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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง พัฒนาการของยุโรปยุคกลาง 
รายวิชาที่น ามาบูรณาการ     พระพุทธศาสนา 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 ส 4.2   ม. 4-6/ 1  
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
  ส 4.2  ข้อ 1  วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 พัฒนาการของยุโรปยุคกลาง  

  -   พัฒนาการยุโรปยุคกลาง  

     -   เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปสมัยกลาง 
4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 
      -   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
      -   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง  
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
       1)   นักเรียนน าความรู้ในเร่ืองอารยธรรมตะวันตกเป็นแนวทางศึกษาอารยธรรมของ
ประเทศไทยได้ 
       2)   นักเรียนเปรียบเทียบอารยธรรมของชนชาติอ่ืนกับประเทศไทยได้   
 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  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
       -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรป
สมัยกลาง  
   

 
-  อธิบายวิธีการท างานกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรู้ในเร่ืองที่กลุ่ม
ได้รับ 
-  น าเสนอและสรุปเป็นเล่ม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
        1)  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ / สื่อต่างๆ 
        2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
        3)  งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
        4)  งานจากการศึกษาเร่ือง  
เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุค
กลาง  

 
-  แนะน าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
-  แนะน าสื่อที่เกี่ยวข้อง 

 
-  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
สรุปเป็นรายงานและน าเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาส าคัญเมื่อ
เรียนจบในแต่ละหน่วยย่อย 

-  ท าแบบฝึกทักษะในแต่ละ
หน่วยย่อย 
-  ท าแบบทดสอบหลังจบ 
หน่วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 5/1 เร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
เวลา  3  ชั่วโมง 

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

       รู้และเขา้ใจพัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      อธิบายพัฒนาการยุโรปยุคกลางได้ 
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
 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  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

        1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
        2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

        3)   การตอบค าถามเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
        -  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

        1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง   พัฒนาการยุโรปยุคกลาง
จากการตอบค าถาม 

        2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่ม เร่ือง   พัฒนาการยุโรปยุคกลาง  

4.  แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง  
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง  
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  พัฒนาการ
ยุโรปยุคกลาง  จากการตอบค าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคกลาง  
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
            2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่มในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
            3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
น าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

        ครูต้ังค าถาม “ใครรู้จักระบอบฟิวดัล” 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูเขียนบนกระดานด า “ยุโรปยุคกลาง” 
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  6  กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

     1)  กลุ่มที่ 1 , 2 ศึกษา เร่ืองยุคกลางระยะต้น 

     2)  กลุ่มที่ 3 , 4 ศึกษาเร่ือง ยุคกลางระยะกลาง 
     3)  กลุ่มที่ 5 , 6 ศึกษาเร่ือง ยุคกลางระยะปลาย 
   วิธีการน าเสนอ 
           -   ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ที่ศึกษาเร่ือง
เดียวกันสรุปข้อมูลด้วยกันเพื่อน าเสนอหน้าชั้น 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

3. นักเรียนกลุ่มที่ 1 ตั้งค าถามถามนักเรียนกลุ่มที่ 
3  ในเน้ือเร่ืองของตนเอง และกลุ่มที่ 3 ถามกลับ
กลุ่มที่ 1   กลุ่มที่ 2 , 4 , 5 , 6 ปฏิบัติแบบเดียวกัน 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยน 

4. นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ือง การพัฒนาการ
ของยุโรปยุคกลาง 

 

 5.3   ขั้นสรุป  

        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง พัฒนาการของยุโรปยุคกลาง โดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       2)   แบบฝึกทักษะเร่ือง พัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
 6.2  แหล่งกการเรียนรู้ 
       1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
       2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   
 



 113 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

        -  นักเรียนศึกษาจากประเด็นค าถาม “ระบอบฟิวดัลเหมือนกับระบบศักดินาของไทย
หรือไม่อย่างไร”  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง  ระบอบฟิวดัล  

         2.  ขั้นวิเคราะห์ 

  -  ระบอบฟิวดัลเหมือนกับระบบศักดินาของไทยหรือไม่อย่างไร   

             3.   ขั้นสรุป 

  -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

         4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -  น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดย
ก าหนดภาระงาน คุณธรรมของผู้น า 

 

ภาระงาน  “ศึกษาคุณธรรมของผู้น า” 
การบูรณาการ   ส  1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ือง คุณธรรมของผู้น า  
ผลงานท่ีต้องการ  คุณธรรมของผู้น า    
ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษาหลักธรรมของผู้น า  

 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่น าไปใช้  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ความถูกต้อง 
 2.  ความคิดสร้างสรรค์  
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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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แบบฝึกทักษะเรื่องพัฒนาการยุโรปยุคกลาง 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนสรุป พัฒนาการยุโรปยุคกลางแต่ละระยะมาให้เข้าใจ 
 

เช่น 

สมัยกลางระยะต้น 

 จักรวรรดิแฟรงก์เจริญรุ่งเรือง เกิดระบอบฟิวดัล สภาพสังคมขาดความมั่นคง ศาสนาคริสต์
เข้ามามีบทบาทในสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 5/2 เร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง  

เวลา  4  ชั่วโมง 
................................................................................................................................................... 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

       รู้และเขา้ใจเหตกุารณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง 
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       อธิบายเหตกุารณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลางได้ 
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง 
 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  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง 
 3.2     กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

         1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

         3)   การตอบค าถามเร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4   ความรู้ความเข้าใจ  

       1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุค
กลาง  จากการตอบค าถาม 

       2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุค
กลาง 
4.  แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง   เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง  
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปยุคกลาง 
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  เหตุการณ์
ส าคัญในยุโรปยุคกลาง  จากการตอบค าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  เหตุการณ์ส าคัญในยุโรป
ยุคกลาง  
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
น าเสนอ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า 
        นักเรียนแสดงความคิดเห็นเร่ืองดินแดนปาเลสไตน์มีความส าคัญอย่างไร  
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูก าหนดหัวข้อให้นักเรียนเลือกศึกษา 3 เร่ือง
คือ 
     1)  สงครามครูเสด  2  กลุ่ม 
     2)  สงครามร้อยปี  2  กลุ่ม 
     3)  อารยธรรมยุโรปยุคกลาง  2  กลุ่ม 
โดยเลือกศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต   
จัดท าเป็นเพาว์เวอร์พอท์ย 1 กลุ่ม ป้ายนิเทศ 1 
กลุ่มในกลุ่มที่เลือกเนื้อหาเดียวกัน น าเสนอและ
จัดป้ายนิเทศ  

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

2.  กลุ่มที่ศึกษาเร่ืองเดียวกันน าเสนอพร้อมกันครู
และนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม 

 

 5.3    ขั้นสรุป  
          1)   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง พัฒนาการยุโรปยุคกลาง โดยการสนทนาซักถาม  
         2)   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        2)   ป้ายนิเทศ   
 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
       1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
       2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

        -  นักเรียนศึกษาจากประเด็นสมัยกลางคืออู่อารยธรรมของยุโรป 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง  ยุโรปยุคกลาง   

         2.  ขั้นวิเคราะห์ 

  -  สมัยกลางคืออู่อารยธรรมของยุโรป    
             3.  ขั้นสรุป 

  -  รวบรวมข้อมูลน ามาอภิปรายร่วมกัน   

         4.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
              -  น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดย
ก าหนดภาระงาน  ศึกษาเร่ืองไตรลักษณ์ 

 

ภาระงาน  “ศึกษา เร่ืองไตรลักษณ์” 
การบูรณาการ  ส 1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองความเปลี่ยนแปลง  
ผลงานท่ีต้องการ  ไตรลักษณ์    
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาหลักธรรมเร่ืองไตรลักษณ์  

 2.   อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่น าไปใช้  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ความถูกต้อง 
 2.  ความคิดสร้างสรรค์  

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

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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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  



 124 

   2.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระส าคัญครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค์  
 2  คะแนน สาระส าคัญไม่ครบถ้วนแต่ตรงตามจุดประสงค์  
 1  คะแนน สาระส าคัญไม่ตรงตามจุดประสงค์  
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 5 
(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 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ปัญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   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  
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   1) น าเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) น าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

ค าชี้แจง  ให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดคือระบอบการเมืองการปกครองที่เกิดในยุโรปยุคกลาง  
 ก.  ประชาธิปไตย  

 ข.  ฟิวดัล  

 ค.  เผด็จการ  

 ง.  คอมมิวนิสต์  

2.  ศาสนาที่มีความเข็มแข็งในขณะที่จักรวรรดิโรมันสิ้นสุดลงคือข้อใด  
 ก.  ศาสนาคริสต์  

 ข.  ศาสนาอิสลาม  

 ค.  ศาสนาพุทธ  

 ง.  ศาสนาพราหมณ์  

3.  บัพพาชนียกรรมคืออะไร   
 ก.  การรับเข้ามาร่วมนับถือศาสนาคริสต์  

 ข.  การขับไล่ออกจากศาสนา  

 ค.  การแต่งตั้งผู้แทนศาสนา  

 ง.  การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ  

4.  เพราะเหตุใดจึงเรียกยุโรปยุคกลางว่ายุคมืด   
 ก.  เพราะงมงายกับศาสนาไม่สนใจวิทยาการต่างๆ  

 ข.  เพราะสนใจแต่ภายในประเทศไม่ยุ่งกับชาติอ่ืน  

 ค.  เพราะถูกห้ามออกจากบ้านไปพบผู้อ่ืน  

 ง.  ถูกทุกข้อ  

5.  เพราะเหตุใดการฟื้นฟูศิลปวิทยาจึงเร่ิมที่อิตาลีก่อน   
 ก.  เพราะมีการค้าขายกับต่างประเทศ  

 ข.  เพราะเป็นแหล่งอารยธรรมโรมัน  

 ค.  อยู่ภายใต้การปกครองของตระกูลที่ร่ ารวย  

 ง.  ถูกทุกข้อ  
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6.  สาเหตุของสงครามครูเสดคือข้อใด   
 ก.  คริสต์เตียนต้องการดินแดนปาเลสไตน์คืนจากฝ่ายมุสลิม  

 ข.  มุสลิมต้องการดินแดนปาเลสไตน์คืนจากฝ่ายคริสต์เตียน  

 ค.  แย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือดินแดนปาเสลไตน์  

 ง.  ถูกทุกข้อ  

7.  โจนออฟอาร์คมีความส าคัญอย่างไร   
 ก.  เป็นวีรสตรีกอบกู้เศรษฐกิจประเทศฝรั่งเศส  

 ข.  เป็นวีรสตรีในการรบของฝร่ังเศส  

 ค.  เป็นวีรสตรีในการรบของอังกฤษ  

 ง.  เป็นกวีเอกของฝรั่งเศส  

8. ศิลปะแบบโรมาเนสก์มีลักษณะที่เด่นชัดคือข้อใด 

 ก.  ประตูหน้าต่างโค้งกลมแบบโรมัน บานประตูเล็กและเรียวยาว  

 ข.  ประตูหน้าต่างโค้งแหลมแบบโรมัน บานประตูเล็กและเรียวยาว  

 ค.  ประตูหน้าต่างโค้งกลมแบบโรมัน บานประตูใหญ่และเรียวยาว 
 ง.  ประตูหน้าต่างโค้งแหลมแบบโรมัน บานประตูใหญ่และเรียวยาว  

9.  ข้อใดคือมูลเหตุของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง 
 ก.  ผลของสงครามร้อยปี  

 ข.  ผลของสงครามครูเสด  

 ค.  ผลของความเจริญด้านศาสนา  

 ง.  ผลของระบอบฟิวดัล 
10.  วรรณกรรมที่เกิดในสมัยกลางคือเร่ืองใด   
 ก.  นิทานฟาบลิโอ  

 ข.  มหากาพย์  

 ค.  ซองเดอโรลองด์  

 ง.  ถูกทุกข้อ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

   
1.  ข 

              2.  ก  

              3.  ข  

              4.  ก  

              5.  ง  

              6.  ก  

              7.  ข  

              8.  ก  

              9.  ข  

             10.  ง  
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ค าถามท้ายหน่วย 
1.  ระบบฟิวดัลคืออะไร และมีความส าคัญอย่างไรต่อพัฒนาการยุโรปสมัยกลาง 
ตอบ   คือระบอบการเมืองการปกครอง มีความส าคัญคือ ท าให้ยุโรปสามารถรวมเป็นหนึ่งและพัฒนา
ด้านต่างๆ  
2.  เพราะเหตุใดคริสตจักรจึงเป็นศูนย์กลางอ านาจของสังคมยุโรปสมัยกลาง  
ตอบ   เพราะกษัตริย์ให้การสนับสนุนศาสนาคริสต์และให้ประชาชนหันมานับถือศาสนาคริสต์ 
3.  แนวความคิดแบบมนุษย์นิยมส่งผลอย่างไรต่อสังคมยุโรปสมัยกลาง 
ตอบ  ท าให้ศาสนาถูกลดบทบาทลง ให้ความส าคัญกับตัวตนของคนมากขึ้น 
4.  เพราะเหตุใดการฟื้นฟูศิลปวิทยาการจึงเริ่มท่ีอิตาลีเป็นแห่งแรก  
ตอบ   1)  เป็นแหล่งอารยธรรมโรมัน  
           2)  เป็นจุดศูนย์กลางของการค้า   
           3)  ประชาชนมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 
5. รัฐชาติในยุโปรสมัยกลางเกิดขึ้นเพราะอะไร  
ตอบ   ระบบฟิวดัลเสื่อมลง กษัตริย์มีอ านาจมากขึ้นหันมาสนับสนุนด้านต่างๆ  รวบรวมคนที่เป็นชาติ
เดียวกันสร้างประเทศ ท าให้เกิดวามรักชาติของตน 
6.  ชนชั้นกระฎุมพีหมายถึงอะไร มีบทบาทอย่างไรต่อสังคมยุโรปยุคกลาง  
ตอบ  ชนชั้นกลาง แรงงาน ช่าง พ่อค้า ท าให้เกิดสมาคมอาชีพ  จัดต้ังองค์กรทางการค้า ท าให้เศรษฐกิจ
พัฒนา 
7.  สงครามครูเสดส่งผลต่อพัฒนาการยุโรปยุคกลางอย่างไรบ้าง 
ตอบ  พัฒนาด้านการค้า  การศึกษา เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
8.  สงครามร้อยปีเป็นการท าสงครามระหว่างชาติได และส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการยุโรปยุคกลาง  
ตอบ  อังกฤษกับฝรั่งเศส  ส่งผลให้เกิดความรู้สึกชาตินิยม 
9.  เพราะเหตุใดตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา อ านาจของคริสตจักรจึงเสื่อมลง 
ตอบ  เน่ืองจากผู้น าทางศาสนา ล้วนประพฤตินอกรีตค าสอนของศาสนาโดยมุ่งแสวงหาอ านาจทาง
โลก ไม่สนใจปฏิบัติธรรม 
10.  อารยธรรมของยุโรปสมัยกลางที่ส าคัญมีอะไรบ้าง  
ตอบ    ด้านสถาปัตยกรรม เช่น ศิลปะแบบโรมัน แบบโรมาเนสก์  วรรณกรรม เช่น เร่ืองเทวนคร  
มหาวิทยาลัยตะวันตก  เช่น มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 


