเร่ือง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. ห้อง .....................จ านวน ...........คน โดยใช้ .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ได้ทดลองใช้วิธีแก้ปัญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแก้ปัญหา 
3.1  กลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาคือ นักเรียนชั้น ..............ห้อง ...............จ านวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปีการศึกษา .......................ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หน่วยการเรียนรู้ ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห์/เดือน ต้ังแต่วันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 
4.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้  
   1) น าเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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   2) น าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

เร่ืองเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
ค าชี้แจง  จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ปฏิทินของโลกได้เกิดขึ้นในสมัยใด 

 ก.  สมัยโรมัน      

ข.  สมัยกรีก 
 ค.  สมัยฟินิเซียน      

ง.  สมัยค้นพบทวีปอเมริกา 
2.  ค าว่า ศักราช เป็นการก าหนดโดยใช้สิ่งใด    
 ก.  กระประสูติขิงกษัตริย์จนถึงสวรรคต   

ข.  การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์จนสวรรคต 

ค.  การประสูติจนถึงขึ้นครองราชย์ 
ง.  การขึ้นครองราชย์ 

3.  การนับปีพุทธศักราชเร่ิมนับเมื่อใด   
 ก.  นับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ  

 ข.  นับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช  

 ค.  นับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  

 ง.  นับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน  

4.  AD 1  ต่างจาก 1 BC อย่างไร   
 ก.  AD 1 เป็นปีแห่งพระเจ้า  1  BC เป็นช่วงเวลาก่อนพระเยซูประสูติ 
 ข.  AD1 เป็นปีก่อนพระเยซูประสูติ 1 BC  เป็นปีแห่งพระเจ้า 
 ค.  AD1 เป็นปีพระเจ้าสูญสิ้น 1 BC เป็นปีแห่งพระเจ้า 
 ง.  AD1 เป็นปีแห่งพระเจ้า 1 BC เป็นปีแห่งพระเจ้าสูญสิ้น 

5.  วันที่เท่าใดถือเป็นจุดเร่ิมต้นของฮัจเราะห์ศักราช   
 ก.  14  กรกฎาคม  ค.ศ. 622  ข.  15  กรกฎาคม   ค.ศ. 622  

 ค.  16  กรกฎาคม  ค.ศ. 622  ง.  17  กรกฎาคม  ค.ศ. 622  

6.  หากต้องการทราบว่า ม.ศ. 1893 ตรงกับ พ.ศ. ใดต้องกระท าตามวิธีในข้อใด   
 ก.  น า ม.ศ. 1893 + 621 =  พ.ศ. 2514 
 ข.  น า ม.ศ. 1893 – 621 =  พ.ศ. 1272 
 ค.  น า ม.ศ. 1893 + 78 =  พ.ศ.  1917 
 ง.  น า ม.ศ. 1893 – 78 =  พ.ศ. 1815 
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7.  การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์ใช้สิ่งใดในการแบ่ง   
 ก.  เคร่ืองมือ    ข.  ตัวอักษร  

 ค.  สภาพที่อยู่อาศัย   ง.  การปกครอง  

8.  บริเวณแรกเร่ิมที่พบมนุษย์อยู่ที่ใด   
 ก.  ทวีปเอเชีย  

 ข.  ทวีปอเมริกา  
 ค.  ทวีปแอฟริกา  
 ง.  ทวีปยุโรป  
9.  มนุษย์หินรุ่นสุดท้ายที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์มากที่สุดคือข้อใด 
 ก.  มนุษย์โครมันยอง  
 ข.  มนุษย์นีแอนเดอร์ธัล  
 ค.  มนุษย์ลิง  
 ง.  มนุษย์ชวา  
10.  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญที่มีการพัฒนาการจากสังคมสมัยหินใหม่สู่สมัยส าริด  คือข้อใด 
 ก.  อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์  
 ข.  อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ  
 ค.  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย  
 ง.  ถูกทุกข้อ  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 เร่ือง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 

1.  ก 
            2.  ข  

            3.  ง  

            4.  ก  

            5.  ค  

            6.  ก  

            7.  ข  

            8.  ค  

             9.  ก  

            10.  ง  
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ค าถามท้ายหน่วย 
1.  เวลากับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
ตอบ  เวลาเป็นตัวบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่และแต่ละเหตุการณ์จะแตกต่างกันไปตาม
เวลา 
2.  ศักราชที่ใช้ในเอกสารไทยโบราณแตกต่างจากศักราชท่ีใช้กันส่วนใหญ่อย่างไรบ้าง  
ตอบ  จะใช้มหาศักราช   จุลศักราช  รัตนโกสินทรศก  ศักราชจุฬามณี  ศักราชที่ใช้ส่วนใหญ่  
คริสต์ศักราช  ศักราชฮิจเราะห์  พุทธศักราช 

3.  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุค ยุคใดบ้าง และมีความส าคัญต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์อย่างไร   
ตอบ  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุค
ประวัติศาสตร์   และมีความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์คือ ท าให้เกิดความเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

4.  นักประวัติศาสตร์ใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
ตอบ  ใช้เกณฑ์การประดิษฐ์ตัวอักษรของสังคมมนุษย์ 
5.  การด าเนินชีวิตของมนุษย์ยุคหินและยุคโลหะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
ตอบ  มนุษย์ยุคหินอาศัยอยู่ในถ้ า  อาวุธที่ใช้ท าจากหิน เร่ร่อนอพยพตามฝูงสัตว์   มนุษย์ยุคโลหะน า
โลหะมาท าเคร่ืองมือ อยู่แบบชุมชนเมือง มีการจัดแบ่งความสัมพันธ์และความสามารถ 
 
  


