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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ 
 

รายวิชาที่น ามาบูรณาการ     ศิลปะ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 ส 4.2   ม. 4-6/ 1  
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
  ส 4.2  ข้อ 1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ  

  -   อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์  

  -   อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส  

  -   อารยธรรมกรีก  

  -   อารยธรรมโรมัน 
4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 
    1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์ 
    2)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส 

     3)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมกรีก 
       4)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมโรมัน 

 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
       1)   นักเรียนน้าความรู้ในเร่ือง อารยธรรมตะวันตกเป็นแนวทางศึกษาอารยธรรมของ
ประเทศไทยได้ 
       2)   นักเรียนเปรียบเทียบอารยธรรมของชนชาติอ่ืนกับประเทศไทยได้   
 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหน่วยการเรียน  

      1)   จากการตอบค้าถาม  
       2)   จากการท้าแบบทดสอบหลังเรียนประจ้าหน่วยการเรียน  
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 

ร่องรอยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
      1) ผลงานกลุ่มจากการศึกษา 
เร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์ 
      2)  ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้า
ไทกรีส-ยูเฟรตีส 

      3)  ผลงานกลุ่มจาก
การศึกษาเร่ือง อารยธรรมกรีก 

     4)  ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ือง  อารยธรรมโรมัน    

 
-  อธิบายวิธีการท้างานกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรู้ในเร่ืองที่กลุ่ม
ได้รับ 
-  น้าเสนอและสรุปเป็นเล่ม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
      1)  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ / สื่อต่างๆ 
      2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
      3) งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์ 
      4)  งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้า            
ไทกรีส-ยูเฟรตีส 

      5)  งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  อารยธรรมกรีก 

      6)  งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  อารยธรรมโรมัน  

 
-  แนะน้าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
-  แนะน้าสื่อที่เกี่ยวข้อง 

 
-  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
สรุปเป็นรายงานและน้าเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาส้าคัญเมื่อ
เรียนจบในแต่ละหน่วยย่อย 

-  ท้าแบบฝึกทักษะในแต่ละ
หน่วยย่อย 
-  ท้าแบบทดสอบหลังจบ   
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 4/1 เร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์  
เวลา  2  ชั่วโมง 

............................................................................................................................................ 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

      รู้และเข้าใจอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์  
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      อธิบายอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์ได้   
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์  
 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  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์ 
 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

        1)   การท้างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์ 
        2)   การอภิปรายจากประเด็นค้าถาม  

        3)   การตอบค้าถามเร่ือง อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

        1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์  
จากการตอบค้าถาม 

        2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท้างานกลุ่ม เร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์  

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

 วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์  จากการตอบค้าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์        
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   1)   สังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์  
            2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์    
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรมลุ่ม
แม่น้้าไนล์  จากการตอบค้าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท้างานกลุ่มเร่ือง   อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์   
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท้างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการน้าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
น้าเสนอ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

      1)  นักเรียนดูภาพพีรามิด  ครูต้ังค้าถามอยู่ที่ใด 

       2)   นักเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียน  

 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1. นักเรียนดูวีซีดีเร่ือง อารยธรรมอียิปต์  สรุป
เน้ือหาตามความเข้าใจ ร่วมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาอารยธรรมอียิปต์ตาม
ความสนใจ  กลุ่มละ  4  คน  โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และเอกสารอ้างอิงไม่น้อยกว่า 4 
เล่ม / เว็บไซด์และมีค้าถามท้ายเร่ืองไม่น้อยกว่า 
15 ข้อ 

ทักษะการคิดสังเคราะห์ 

3. ตัวแทนกลุ่มน้าเสนอเร่ืองที่ศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูและนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดน้าเสนอข้อมูล 

4. น้าผลงานของนักเรียนจัดป้ายนิเทศ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล 

 

 5.3   ขั้นสรุป  

        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์ โดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 

     1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      2)   แบบทดสอบก่อนเรียน 
 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 

     1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
      2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3)   วีซีดีเร่ือง อารยธรรมอียิปต์ 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

        นักเรียนศึกษาจากประเด็นค้าถาม  “ถ้าไม่มีการท้ามัมมี่ประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไร” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
              -  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง การท้ามัมมี 
         2.  ขั้นวิเคราะห์ 

              -  ถ้าไม่มีการท้ามัมมี่ประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไร  
         3.   ขั้นสรุป  

              -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่ม น้าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 

         4.   ขั้นประยุกต์ใช้  

              -  น้ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน 

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โดยก้าหนด        
ภาระงาน สมุดภาพอารยธรรมอิยิปต์ 

 

ภาระงาน  “สมุดภาพอารยธรรมอิยิปต์” 
การบูรณาการ  ศ 1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ือง อารยธรรมอียิปต์  
ผลงานท่ีต้องการ  สมุดภาพอารยธรรมอิยิปต์ 
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาอารยธรรมอียิปต์  

 2.   จัดท้าสมุดภาพในเร่ืองที่สนใจ 1 เล่ม  

 

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 ............................................. 
                                              ตา้แหน่ง ........................................  

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

.........................................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 4/2 เร่ือง อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส  

เวลา  2  ชั่วโมง 
.............................................................................................................................................. 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

        รู้และเขา้ใจอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส 

 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        อธิบายอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีสได้   

2.  สาระส าคัญ 

 2.1    สาระการเรียนรู้  

         อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส 

 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  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส - ยูเฟรตีส 

 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

        1)    การท้างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส 

        2)    การอภิปรายจากประเด็นค้าถาม  

        3)    การตอบค้าถามเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส  

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

        1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง   อารยธรรมลุ่มแม่น้้า         
ไทกรีส-ยูเฟรตีส จากการตอบค้าถาม 

        2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท้างานกลุ่ม เร่ือง   อารยธรรมลุ่มแม่น้้า        
ไทกรีส-ยูเฟรตีส 

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส จากการตอบค้าถาม  
             2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส      
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส   
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  

-    ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  
การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรม

ลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส  จากการตอบค้าถาม  
 2)    ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท้างานกลุ่มเร่ือง   อารยธรรมลุ่มแม่น้้า ไท

กรีส-ยูเฟรตีส  
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
  1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท้างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
  3)   แบบประเมินการน้าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
น้าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

         ครูเขียนค้าว่า เมโสโปเตเมีย  นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

 5.2   ขั้ นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูอธิบายค้าว่าเมโสโปเตเมีย  
2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5  กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

      -   กลุ่มที่ 1  ศึกษาเร่ือง ชาวสุเมเรียน 

      -   กลุ่มที่ 2  ศึกษาเร่ือง ชาวแอคคัด 

      -   กลุ่มที่ 3  ศึกษาเร่ือง ชาวอมอไรต์ 
      -   กลุ่มที่ 4  ศึกษาเร่ือง ชาวแอสซีเรีย 

      -   กลุ่มที่ 5  ศึกษาเร่ือง ชาวคาลเดียน 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

3.  ตัวแทนกลุ่มน้าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการที่
หลากหลาย ครูและนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม  

ทักษะการคิดน้าเสนอ 

4. นักเรียนเปรียบเทียบผลงานที่เกิดจากชนเผ่าทั้ง 
5  ชนเผ่า โดยตีตารางแสดงให้ชัดเจน 

ทักษะการคิดแยกแยะ 

5. นักเรียนน้าผลงานจัดป้ายนิเทศ  
6.  นักเรียนท้าแบบฝึกทักษะเร่ือง  อารยธรรมลุ่ม
แม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส     

 

 5.3   ขั้นสรุป  

        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส   โดยการสนทนา
ซักถามและใช้ผลงานนักเรียนเป็นแนวทาง 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
       1)  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       2)   แบบฝึกทักษะ อารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส- ยูเฟรตีส      
 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
       1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
       2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

         นักเรียนศึกษาจากประเด็นค้าถาม “เปรียบเทียบอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์กับอารยธรรม
ลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส”      
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
              -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองอารยธรรมทั้งสอง  

       2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -   เปรียบเทียบอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไนล์กับอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส       
             3.   ขั้นสรุป 

  -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน้าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

         4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -   น้ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โดยก้าหนด            
ภาระงาน สมุดภาพอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส      

 

ภาระงาน  “สมุดภาพอารยธรรม ลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส” 
การบูรณาการ  ศ  1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ือง อารยธรรม ลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส      
ผลงานท่ีต้องการ  สมุดภาพอารยธรรม ลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส      
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาอารยธรรมลุ่มแม่น้้าไทกรีส-ยูเฟรตีส        

 2.   จัดท้าสมุดภาพในเร่ืองที่สนใจ 1 เล่ม  

 

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 ............................................. 
                                         ตา้แหน่ง ........................................  

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

.........................................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 4/3  เร่ือง อารยธรรมกรีก-โรมัน  
เวลา  3  ชั่วโมง 

.............................................................................................................................................. 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

       รู้และเขา้ใจอารยธรรมกรีกและโรมัน  
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      อธิบายอารยธรรมกรีกและโรมันได้   
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        อารยธรรม กรีกและโรมัน 

 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  อารยธรรมกรีกและโรมัน 

 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

        1)    การท้างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมกรีกและโรมัน 

        2)    การอภิปรายจากประเด็นค้าถาม  

        3)    การตอบค้าถามเร่ือง  อารยธรรมกรีกและโรมัน  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4   ความรู้ความเข้าใจ  

       1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรมกรีกและโรมัน    

จากการตอบค้าถาม 

       2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท้างานกลุ่มเร่ือง  อารยธรรมกรีกและโรมัน    

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมกรีกและโรมัน จากการตอบค้าถาม  
            2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมกรีกและโรมัน      
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            1)   สังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  อารยธรรมกรีกและโรมัน  
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  อารยธรรมกรีกและโรมัน   
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -    ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  อารยธรรม 
กรีกและโรมัน จากการตอบค้าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท้างานกลุ่มเร่ือง  อารยธรรม กรีกและ
โรมัน   
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท้างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการน้าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
น้าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

        นักเรียนดูภาพหัวเสาแบบต่างๆ  ครูต้ังค้าถามคือหัวเสาที่เกิดในยุคใด 

 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1. นักเรียนศึกษา อารยธรรมกรีกและโรมันจาก
หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ม. ปลาย ปฏิบัติ
ดังนี้ 
     -   ตั้งค้าถามอย่างน้อย  50  ข้อ 

     -   สรุปเป็นผังความรู้ 

-  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

-  ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

2. ครูตั้งค้าถาม ถามที่ละคนตามเลขที่  ทักษะการคิดตอบค้าถาม 
3. นักเรียนศึกษาอารยธรรมกรีกและโรมันจาก
อินเทอร์เน็ต  เลือกข้อมูลที่สนใจคนละ 1 เร่ือง 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

4. นักเรียนน้าเสนอข้อมูล ครูและนักเรียนร่วม
สนทนาซักถาม 

 

 5.3   ขั้นสรุป  

       1)   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง อายธรรมกรีกและโรมันโดยการสนทนาซักถาม  

       2)   นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียน  

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
        -   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
        1)   ห้องสมุดโรงเรียน 

        2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

        นักเรียนศึกษาจากประเด็น ค้าถาม  “ลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยของกรีก
แตกต่างกับประชาธิปไตยของไทยอย่างไร” 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง  ระบอบการปกครองของกรีกและของไทย  

  
 2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -   เปรียบเทียบลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยของกรีกแตกต่างกับ
ประชาธิปไตยของไทยอย่างไร 
     3.   ขั้นสรุป 

  -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน้าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

       4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -  น้ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยก้าหนด      
ภาระงาน สมุดภาพอารยธรรมกรีกและโรมัน   
     

ภาระงาน  “สมุดภาพ เร่ือง อารยธรรม กรีกและโรมัน” 
       

การบูรณาการ   ศ 1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ือง  อารยธรรม กรีกและโรมัน   
 ผลงานท่ีต้องการ  สมุดภาพอารยธรรมกรีกและโรมัน     
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาอารยธรรมกรีกและโรมัน        

 2.   จัดท้าสมุดภาพในเร่ืองที่สนใจ 1 เล่ม  

 

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 ............................................. 
                                         ตา้แหน่ง ........................................  

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

.........................................................................................................................................................  
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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  - ปฏิบัติสม่้าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่้ากว่า   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  - ปฏิบัติสม่้าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่้ากว่า   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 รูปแบบการน้าเสนอ     

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 มีสาระส้าคัญครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค์  
 2  คะแนน สาระส้าคัญไม่ครบถ้วนแต่ตรงตามจุดประสงค์  
 1  คะแนน สาระส้าคัญไม่ตรงตามจุดประสงค์  
3.   รูปแบบการน้าเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการน้าเสนอที่เหมาะสม มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่   
 2   คะแนน มีรูปแบบการน้าเสนอที่เหมาะสม  น่าสนใจ  
 1   คะแนน มีรูปแบบการน้าเสนอที่ไม่เหมาะสม ไม่นาสนใจ  
4.   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2  คะแนน สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 1  คะแนน สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
5.   การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ด้าเนินกิจกรรมได้ตามเวลาที่ก้าหนด  
 2  คะแนน ด้าเนินกิจกรรมเร็วกว่าเวลาที่ก้าหนด  
 1  คะแนน ด้าเนินกิจกรรมช้ากว่าเวลาที่ก้าหนด  
6.   ความสนใจของผู้ฟัง 
 3  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  90 สนใจและให้ความร่วมมือ  
 2  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  70  สนใจและให้ความร่วมมือ  
 1  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ 50  สนใจฟังและให้ความร่วมมือ  
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การประเมินและสะท้อนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผู้เรียน ให้ด้าเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรู้ประจ้าหน่วยทุกข้อให้นักเรียนได้ทราบโดยอาจเขียนไว้บนกระดาน  
            ด้า พร้อมทั้งทบทวนถึงหัวข้อกิจกรรมการเรียนว่าเรียนอะไรบ้าง  
      1.2  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไว้ในสมุดงานด้านหลังตามหัวข้อ ดังนี้  
 

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

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

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเป็นมาของปัญหา 
       สิ่งที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      สิ่งที่เป็นจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ปัญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปัญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา 
     2.1  เพื่อแก้ปัญหาเร่ือง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. ห้อง .....................จ้านวน ...........คน โดยใช้ .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ได้ทดลองใช้วิธีแก้ปัญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแก้ปัญหา 
3.1  กลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาคือ นักเรียนชั้น ..............ห้อง ...............จ้านวน .................. 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 ได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้  
   1) น้าเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) น้าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

เร่ือง อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ 

ค าชี้แจง  ให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.  แม่น้้าไนล์เป็นแม่น้้าที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดคืออารยธรรมใด   
 ก.  อารยธรรมอียิปต์  

 ข.  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย  

 ค.  อารยธรรมอินเดีย  

 ง.  อารยธรรมบาบิโลเนีย  

2. มัมมี่ท้าขึ้นมาเพื่อเหตุผลใด   
 ก.  เก็บศพไว้เป็นที่ระลึก  

 ข.  เชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย  

 ค.  เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของระบบกษัตริย์  

 ง.  เพื่อรวบรวมกษัตริย์ไว้ที่เดียวกัน  

3.  ความรู้ที่ชาวอียิปต์ได้ถ่ายทอดไปสู่อารยธรรมอื่นคือเร่ืองใด   
 ก.  ความรู้ทางคณิตศาสตร์  

 ข.  การค้านวณปฏิทิน  

 ค.  ความรู้ทางการแพทย์  

 ง.  ถุกทุกข้อ  

4.  อักษรลิ่มหรือคูนิฟอร์มเป็นการคิดค้นของชนชาติใด   
 ก.  ชาวสุเมเรียน  

 ข.  ชาวอัสซีเรีย  

 ค.  ชาวอมอไรท์  

 ง.  ชาวแอคัด  

5.  พระเจ้าฮัมมูราบีความส้าคัญอย่างไร   
 ก.  คิดพัฒนาการแพทย์  

 ข.  คิดกฎหมายฮัมมูราบี  

 ค.  คิดปฏิทินและการชั่งตวงวัด 

 ง.  ประดิษฐ์อักษรลิ่ม  
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6.  ยุคมืดมีผลอย่างไรต่อชาวกรีก   
 ก.  ท้าให้กรีกไม่รู้หนังสือ  

 ข.  ชาวต่างชาติมาค้าขายแทน  

 ค.  เกิดมหากาพย์อิเลียด 

 ง.  ถูกทุกข้อ  

7.  นครรัฐสปาร์ตาและนครรัฐเอเธนส์แตกต่างกันในเร่ืองใด   
 ก.  นครรัฐสปาร์ตามีความสามารถในเร่ืองการเกษตร  

 ข.  นครรัฐเอเธนส์มีความสามารถในเร่ืองการรบ  

 ค.  นครรัฐสปาร์ตามีความสามารถในเร่ืองการรบ  

 ง.  นครรัฐเอเธนส์มีความสามารถในเร่ืองการเกษตร นครรัฐสปาร์ตามีความสามารถในเร่ือง
การรบ 

8.  นักปราชญ์ท่านใดมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์   
 ก.  อริสโตเติล  

 ข.  เพลโต  

 ค.  เฮโรโดตัส  

 ง.  โสเครตีส  

9.  การขัดแย้งกันของพวกแพทรีเซียนละเพลเบียนท้าให้เกิดสิ่งใดขึ้น   
 ก.  กฎหมายฮัมมูราบี  

 ข.  กฎหมายสิบสองโต๊ะ  

 ค.  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ง.  การปกครองแบบสาธารณรัฐ  

10.  ศัลยกรรมแบบซีซาร์เป็นอย่างไร   
 ก.  การตกแต่งความงามของผู้หญิง  

 ข.  การตกแต่งใบหน้าของกษัตริย์  

 ค.  การผ่าท้องน้าทารกออกมา  

 ง.  การผ่าตัดทอลซิลของกษัตริย์  
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เฉลยแบบทดสอบ 

 

1.  ก 

              2.  ข  

              3.  ง  

              4.  ก  

               5.  ข  

               6.  ง  

               7.  ง  

               8.  ก  

                9.  ข  

               10.  ค  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

ค าถามท้ายหน่วย 
หน่วยท่ี 4 เร่ือง อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ  

 
1.  ชาวสุเมเรียนมีความส าคัญต่อการสร้างอารยธรรมในเขตลุ่มแม่น้ าไทกรีสและยูเฟรตีสอย่างไร  
ตอบ  เป็นพวกที่สร้างความเจริญเป็นอาณาจักรชนชาติแรกและพัฒนาเป็นหมู่บ้าน  
2.  อารยธรรมอียิปต์ที่เป็นมรดกตกทอดให้มนุษยชาติได้เห็นในปัจจุบันมีอะไรบ้าง  
ตอบ  มัมมี่   พีรามิด  อักษรภาพ  
3.  อารยธรรมใดเป็นรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของโลกตะวันตก เพราะเหตุใด  
ตอบ  อารยธรรมกรีก - โรมัน เพราะเป็นต้นแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและสาธารณรัฐ  
4.  ความเจริญด้านปรัชญาในสมัยอารยธรรมกรีกมีอะไรบ้าง และส่งผลต่อแนวคิดของมนุษยชาติใน
เวลาต่อมาอย่างไร  
ตอบ วิธีการสอนแบบตั้งค้าถาม  แนวคิดแบบสาธารณรัฐ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนัก
ประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อแนวคิดของมนุษยชาติคือน้ามาสานต่อและพัฒนาเป็นสิ่งต่างๆ ในโลก
ปัจจุบัน  
5.  อารยธรรมโรมแตกต่างจากอารยธรรมกรีกอย่างไร  
ตอบ  กรีกนิยมสร้างสิ่งก่อสร้างถวายแด่เทพเจ้าแต่โรมันเน้นประโยชน์ใช้สอยและอารยธรรมโรมันมี
อารยธรรมกรีกเป็นพื้นฐาน 
6.  อารยธรรมตะวันตกในปัจจุบันได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างจากอารยธรรมกรีกและโรมันอย่างไรบ้าง  
ตอบ  การปกครอง โดยน้าการปกครองแบบประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ 
 
 
 

 

 
 


