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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่ 
 

รายวิชาที่น ามาบูรณาการ    พระพุทธศาสนา  หน้าที่พลเมือง ฯ ภาษาไทย   
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 ส 4.2   ม. 4-6/ 2 , 3 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
  ส 4.2   ข้อ 2  วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

 ส 4.2   ข้อ 3  วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา 
แอฟริกาและเอเชีย 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่   

         -   ยุคเร่ิมต้น  

         -   ยุคแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง  

         -   ยุคแห่งการใช้เหตุผล  

         -   ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม 
4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 
     1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ยุคเร่ิมต้น 

     2)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง ยุคแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง   
     3)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง ยุคแห่งการใช้เหตุผล 

       4)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
       1)  นักเรียนน าความรู้ในเร่ือง อารยธรรมตะวันตกเป็นแนวทางศึกษาอารยธรรมของ
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  ยุคเร่ิมต้น 
       -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง ยุคแห่งการปฏิวัติและการ
เปลี่ยนแปลง   
       -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง ยุคแห่งการใช้เหตุผล 
       -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม   

 
-  อธิบายวิธีการท างานกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูล 

 
-  ศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองที่กลุ่ม
ได้รับ 
-  น าเสนอและสรุปเป็นเล่ม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
        1)  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ / สื่อต่าง ๆ 
        2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
        3)  ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ือง ยุคเร่ิมต้น 
        4)  ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ือง ยุคแห่งการปฏิวัติ
และการเปลี่ยนแปลง   
         5)   ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ือง ยุคแห่งการใช้เหตุผล 

         6)  ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ืองยุคลัทธิจักรวรรดินิยม  

 
-  แนะน าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
-  แนะน าสื่อที่เกี่ยวข้อง 

 
-  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
สรุปเป็นรายงานและน าเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาส าคัญเมื่อ
เรียนจบในแต่ละหน่วยย่อย 

-  ท าแบบฝึกทักษะในแต่ละ
หน่วยย่อย 
-  ท าแบบทดสอบหลังจบ   
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 6/1 เร่ือง  ยุคเร่ิมต้น 

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

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

      รู้และเข้าใจพัฒนาการยุโรปสมัยใหม่ในยุคเร่ิมต้น 
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      อธิบายพัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้นได้ 
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        พัฒนาการยุโรปยุค เร่ิมต้น 

            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  พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น 

 3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

        1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น 

        2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

        3)   การตอบค าถามเร่ือง  การพัฒนายุโรปยุคเร่ิมต้น  

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  

 

 

 



 

 

135 

135 

 3.4   ความรู้ความเข้าใจ  

       1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น
จากการตอบค าถาม 

       2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น  

4.  แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น 
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  พัฒนาการ
ยุโรปยุคเร่ิมต้น  จากการตอบค าถาม  
  2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง พัฒนาการยุโรปยุคเร่ิมต้น  
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่มในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อมเนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
น าเสนอ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง  
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า 
       1)   ครูพูดค าว่า คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  ใครไม่รู้จักบ้าง ส าคัญอย่างไร 
       2)   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูตั้งประเด็นนักเรียนร่วมกันสนทนา “ท าไม
ยุโรปจึงต้องส ารวจทางทะเล” 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

     -   กลุ่มที่ 1  ศึกษาเร่ือง การส ารวจทางทะเล 

     -   กลุ่มที่ 2  ศึกษาเร่ือง การฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการ 
      -   กลุ่มที่ 3  ศึกษาเร่ือง การปฎิรูปศาสนา 
      -   กลุ่มที่ 4  ศึกษาเร่ือง การเกิดรัฐชาติ 
วิธีการน าเสนอที่หลากหลาย 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

3.  นักเรียนน าเสนอผลการศึกษา ครูและนักเรียน
ร่วมสนทนาซักถาม 

 

4.  นักเรียนตั้งค าถามจากเน้ือหาที่ศึกษาเร่ืองละ 
20 ข้อ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

5.  ครูน าค าถามที่นักเรียนตั้งมาสุ่มถามในชั้น
เรียนรายบุคคล 

 

 5.3   ขั้นสรุป  

        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง พัฒนาการยุโรปสมัยใหม่ยุคเร่ิมต้น โดยการสนทนา
ซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
        หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
       1)  ห้องสมุดโรงเรียน 
       2)  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

       นักเรียนศึกษาจากประเด็น ค าถาม “การเกิดรัฐชาติมีผลดีอย่างไร” 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล 
             -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง รัฐชาติ  

 2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -  การเกิดรัฐชาติมีผลดีอย่างไร    

             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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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 6/2 เร่ือง  ยุคแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง  

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

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการเรียนรู้  

      รู้และเข้าใจพัฒนาการยุโรปสมัยใหม่ ยุคแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง  
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       อธิบายพัฒนาการยุโรปยุคแห่งการปฏิวัตแิละการเปลี่ยนแปลงได้ 
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

       การพัฒนายุโรปยุคแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง 
 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  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง 
 3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

       1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการปฏิวัติและการ
เปลี่ยนแปลง 
       2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

       3)   การตอบค าถามเร่ือง พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง  

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4   ความรู้ความเข้าใจ  

       1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการ
ปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง จากการตอบค าถาม 

      2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการ
ปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

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

          5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนศึกษาเร่ืองต่อไปนี้จากหนังสือเรียน
สังคมศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย 
     -   การปฏิวัติทางการค้า 
     -   การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ 
     -   การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เลือกหัวข้อเร่ืองที่
สนใจ  ศึกษารายละเอียดปฏิบัติดังน้ี 

     -  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปหากลุ่มอื่นเพื่อ
อธิบายข้อมูลที่กลุ่มตนศึกษาโดยทุกกลุ่มต้องมี
สมาชิกมาจากทั้งสามกลุ่ม 

     -  ทุกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทั้ง 3 หัวข้อ
แล้วสรุปความรู้ที่ได้น าเสนอหน้าชั้น  

ทักษะการแลกเปลี่ยน 

3.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้น
เรียนครูและนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม 

 

4.  ครูตั้งค าถามจากเนื้อหาทั้ง 3 เร่ืองที่ก าหนด
โดยถามนักเรียนรายบุคคล 

 

 5.3   ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง ยุคแห่งการปฏิวัตแิละการเปลี่ยนแปลง โดยการสนทนา
ซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
        -   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  



 

 

142 

142 

 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
        1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
        2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

       นักเรียนศึกษาจากประเด็น ค าถาม “การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลต่อโลกอย่างไร” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  

        2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -   การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลต่อโลกอย่างไร     
            3.    ขั้นสรุป 

  -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

        4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
              -   น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองฯ โดย
ก าหนดภาระงาน ศึกษาหน้าที่ของตนต่อสังคม 

ภาระงาน  “ศึกษาหน้าท่ีของตนต่อสังคม” 
การบูรณาการ  ส  2.1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองหน้าที่ของตนต่อสังคม 

ผลงานท่ีต้องการ   หน้าที่ของตนต่อสังคม 

ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาหน้าที่ของตนต่อสังคม  

 2.   รวบรวมเป็นรูปเล่มน าเสนอหน้าชั้น 
 

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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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 6/3 เร่ือง  ยุคแห่งการใช้เหตุผล  

 เวลา  1 ชั่วโมง  

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

       รู้และเขา้ใจพัฒนาการยุโรปสมัยใหม่ในยุคแห่งการใช้เหตุผล 
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       อธิบาย พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตผุลได้ 
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล 

 2.2    ทักษะกระบวนการ 
      1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
        2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป  

  -  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3   ทักษะการคิด 

        -   ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะ
การคิดสรุปข้อมูล 
3.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน  

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   การพัฒนายุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล  
 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

        1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล 

        2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

        3)   การตอบค าถามเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

        1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการ  

ใช้เหตุผลจากการตอบค าถาม 

        2 )   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการ 
ใช้เหตุผล 
4.  แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล  จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล 
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  พัฒนาการ
ยุโรปยุคแห่งการใช้เหตุผล จากการตอบค าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุค แห่ง
การใช้เหตุผล 
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  
        ครูต้ังประเด็น “ท าไมคนเราจึงไม่ชอบเดินข้ามสะพานลอย” 
 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1. นักเรียนศึกษาเร่ืองยุคแห่งการใช้เหตุผลจาก
หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย 

ทักษะการวบรวมข้อมูล 

2. นักเรียนออกมาสรุปหน้าชั้นโดยการร่วมกัน
เขียนเป็นผังความคิดบนกระดานด า 

 

3.  ครูตั้งประเด็น อะไรคือการใช้เหตุผลของ
ยุโรป 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

4. นักเรียนดูสารคดีเร่ือง การปฏิวัติฝร่ังเศส  สรุป
เป็นความเรียงสั้นๆ พอเข้าใจในหัวข้อ 

     -   สาเหตุ 
     -   ผลที่เกิดขึ้น 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 5.3    ขั้นสรุป  

         ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง พัฒนาการยุโรปยุคแห่งการใช้เหตผุล โดยการสนทนา
ซักถาม 

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

       2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       3)   สารคดีเร่ือง การปฏิวัติฝร่ังเศส 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

         -  นักเรียนศึกษาจากประเด็น ค าถาม “การปฏิวัติฝร่ังเศสส่งผลต่อโลกอย่างไร” 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
    1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง  การปฏิวัติฝร่ังเศส  

  

 2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -   การปฏิวัติฝร่ังเศสส่งผลต่อโลกอย่างไร     
     3.   ขั้นสรุป 

  -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

 4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -   น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ฯ โดย
ก าหนดภาระงาน ศึกษาหน้าที่ของตนต่อสังคม 

 

ภาระงาน  “ ศึกษาหน้าท่ีของตนต่อสังคม” 
การบูรณาการ   ส 2.1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ือง หน้าที่ของตนต่อสังคม 

ผลงานท่ีต้องการ  หน้าที่ของตนต่อสังคม  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาหน้าที่ของตนต่อสังคม  

 2.   รวบรวมเป็นรูปเล่มน าเสนอหน้าชั้น  

 

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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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 6/4 เร่ือง  ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม  

 เวลา  1 ชั่วโมง  

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

        รู้และเขา้ใจพัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม  
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

        อธิบายพัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดินิยมได้ 
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        พัฒนาการยุโรปยุคลัทธิจักรวรรดินิยม 

 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  พัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม 

 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม 

 2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

 3)   การตอบค าถามเร่ือง  พัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  
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 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

 1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  พัฒนาการยุโรปยุคลัทธิ
จักรวรรดินิยม  ใช้เหตุผลจากการตอบค าถาม 

 2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  พัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิ
จักรวรรดินิยม 

4.  แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  พัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม จากการตอบ
ค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง   พัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   พัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดิ-
นิยม 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  พัฒนาการยุโรป ยุคลัทธิจักรวรรดินิยม 
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  พัฒนาการ
ยุโรปยุคลัทธิจักรวรรดินิยม จากการตอบค าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง   พัฒนาการยุโรปยุคลัทธิ
จักรวรรดินิยม 

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  

         ครูเขียนค าว่าลัทธิจักรวรรดินิยม นักเรียนให้ความหมาย 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1. ครูตั้งประเด็น “ลัทธิจักรวรรดินิยมกับการล่า
อาณานิคมเกี่ยวข้องกันอย่างไร” 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2. นักเรียนศึกษาเร่ืองลัทธิจักรวรรดินิยมจาก
หนังสือเรียน สาระสังคมศึกษา ฯ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

3. นักเรียนรับใบงานเร่ือง ลัทธิจักรวรรดินิยม ทักษะการคิดตอบค าถาม 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานโดยตอบ
ค าถามทีละคน 

 

 5.3   ขั้นสรุป  

        1)   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง ลัทธิจักรวรรดินิยมโดยการสนทนาซักถาม  
        2)   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียรู้ 
        -   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
        1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
        2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      3)   ใบงานเร่ืองลัทธิจักรวรรดินิยม 
        4)   แบบทดสอบหลังเรียน 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

        -   นักเรียนศึกษาจากประเด็นค าถาม   ประเทศไทยท าอย่างไรจึงรอดพ้นจากการเป็น
อาณานิคม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง  การล่าอาณานิคมแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

    
 2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -   ประเทศไทยท าอย่างไรจึงรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคม 
     3.   ขั้นสรุป 

  -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

 4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -   น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยก าหนด
ภาระงาน เขียนเรียงความ เร่ืองอิสระภาพของคนไทยมีจริงหรือไม่ 

 

ภาระงาน  “เขียนเรียงความ เร่ืองอิสรภาพของคนไทยมีจริงหรือไม่”  
การบูรณาการ   ท 2.1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ือง อิสรภาพของคนไทย 
ผลงานท่ีต้องการ  เขียนเรียงความเร่ืองอิสระภาพของคนไทยมีจริงหรือไม่ 
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาข้อมูลเร่ืองการล่าอาณานิคมและวิธีการเขียนเรียงความ  

 2.   วางโครงเร่ืองตามข้อมูลที่ได้ศึกษา  

 3.   เขียนเรียงความตามโครงเร่ือง  

 4.   ความยาวตามความเหมาะสม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.   ความถูกต้องตามเน้ือหาและโครงเร่ือง 
 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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ใบงาน 

 เร่ืองลัทธิจักรวรรดินิยม 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามมาให้เข้าใจ 
1.  ลัทธิจักรวรรดินิยม หมายถึง ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
2.  ยกตัวอย่างลักษณะของลัทธิจักรวรรดินิยมมา 4 รูปแบบ 

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

................................................................................................................................................................. 
3. สาเหตุที่ยุโรปเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 

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

................................................................................................................................................................ 
4.  ลัทธิจักรวรรดินิยมแบ่งได้เป็น 2 ยุค คือ 

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

................................................................................................................................................................ 
5.  ผลของยุคจักรวรรดินิยม คือ 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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เฉลยใบงาน  
เร่ืองลัทธิจักรวรรดินิยม 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามมาให้เข้าใจ 
1.  ลัทธิจักรวรรดินิยม หมายถึง  ลัทธิการปกครองและการด าเนินนโยบายต่างประเทศของชาติ
มหาอ านาจ ในการที่จะขยายอิทธิพลเข้าไปครอบครองและแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศด้อย
พัฒนาหรือในดินแดนที่อ่อนแอกว่า 
2.  ยกตัวอย่างลักษณะของลัทธิจักรวรรดินิยมมา 4 รูปแบบ 

      1)  การได้รับสิทธิพิเศษในด้านเศรษฐกิจและการค้า  
      2)  การจัดตั้งเขตอิทธิพลที่ประเทศมหาอ านาจควบคุมเศรษฐกิจและการเมือง   
      3)  การจัดตั้งเขตเช่า   
     4)  การจัดตั้งดินแดนในอารักขา 
3.  สาเหตุที่ยุโรปเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 

      1)  ความส าเร็จของการปฎิวัติอุตสาหกรรม  
      2)  ความตื่นตัวในลัทธิชาตินิยม  ท าให้เกิดความทะเยอทะยาน   
      3)  เพื่อเผยแผ่คริสต์ศาสนาและอารยธรรมตะวันตก    
     4)  ความต้องการระบายพลเมือง   
     5)  ความจ าเป็นในการรักษาและป้องกันอาณานิคม 
4.  ลัทธิจักรวรรดินิยมแบ่งได้เป็น 2 ยุค คือ 

     1)   ลัทธิจักรวรรดินิยมแบบเก่า             2)  ลัทธิจักรวรรดินิยมแบบใหม่ 
5.  ผลของยุคจักรวรรดินิยม คือ 

     1)  ท าให้ดินแดนส่วนต่างๆ ของโลกถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

     2)  ชาติยุโรปมีอ านาจมากครอบคลุมไปทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่อารยธรรมที่คล้ายคลึงกัน
ทั่วโลก 
     3)  ดินแดนที่เป็นอาณานิคมเจริญก้าวหน้าขึ้น 

    4)   ดินแดนอาณานิคมต้องสูญเสียเอกราชและอธิปไตย 
    5)  ชาติมหาอ านาจได้รวบดินแดนอาณานิคมเข้าด้วยกันโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ 
    6)  การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมท าให้เกิดความบาดหมางน าไปสู่สงครามโลก คร้ังที่ 1 

    7)  แม้ปัจจุบันประเทศอาณานิคมจะได้รับเอกราชแล้วแต่ยังถูกครอบง าโดยลัทธิจักรวรรดินิยมทาง
เศรษฐกิจแทน 
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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  
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 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 6  
(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 ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้  
   1) น าเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) น าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

เร่ือง พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่ 
ค าชี้แจง  ให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดการส ารวจทางทะเล  
 ก.  การมีวิทยาการที่เจริญก้าวหน้า  

 ข.  การผลักดันในการค้า  

 ค.  การผลักดันทางศาสนา  

 ง.  ถูกทุกข้อ  

2.  ผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกาคือใคร   
 ก.  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  

 ข.  วาสโก ดากามา  

 ค.  บาร์โธโลมิว  ไดแอส  

 ง.  เฟอร์ดินันต์  แมกเจลลัน  

3.  เพราะเหตุใดฮอลันดาจึงจัดต้ังบริษัทอินเดียตะวันออกในเกาะชวา 
 ก.  เพื่อควบคุมการค้าผ้าไหม  

 ข.  เพื่อควบคุมการค้าเคร่ืองเทศ 

 ค.  เพื่อควบคุมแรงงานทาส  

 ง.  เพื่อควบคุมการเผยแผ่ศาสนา  

4. การหันกลับมาศึกษาศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันเกิดขึ้นในยุคใด   
 ก.  ยุคมืด  

 ข.  ยุคกลาง  

 ค.  ยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  

 ง.   ยุคใหม่  

5.  ผลงานที่ส าคัญที่เกิดในยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการคือข้อใด 

 ก.  รูปสลักเดวิด  

 ข   ภาพอาหารมื้อสุดท้าย  

 ค.  ภาพพระมารดาและพระบุตรพร้อมด้วยนักบุญจอนห์  

 ง.   ถูกทุกข้อ  
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6.  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ก่อให้เกิดรัฐชาติ   
 ก.  ระบอบฟิวดัลเจริญรุ่งเรือง  

 ข.  ชนชั้นกลางมีความมั่งคั่งต้องการสร้างประเทศ  

 ค.  ผลึกก าลังต่อสู้ต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพล  

 ง.  ความร่วมมือกันต่อต้านอ านาจของคริสตจักร  

7.  เพราะเหตุใดฝร่ังเศสจึงสิ้นสุดการปกครองแบบกงสุล   
 ก.  เพราะชนชั้นกลางมีอิทธิพลมาก  

 ข.  เพราะนโปเลียน โปนาปาร์ตเป็นจักรพรรดิ  

 ค.  เพราะฝร่ังเศสรบกับออสเตรียแล้วแพ้  

 ง.  ชนชั้นแรงงานต่อต้านระบอบเดิม  

8.  สาเหตุใดที่ท าให้ต้องมีการปฏิวัติทางการค้า  
 ก.  ชาวยุโรปเดินทางสู่ภายนอกมากขึ้นท าให้เห็นอะไรแปลกใหม่  

 ข.  มีการค้าขายต่างเมืองมากขึ้น  

 ค.  ระบบฟิวดัสเร่ิมลดความส าคัญลง  

 ง.   ถูกทุกข้อ  

9.  ผู้ที่จัดต้ังราชบัณฑิตยสมาคมคือใคร   
 ก.  กาลิเลโอ  กาลิเลอิ  

 ข.  เซอร์ ฟรานซิส เบคอน  

 ค.  เรอเน  เดส์การ์ส์  

 ง.  เซอร์ ไอแซก นิวตัน  

10.  ผู้ที่เขียนหนังสือเร่ือง Two  Treatises of Government คือใคร 
 ก.  จอห์น  ล็อค  

 ข.  บารอน  เดอ มองเตสกิเออ  

 ค.  วอลแตร์  

 ง.  ธอมัส  ฮอบส์  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 

1.  ง 
              2.  ก  

              3.  ข  

              4.  ค  

              5.  ง  

                           6.  ก  

              7.  ข  

               8.  ง  

               9.  ข  

              10.  ก  
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ค าถามท้ายหน่วย 
 1.  การปฏิรูปศาสนาของคริสตจักรในยุคต้นยุโรปสมัยใหม่ ส่งผลต่ออารยธรรมตะวันตกอย่างไรบ้าง   
ตอบ ก่อให้เกิดการแบ่งแยกศาสนาหลายนิกาย 
2.  การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมตะวันตก  
ตอบ  เปลี่ยนความเชื่อและหันมาสนใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น 
3.  การเกิดรัฐชาติในยุโรปสมัยใหม่เป็นเพราะเหตุใด และส่งผลต่อสังคมการเมืองของตะวันตกอย่างไร  
ตอบ  เพราะต้องการสร้างชาติ  ต่อต้านอ านาจคริสตจักร  และต่อต้านอ านาจชาติตะวันตก ท าให้เกิด
ประเทศต่างๆ ขึ้น 
4.  สงครามครูเสดมีความส าคัญอย่างไรต่ออารยธรรมและประวัติศาสตร์ตะวันตก  
ตอบ  ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ  
5.  การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมีผลอย่างไร 
ตอบ  ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก่อนจึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะต้องผลิตเคร่ืองใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้ใน
อุตสาหกรรม 
6.  แนวคิดของนักปรัชญาการเมืองในสมัยการปฏิวัติภูมิปัญญา เช่น โรมัส  ฮ็อบส์  จอห์น ล็อค  มอง
เตสกิเออร์  วอลแตร์ และ ซอง ชาคส์ รุสโซ แนวคิดของนักปรัชญาการเมืองมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
ตอบ  เหมือนกันคือ มุ่งปฏรูปสังคมและการเมือง 
7.  กฎบัตรแมกนา  คาร์ตา คืออะไร มีความส าคัญต่อการปกครองของอังกฤษอย่างไร  
ตอบ  เป็นการเร่ิมต้นการปกครองในระบอบรัฐสภาของอังกฤษ 
8.  การปฏิวัติของชาวสหรัฐอเมริกาและการปฏิวัติฝร่ังเศสมีความเกี่ยวกันหรือไม่อย่างไรและ
ก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อประวัติศาสตร์โลก 
ตอบ  เกี่ยวข้องกันเพราะการปฏิวัติสหรัฐอเมริกาเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวฝร่ังเศสไม่พอใจการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการขยายอ านาจ 
9.  ลัทธิจักรวรรดินิยมในยุโรปแบ่งออกเป็นกี่ยุคและแต่ละยุคมีพัฒนาการอย่างไรและส่งผลอย่างไรต่อ
ประวัติศาสตร์ยุโปและประวัติศาสตร์โลก 

ตอบ  แบ่งออกเป็น 2  ยุค  คือ 
         1)  ยุคลัทธิจักรวรรดินิยมแบบเก่าคือใช้อ านาจทางทหารเข้ายึดครอง 
         2)  ยุคลัทธิจักรวรรดินิยมใหม่ เป็นการแสวงหาดินแดนโพ้นทะเล 

ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกันของดินแดนต่างๆ และการสูญเสียดินแดน เอกราช และอ านาจอธิปไตย 
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10. แนวคิดแบบประชาธิปไตยในยุโรปสมัยใหม่ส่งผลต่อการเมืองยุโรปและการเมืองโลกอย่างไร  

ตอบ  เป็นแบบอย่างการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและท าให้ระบอบการเมืองแบบอ่ืนล่ม
สลายไป 
 
 
 

 


