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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง อารยธรรมตะวันออก  
 

รายวิชาที่น ามาบูรณาการ    ประวัติศาสตร์  ศิลปะ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 ส  4.2   ม. 4-6/ 1,2 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
   ส  4.2  ข้อ 1  วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  ส  4.2  ข้อ 2   วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
3.  สาระการเรียนรู้ 
  อารยธรรมตะวันออก  

      -   อารยธรรมอินเดีย  

       -   อารยธรรมจีน    
4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 
       -   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย 

      -    ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมจีน  
 4.2    ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
                     1)   นักเรียนนําความรู้ในเร่ือง อารยธรรมตะวันออกศึกษาอารยธรรมของประเทศไทยได้  
 2)   นักเรียนเปรียบเทียบอารยธรรมของชนชาติอ่ืนกับประเทศไทยได้   
  4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหน่วยการเรียน  

     1)   จากการตอบคําถาม  
  2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหน่วยการเรียน  

 
 
 
 
 
 



 55 

5.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 

ร่องรอยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       - ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  อารยธรรมอินเดีย 
       -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ืองอารยธรรมจีน    
    

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูล 

 
-  ศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองที่กลุ่ม
ได้รับ 
-  นําเสนอและสรุปเป็นเล่ม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
         1)  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ / สื่อต่าง ๆ 
         2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
         3) งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  อารยธรรมอินเดีย 

         4) งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง อารยธรรมจีน  

 
-  แนะนําแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวข้อง 

 
-  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
สรุปเป็นรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแต่ละหน่วยย่อย 

-  ทําแบบฝึกทักษะในแต่ละ
หน่วยย่อย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ
หน่วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 3/1 เร่ือง อารยธรรมอินเดีย 

เวลา  4  ชั่วโมง 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

         รู้และเขา้ใจอารยธรรมอนิเดียยุคโบราณช่วงที่ติดต่อกับชาวตะวันตกและอินเดียสมัยใหม่  

 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             อธิบายอารยธรรมอนิเดียยุคโบราณช่วงที่ติดต่อกับชาวตะวันตกและอินเดียสมัยใหม่ได้ 
2.  สาระส าคัญ 

    2.1   สาระการเรียนรู้  

        อารยธรรมอนิเดีย 

    2.2   ทักษะกระบวนการ 
     1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
              -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
       2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป  

              -  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3   ทักษะการคิด 

       ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการ
คิดสรุปข้อมูล 

3.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน  

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย 

    3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

       1)   การทํางานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย 

       2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม  

       3)   การตอบคําถามเร่ือง อารยธรรมอินเดีย  

  3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์  

       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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   3.4   ความรู้ความเข้าใจ 
      1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย  จากการ
ตอบคําถาม 

       2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการทํางานกลุ่ม เร่ือง  อารยธรรมอินเดีย  

4.  แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
   ด้านผลงาน  

    1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย  จากการตอบคําถาม  
   2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย        
   ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย   
             2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย    
            ด้านคุณลกัษณะพึงประสงค์  
  -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
       ด้านความรู้ความเข้าใจ  

   1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรม
อินเดีย  จากการตอบคําถาม  
              2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการทํางานกลุ่มเร่ือง  อารยธรรมอินเดีย   
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
      1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
               2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุ่มในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
     3)   แบบประเมินการนําเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
นําเสนอ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

      1)  นักเรียนดูภาพมหาตมะคานธี  ครูต้ังคําถาม  ท่านมีความสําคัญอย่างไร 

      2)  นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูตั้งคําถาม “ประเทศอินเดีย” นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  10 กลุ่ม ปฏิบัติ 
      -  กลุ่มที่ 1  ศึกษาเร่ือง เมืองฮารัมปา 
      -  กลุ่มที่ 2  ศึกษาเร่ือง อารยัน 

      -  กลุ่มที่ 3 ศึกษาเร่ือง จักรวรรดิเมารยะ 

      -  กลุ่มที่ 4 ศึกษาเร่ือง จักรวรรดิคุปตะ 

      -  กลุ่มที่ 5 ศึกษาเร่ือง เติร์ก 

      -  กลุ่มที่ 6 ศึกษาเร่ือง จักรวรรดิโมกุล 

      -  กลุ่มที่ 7 ศึกษาเร่ือง อินเดียภายใต้การ
ปกครองของอังกฤษ 

      -  กลุ่มที่ 8 ศึกษาเร่ือง ชาตินิยมอินเดีย  
      -   กลุ่มที่ 9 ศึกษาเร่ือง การต่อสู้เพื่อ      
เอกราช 

      -  กลุ่มที่ 10 ศึกษาเร่ือง อินเดียสมัยใหม่ 
โดยนําเสนอเป็นเพาเวอร์พอท์ย และมีคําถาม
กลุ่มละ 20 ข้อ 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

3.  ตัวแทนกลุ่มนําเสนอจบเพื่อนร่วมซักถาม 
ทําแบบทดสอบ 20 ข้อ จากกลุ่มรายงาน 

 

4.  กลุ่มรายงานเฉลยแบบทดสอบเก็บคะแนน  
 5.3   ขั้นสรุป  

      ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง อารยธรรมอินเดียจากการสนทนาซักถาม  
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6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       2)   แบบทดสอบก่อนเรียน 
            6.2  แหล่งการเรียนรู้ 

     1)   ห้องสมุดโรงเรียน 

                  2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

        นักเรียนศึกษาจากประเด็น คําถาม  “ถ้าประเทศอินเดียไม่มีมหาตมะคานธีจะเป็นอย่างไร” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองมหาตมะ คานธี   

         2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -  ถ้าประเทศอินเดียไม่มีมหาตมะคานธีจะเป็นอย่างไร  

            3.   ขั้นสรุป 

   -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

         4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
   -   นํารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดย
กําหนดภาระงานศึกษาเร่ือง มหาตมะคานธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

ภาระงาน “ศึกษาเร่ือง มหาตมะคานธี” 
การบูรณาการ  ส 4.2  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองประเทศอินเดีย  

ผลงานท่ีต้องการ  เร่ือง มหาตมะคานธี 
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 ............................................. 
                                         ตาํแหน่ง ........................................  

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

.........................................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 3/2 เร่ือง  อารยธรรมจีน 

เวลา  3  ชั่วโมง 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

      รู้และเข้าใจอารยธรรมจีนสมัยราชวงศ์และจีนสมัยใหม่ 
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      อธิบายอารยธรรมจีนสมัยราชวงศ์และจีนสมัยใหม่  
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        อารยธรรมจีน 

 2.2   ทักษะกระบวนการ 
     1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
              -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
        2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป  

  -  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

  2.3   ทักษะการคิด 

        ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการ
คิดสรุปข้อมูล 

3.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน  

         ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมจีน 

 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

        1)   การทํางานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมจีน 

        2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม  

        3)   การตอบคําถามเร่ือง อารยธรรมจีน  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

         1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรมจีนจากการตอบ
คําถาม 

 2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการทํางานกลุ่มเร่ือง  อารยธรรมจีน  

4.  แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมจีน จากการตอบคําถาม  
   2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมจีน      
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมจีน 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมจีน  
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
            -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรม

จีน  จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการทํางานกลุ่มเร่ือง  อารยธรรมจีน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี

ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุ่ม ในด้านการวางแผน การเสนอแนวคิด

และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ

นําเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า 
          นักเรียนดูวีซีดี โฆษณา วันตรุษจีน  ครูถาม มีความสําคัญอย่างไร 

 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนเร่ืองราชวงศ์ต่างๆ ของ
จีน นักเรียนร่วมเสนอความคิดเห็น 

 

2.  นักเรียนรับใบความรู้เร่ือง อารยธรรมจีน 
ปฏิบัติดังน้ี 

      -  จับคู่กันศึกษาโดยเลือกหัวข้อที่สนใจ 

      -  ตั้งคําถามจากเร่ืองที่ศึกษาอย่างน้อย 20 ข้อ 

      -  ผลัดกันตั้งคําถามในแต่ละเร่ืองโดยให้เพื่อน
ตอบตามเลขที่/ ตามความต้องการของผู้ถาม 

      -  นําข้อสอบทั้งหมดมารวบรวมเป็นเล่มแจก
เพื่อนทั้งห้องเรียน   

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

3. นักเรียนสลับคู่กันถ่ายทอดความรู้ที่ศึกษาเพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยน   

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

4. นักเรียนทําแบบฝึกทักษะเร่ือง อารยธรรมจีน  
 5.3    ขั้นสรุป  

        1)   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง อารยธรรมจีน โดยการสนทนาซักถาม 

        2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       2)   แบบทดสอบหลังเรียน 
                  3)   วีซีดี โฆษณา วันตรุษจีน 
      4)   ใบความรู้เร่ือง อารยธรรมจีน 
      5)   แบบฝึกทักษะเร่ือง อารยธรรมจีน 
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 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
       1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
       2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

       นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม  “อารยธรรมจีนกับประเทศไทย” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง อารยธรรมจีนกับประเทศไทย   

       2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -  การผสมผสานไทยกับอารยธรรมจีนเป็นอย่างไร  

    3.   ขั้นสรุป 

  -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

 4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
   -  นํารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยกําหนด          
ภาระงาน  สมุดภาพอารยธรรมจีนในประเทศไทย 

 
ภาระงาน  “สมุดภาพอารยธรรมจีนในประเทศไทย” 

การบูรณาการ  ศ  1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองอารยธรรมจีนในประเทศไทย  

ผลงานท่ีต้องการ  สมุดภาพอารยธรรมจีนในประเทศไทย 

ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษาอารยธรรมจีนในประเทศไทย  

 2.  รวบรวมรูปภาพ  

 3.  จัดทําสมุดภาพ  
เกณฑ์การประเมิน 

 -   ความสวยงาม 
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 

 

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

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

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

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

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

                                                                     
 

 
 
 

                               ลงชื่อ ............................................. 
                                         ตาํแหน่ง ........................................  

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

.........................................................................................................................................................  
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แบบฝึกทักษะ เร่ือง อารยธรรมจีน 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปราชวงศ์ต่างๆ ของจีนมาพอเข้าใจ  เช่น   
 

ราชวงศ์ ความส าคัญ 

ราชวงศ์ชาง เป็นผู้นําทางการเมืองและความเชื่อทางไสย-
ศาสตร์ 
สามารถทําโลหะผสม คือสําริด  รู้จักการทอผ้า 
สร้างรถศึก เคร่ืองปั้นดินเผาจากดินเหนียวสีขาว 
เป็นรุ่นแรกที่สร้างเมืองหลวงชื่ออันหยาง               
มีผังเมือง 
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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  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่ํากว่า   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  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่ํากว่า   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 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผู้ฟัง/ผู้ชม     

รวม     

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

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

1. การเตรียมความพร้อม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ/ อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  
2  คะแนน มีสื่ออุปกรณ์พร้อม แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่  
1  คะแนน สื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
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   2.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3   คะแนน มีสาระสําคัญครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค์  
 2  คะแนน สาระสําคัญไม่ครบถ้วนแต่ตรงตามจุดประสงค์  
 1  คะแนน สาระสําคัญไม่ตรงตามจุดประสงค์  
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  น่าสนใจ  
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไม่เหมาะสม ไม่นาสนใจ  
4.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2  คะแนน สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 1  คะแนน สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมได้ตามเวลาที่กําหนด  
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกว่าเวลาที่กําหนด  
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมช้ากว่าเวลาที่กําหนด  
6.  ความสนใจของผู้ฟัง 
 3  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  90 สนใจและให้ความร่วมมือ  
 2  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  70  สนใจและให้ความร่วมมือ  
 1  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ 50  สนใจฟังและให้ความร่วมมือ  
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
เร่ือง อารยธรรมตะวันออก 

 

ค าชี้แจง  จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.  สมัยคลาสสิกของประวัติศาสตร์จีน เร่ิมต้นเมื่อใด 

ก.  การประดิษฐ์ตัวอักษร  
ข.  การก่อต้ังจักรวรรดิ 

 ค.  การกําเนิดลัทธิเต๋า      
ง.  การสร้างกําแพงเมืองจีน 

2.  ประวัติศาสตร์อินเดียร่วมสมัย คือช่วงเวลาใด 
 ก.  อินเดียถูกปกครองด้วยกษัตริย์มุสลิม  

ข.  อินเดียเร่ิมมีตัวอักษรใช้ 
 ค.  อินเดียได้รับเอกราชเป็นต้นไป  

ง.  อินเดียเสียเอกราชให้อังกฤษ 
3.  อารยธรรมอินเดียเร่ิมต้นบริเวณใด  
 ก. แม่น้ําสินธุ    

ข.  แม่น้ํายมนา 
 ค.  แม่น้ําคงคา    

ง.  แม่น้ําแยงซีเกียง 
4.  ชนเผ่าพื้นเมืองบนอารยธรรมอินเดียคือชนเผ่าใด 
 ก.  อินโด  -  อารยัน  

ข.  เปอร์เซีย 
 ค.  ดราวิเดียน        

ง.  ขมุ 
5.  กําแพงเมืองจีนเร่ิมสร้างในสมัยใด 
 ก.  สมัยราชวงศ์เซีย  

ข.  สมัยราชวงศ์ฮั่น 
 ค.  สมัยราชวงศ์ชิง     

ง.  สมัยราชวงศ์จิ๋น 
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6.  ราชวงศ์สุดท้ายของจีนคือราชวงศ์ใด 
 ก.  ราชวงศ์เหม็ง  

ข.  ราชวงศ์ชิง  
 ค.  ราชวงศ์จิ๋น      

ง.  ราชวงศ์หมิง 
7.  หลักฐานที่สําคัญสมัยพระเวทคือสิ่งใด 
 ก.  คัมภีร์ฤคเวท     

ข.  คัมภีร์สามเวท 
 ค.  คัมภีร์ยชุรเวท      

ง.  คัมภีร์อาถรรพเวท 
8.  สมัยฮินดูเก่า ชาว อารยันขยายดินแดนไปถึงที่ใด 
 ก.  ลุ่มแม่น้ําสินธุ   

ข.  ทางเหนือของอินเดีย 
 ค.  ลุ่มแม่น้ําพรหมบุตร      

ง.  ลุ่มแม่น้ําคงคา  
9.  คัมภีร์ของอินเดียเล่มใดมีความเก่าแก่ที่สุด 
 ก.  ฤคเวท       

ข.  สามเวท 
 ค.  ยชุรเวท 

ง.  อาถรรพเวท 
10.  แหล่งวัฒนธรรมลุงชานอยู่ในประเทศใด 

  ก.  จีน 

  ข.  ไทย 

 ค.  อินเดีย       
ง.  เมโสโปเตเมีย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  
 

      1.  ก 

            2.  ค  

            3.  ก  

            4.  ค  

            5.  ง  

            6.  ข  

            7.  ก  

            8.  ง  

             9.  ก  

            10.  ก  
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การประเมินและสะท้อนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผู้เรียน ให้ดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรู้ประจําหน่วยทุกข้อให้นักเรียนได้ทราบโดยอาจเขียนไว้บนกระดาน  
            ดํา พร้อมทั้งทบทวนถึงหัวข้อกิจกรรมการเรียนว่าเรียนอะไรบ้าง  
      1.2  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไว้ในสมุดงานด้านหลังตามหัวข้อ ดังนี้  
 

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

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

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเป็นมาของปัญหา 
       สิ่งที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      สิ่งที่เป็นจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ปัญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปัญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา 
     2.1  เพื่อแก้ปัญหาเร่ือง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. ห้อง .....................จํานวน ...........คน โดยใช้ .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ได้ทดลองใช้วิธีแก้ปัญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแก้ปัญหา 
3.1  กลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาคือ นักเรียนชั้น ..............ห้อง ...............จํานวน .................. 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 ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้  
     1) นําเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
    2 ) นําเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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ค าถามท้ายหน่วย 

เร่ือง อารยธรรมตะวันออก 
1.  ซากเมืองโบราณฮารัมปาและโมเฮนจาดาโรบ่งบอกเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุอย่างไรบ้าง  
ตอบ  บอกในเร่ืองมีเมืองใดที่เจริญรุ่งเรือง และมีอารยธรรมใดที่ก่อกําเนิดและล่มสลายไป  
2.  เพราะเหตุใดสมัยราชวงศ์คุปตะจึงได้ชื่อเป็นยุคทองของอินเดีย  
ตอบ  เพราะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ มีการส่งเสริมการศึกษา 
3.  อินเดียภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโมกุลมีพัฒนาการประวัติศาสตร์อย่างไร   
ตอบ  เปลี่ยนระบบการปกครองโดยใช้การจ้างทหารแทนการให้อํานาจ การเก็บภาษีจากราษฎร
โดยตรง ใช้นโยบายสมานฉันท์ มีการผสมผสานอารยธรรมระหว่างวัฒนธรรมของเปอร์เซียกับชาว
อารยัน 
4.  การอยู่ภายใต้กาปกครองของอังกฤษส่งผลต่ออินเดียอย่างไร   
ตอบ  รวบรวมอินเดียให้อยู่ภายใต้อํานาจของอังกฤษ  เผยแพร่คริสต์ศาสนาแทนศาสนาเดิม 
5.  โมหันทาส  คานธี คือใคร และมีบทบาทส าคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์อินเดีย   
ตอบ  ผู้ที่ทําการต่อสู้โดยสันติวิธีเรียกว่าสัตยาเคราะห์ ทําให้อินเดียได้รับเอกราช 
6.  อารยธรรมจีนในสมัยท่ีปกครองด้วยราชวงศ์ต่างๆ มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป   
ตอบ  พัฒนาการด้านการเมือง  เทคโนโลยี  การเกษตร ศาสนาและความเชื่อ  การค้า ศิลปวัฒนธรรม 
7.  เพราะเหตุใดราชวงศ์แมนจูจึงเป็นราชวงศ์สุดท้ายท่ีปกครองประเทศจีน   
ตอบ  เพราะการคุกคามจากชาติตะวันตกและการกบฏ 
8.  สนธิสัญญานานกิงคืออะไร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประเทศจีนอย่างไร   
ตอบ  คือสนธิสัญญาสงบศึกระหว่างจีนกับอังกฤษ ในเร่ืองการปราบปรามฝิ่น ทําให้จีนต้องสูญเสีย
ดินแดน 
9.  จีนภายใต้นโยบายก้าวกระโดของรัฐบาลเหมาเจอตุงมีสภาพเป็นอย่างไร   
ตอบ  คือนโยบายรัฐบาลรวมสหกรณ์เข้าด้วยกันเป็นหน่วยใหญ่ ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเรียกว่า
คอมมูนเน้นการใช้แรงงานมนุษย์ในการผลิต 
10.  นโยบายสี่ทันสมัยคืออะไร ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศจีนอย่างไรบ้าง  
ตอบ  คือนโยบายประกอบด้วย  การปฏิรูปการเกษตร  อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการป้องกัน
ประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิต  ยกเลิกระบบคอมมูน 
11.  เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมินเกิดขึ้นเพราะเหตุใด  
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ตอบ  ปัญญาชนตามเมืองใหญ่ๆ ก่อตั้งขบวนเรียกร้องให้เปิดโอกาสทางการเมืองในประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครอง 
12.  นักเรียนคิดว่าประเทศจีนในปัจจุบันมีการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างและมีบทบาทต่อสังคม
อย่างไร  
ตอบ มีการพัฒนาในทุกด้าน  มีบทบาทเป็นผู้นําทางด้านอาหารและเทคโนโลยีของโลก 
 
 


