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หนวยการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง พัฒนาการของมนุษยชาติ 
 
รายวิชาที่นํามาบูรณาการ    สาระ ภาษาตางประเทศ , ภาษาไทย 
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    

ส  4.2  ม.3/ 1 , 2 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
  ส 4.2  ขอ 1  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคตาง ๆ ในโลก
โดยสังเขป 
 ส 4.2  ขอ 2  วิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูความรวมมือ และความขัดแยงใน
คริสตศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปญหาความขัดแยง 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
  3.1   พัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรมของภูมิภาคตางๆ ในโลก 
  3.2   ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศในคริสตศตวรรษที่ 20 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
         1)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    พัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารย
ธรรมของภูมิภาคตางๆ ในโลก 
              2)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศใน
คริสตศตวรรษที่ 20 
  4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
                 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง   พัฒนาการของมนุษยชาติ 
  4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
          1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)   การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    
พัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารย
ธรรมของภูมิภาคตางๆ ในโลก 
      2)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ความขัด
แยงและความรวมมือระหวางประเทศในคริสต
ศตวรรษที่ 20        

 
-  ครูอธิบายวิธีการ
ทํางานกลุมเพื่อใหนัก
เรียนปฏิบัติงานได 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 
-  นําเสนอและสรุป
เปนเลมรายงาน 

5.2   การปฏิบัติงาน 
        1)  การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู/
ส่ือตางๆ  
       2)   เขียนรายงานและแบบสรุปผลการศึกษา   
คนควา 
        3)  งานกลุมของนักเรียนเรื่อง    พัฒนาการ
ความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรมของ
ภูมิภาคตางๆ ในโลก 
       4)  งานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ความขัดแยง
และความรวมมือระหวางประเทศในคริสต
ศตวรรษที่ 20 

 
- แนะนําแหลงเรียนรู
ตางๆ  
- แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ คน
ควาและรวบรวมสรุป
เปนรายงานและ  
นําเสนอภายใน               
ช้ันเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ           
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6/1  เร่ือง   อารยธรรมของภูมิภาคตาง ๆ ในโลก 
เวลา  16    ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
         รูและเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรมของภูมิภาค
ตางๆ  ในโลกยกเวนเอเชีย    
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         อธิบายพัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรมของภูมิภาคตางๆ  ในโลก 
ยกเวนเอเชียได 
 2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 

        พัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรมของภูมิภาคตางๆ  ในโลก ยกเวน
เอเชีย 

 2.2   ทักษะกระบวนการ 
   1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
          -      การศึกษา  การปฏิบัติ 
   2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
          -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3   ทักษะการคิด 
        ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  พัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรมของ
ภูมิภาคตาง ๆ ในโลก 
  3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

        งานกลุมของนักเรียนเรื่อง  พัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรมของภูมิ
ภาคตางๆ ในโลก 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
        จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พัฒนาการความเปนมาและการ

สรางสรรคอารยธรรมของภูมิภาคตางๆ ในโลก    จากการตอบคําถาม 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
  -   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    พัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรมของ
ภูมิภาคตาง ๆ ในโลก 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง  พัฒนาการความเปนมาและการสราง
สรรคอารยธรรมของภูมิภาคตาง ๆ ในโลก 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
    1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  พัฒนาการความเปนมา
และการสรางสรรคอารยธรรมของภูมิภาคตางๆ  ในโลก   จากการตอบคําถาม 

  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง    พัฒนาการความเปนมาและการสราง
สรรคอารยธรรมของภูมิภาคตางๆ ในโลก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรบัผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
        1)     ครูนําแผนที่โลกมาใหนักเรียนดู  สุมนักเรียนออกมาชี้ทวีปยุโรป 
        2)    นักเรียนเลาเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรป 
        3)     นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูอธิบายภูมิภาคตางๆ ในโลกโดยใชแผนที่
โลก 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม  จับฉลากเลือกหัว
ขอที่จะศึกษาดังนี้ 
      -  หัวขอที่ 1 ทวีปยุโรป 
      -  หัวขอที่ 2  ทวีปอเมริกาเหนือ 
      -  หัวขอที่ 3  ทวีปอเมริกาใต 
       -  หัวขอที่ 4  ทวีปแอฟริกา 
      -  หัวขอที่ 5  ทวีปออสเตรเลีย- โอเชียเนีย 
โดยศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
       -   ปจจัยทางภูมิศาสตร 
     -  พัฒนาการทางประวัติศาสตรและ                 
อารยธรรม 
วิธีการนําเสนอเปนเพาวเวอรพอยทและมีคาํถาม
ทายเรื่องอยางนอย 15 ขอ 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนนําเสนอผลการคนควา  ครูและนัก
เรียนสนทนาซักถามและรวมตอบคําถามเมื่อจบ
การรายงาน 

ทักษะการสรุปขอมูล 

    
5.3   ขั้นสรุป 

          ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง พัฒนาการความเปนมาและการสรางสรรคอารยธรรม
ของภูมิภาคตางๆ ในโลก  โดยการสนทนาซักถามและใชแผนที่ประกอบ 
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6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                     1)    แผนที่โลก 
        2)    แบบทดสอบกอนเรียน 
        3)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6.2   แหลงเรียนรู  

         -     หองสมุดโรงเรียน 
7.  กิจกกรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          ทําไมเราจึงตองเรียนรูพัฒนาการของภูมิภาคอื่นๆ ในโลก 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
                -    ศึกษาขอมูลความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคอื่นๆ ในโลก 
          2.   ขั้นคิดวิเคราะห 
                -    ทําไมเราจึงตองเรียนรูพัฒนาการของภูมิภาคอื่นๆ ในโลก   
          3.   ขั้นสรุป 
                -     ขียนลงบนกระดาษชารต เพื่อนําไปจัดปายนิเทศ 
          4.    ขั้นนําไปประยุกตใช 
                 -    นําผลการศึกษาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตางหอง 
 7.2   กิจกรรมการบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดย
กําหนดภาระงาน ศึกษา คําศัพทที่เกี่ยวกับภูมิภาคอื่นๆ ในโลก 
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ภาระงาน  “ ศึกษาคําศัพทท่ีเก่ียวกับภูมิภาคอื่นๆ ในโลก” 
การบูรณาการ  ต  1.2 
จุดประสงคการเรียนรู      รูและเขาใจ คําศัพทที่เกี่ยวกับทวีป ภูมิภาคอื่นๆ ในโลก 
ผลงานที่ตองการ   คําศัพทที่เกี่ยวกับ ภูมิภาคอื่นๆ ในโลกในเรื่องที่สนใจ เชน ประเพณี  
 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ศึกษา คําศัพทที่เกี่ยวกับ ภูมิภาคอื่นๆ ในโลกที่สนใจจาํนวน  20  คํา 
2. อธิบาย คําศัพทที่เกี่ยวกับ ภูมิภาคอื่นๆ ในโลกที่สนใจ 

เกณฑการประเมิน 
1. ความถูกตองของ คําศัพทที่เกี่ยวกับ ภูมิภาคอื่นๆ ในโลกที่สนใจ 
2. ความชัดเจนในวิธี อธิบาย 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

                                       ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6/2  เร่ือง   ความขัดแยงและความรวมมือ 
เวลา   9   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
         รูและเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศในคริสตศตวรรษที่ 
20  
  1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         1)   อธิบาย สาเหตุของความขัดแยงระหวางประเทศในคริสตศตวรรษที่ 20 ได 
         2)   อธิบาย สาเหตุของความรวมมือระหวางประเทศในคริสตศตวรรษที่ 20 ได 

2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 

         ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศในคริสตศตวรรษที่ 20  
2.2   ทักษะกระบวนการ 

  1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
         -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
  2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
        -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศในคริสต
ศตวรรษที่ 20 
  3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

         งานกลุมของนกัเรียนเรื่อง   ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศในคริสต
ศตวรรษที่ 20 
 3.3  พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
         จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ความขัดแยงและความรวมมือ

ระหวางประเทศในคริสตศตวรรษที่ 20    จากการตอบคําถาม 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
  -    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง     ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศในคริสต
ศตวรรษที่ 20 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   ความขัดแยงและความรวมมือระหวาง
ประเทศในคริสตศตวรรษที่ 20 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
   1)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง   ความขัดแยงและความ
รวมมือระหวางประเทศในคริสตศตวรรษที่ 20   จากการตอบคําถาม 

  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง  ความขัดแยงและความรวมมือระหวาง
ประเทศในคริสตศตวรรษที่ 20 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         นักเรียนดูภาพ อดอฟ  ฮิตเลอร  ครูถาม รูจักหรือไมวาคือใคร  มีความสําคัญอยางไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูภาพขาวนักเรียนสองโรงเรียนไลตี
กัน  ครูตั้งประเด็น  “ทําไมจึงตองไลตีกัน” 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนดูภาพการถลมตึกเวิรลเทด ของ
สหรัฐฯ  ครูตั้งประเด็น”ทําไมจึงตองถลม” 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาเหตุของความ
ขัดแยง 

 

4.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     -  กลุมที่ 1 , 2 ศึกษาเรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 1  
โดยกลุมที่ 1 ศึกษาจากการดูภาพยนตร  กลุมที่ 2 
ศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพ 
     -  กลุมที่ 3 , 4 ศึกษาเรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 2  
โดยกลุมที่ 3 ศึกษาจากภาพยนตร กลุมที่ 4 ศึกษา
จากอินเทอรเน็ต 
      -  กลุมที่ 5 , 6 ศึกษาเรื่อง  สงครามเย็น โดย
ศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพ และอินเตอรเน็ต 
วิธีการนําเสนอ 

    -  กลุมที่ศึกษาเรื่องเดียวกันนําเสนอดวยกัน
ดวยการนําขอมูลมาผสมและสรุปรวมกัน 
    -  เขียนเปนรูปเลมรายงาน 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

5. นักเรียนนําเสนอผลการคนควาครูและนักเรียน
รวมสนทนาซักถาม 

 

6.  นักเรียนศึกษาเรื่ององคการสหประชาชาติจาก
ส่ือแหลงตางๆ  

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

7.  ครูตั้งคําถามถามนักเรียนรายบุคคลโดยเรียง
ตามเลขที่ในเรื่อง องคการสหประชาชาติ 

ทักษะการคิดตอบคําถาม 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
8.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ืองความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

 

9. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เร่ืองความขัดแยง
และความรวมมือ 

 

5.3    ขั้นสรุป 
           1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศใน
คริสตศตวรรษที่ 20  โดยการสนทนาซักถาม 
          2)    นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 

        1)    ภาพ อดอฟ  ฮิตเลอร   
         2)    แบบทดสอบหลังเรียน 
         3)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         4)   ภาพขาวนักเรียนตีกัน 
         5)  ภาพการถลมตึกเวิรลเทด 
         6)  แบบฝกทักษะเรื่อง ความรวมมือและความขดัแยง 
 6.2   แหลงเรียนรู 

         -   หองสมุดโรงเรียน 
7.  กิจกกรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         หากโลกไมมีความขัดแยงจะเปนอยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
               -    ศึกษาขอมูลความสัมพันธระหวางประเทศ 
         2.   ขั้นคิดวิเคราะห 
               -   หากโลกไมมีความขัดแยงจะเปนอยางไร 
         3.   ขั้นสรุป 
               -    เขียนลงบนกระดาษชารต เพื่อนําไปจัดปายนิเทศ 
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         4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
                -   นําผลการศึกษาจัดมุมความรู 
 7.2   กิจกรรมการบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน  เขียนเรียงความ เร่ือง ไทยกับนานาประเทศ 
 

ภาระงาน   “เขียนเรียงความ เร่ือง ไทยกับนานาประเทศ  ” 
การบูรณาการ   ท   2.1 
จุดประสงคการเรียนรู      รูและเขาใจความสัมพันธระหวางประเทศ   
ผลงานที่ตองการ     เขียนเรียงความ เร่ือง ไทยกับนานาประเทศ  
 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 

1.  ศึกษาเรื่อง ไทยกับนานาประเทศ 
2 . วางโครงเรื่องตามขอมูลที่ศึกษา 
3.  เขียนเรียงความตามโครงเรื่อง 
4.  ความยาวตามความเหมาะสม 

เกณฑการประเมิน 
1.  ความถูกตองของ คําศัพทที่เกี่ยวกับ ภูมิภาคอื่น ๆ ในโลกที่สนใจ 
2.  ความชัดเจนในวิธี อธิบาย 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                               ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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แบบฝกทักษะเรื่องความรวมมือและความขัดแยง 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสึกเรื่องความขดแยงของประเทศอื่นที่ไมใชเนื้อหาที่เรียนรูในบทนี้  1  ประเทศ  
โดยระบุสาเหตุ    ผล และวิธีการแกไข 
 
 
เฉลยตามขอมูลท่ีนักเรียนนําเสนอและดุลยพินิจของครู 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 

 

ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 



 179

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวม
มือ 

การแสดง
ความคิด
เห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 

 

ช่ือ - สกุล 

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

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

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

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                                .........../............/........... 
 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 
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  2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมสีวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  

 ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ผืนแผนดินของทวีปยุโรปที่ติดกับทวีปเอเชียมีช่ือเรียกวาอยางไร   
 ก.  ยูเรเซีย 
 ข.  ยูนีเซีย 
 ค.  ยุโรเปยน 
 ง.  เอเชียเนีย 
2.  ชายฝงทะเลที่เวาแหวงเกิดจากการกระทําของธารน้ําแข็งเรียกวาอะไร   
 ก.  อาว 
 ข.  ฟยอรด 
 ค.  แหลม 
 ง. คาบสมุทร 
3.  บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูเบาบางของทวีปยุโรปคือขอใด   
 ก.  คาบสมุทรไอบีเรีย 
 ข.  คาบสมุทรบอลขาน 
 ค.  คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 
 ง.  ตอนเหนือของอิตาลี 
4.  นครที่ใชระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแหงแรกของโลกคืออะไร 
 ก.  นครเอเธนส 
 ข.  นครรัฐสปารตา 
 ค.  นครรัฐอียิปต 
 ง.  นครโครินธ 
5.  กฎหมายที่เปนรากฐานที่สําคัญของกฎหมายอังกฤษคือขอใด   
 ก.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ข.  กฎหมายสิบสองโตะ 
 ค. กฎมณเทียรบาล 
 ง. ถูกทุกขอ 
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6. สงครามครูเสดเปนสงครามในเรื่องใด   
 ก.  ดานการเมือง 
 ข. ดานเศรษฐกิจ 
 ค.  ดานศาสนา 
 ง.  ดานสังคม 
7.  คริส โตเฟอร  โคลัมบัส  มีความสําคัญคือขอใด   
 ก.  คนพบอินเดีย 
 ข.  คนพบยุโรป 
 ค. คนพบอเมริกาใต 
 ง.  คนพบอเมริกา 
8.  ชนเผาใดที่ไมไดอยูในทวีปอเมริกาเหนือ   
 ก.  เมารี 
 ข.  มายา 
 ค.  แอกเทก 
 ง.  อินคา 
9.  ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคือใคร   
 ก.  จอรจ  ดับเบิลยู  บุช 
 ข.  จอรจ  วอชิงตัน 
 ค.  โรนัล เรแกน 
 ง.  บารัค  โอบามา 
10.  อาณาจักรที่มีความเจริญดานตาง ๆ มากที่สุดในทวีปอเมริกาใตคืออาณาจักรใด   
 ก.  อาณาจักรอินคา 
 ข.  อาณาจักรแอชเทก 
 ค.  อาณาจักรกายารี 
 ง.  อาณาจักรเมารี 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  

 
1. ก 
2. ข 
3. ค 
4. ก 
5. ข 
6. ค 
7. ง 
8. ก 
9. ข 
10. ก 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 6 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................... …………………………………………….. 
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คําถามทายหนวย 
1.  อารยธรรมกรีก – โรมัน มีสวนในการวางรากฐานความเจริญของยุโรปอยางไรบาง  
ตอบ  ดานการปกครอง   ศิลปกรรม 
2.  นักเรียนคิดวาเหตุการณสําคัญใดในยุโรปท่ีกระตุนใหเกิดความเคลื่อนไหวทางความคิดท่ีกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น   
ตอบ  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  เพราะกอใหเกิดการคิดประดิษฐส่ิงตางๆ ทําใหเกิดการพัฒนาใน           
หลาย ๆ ดานเชน เศรษฐกิจ 
3.  สาเหตุสําคัญของการปฏิวัติอเมริกาคืออะไร   
ตอบ  การเอาเปรียบของชาวอังกฤษทําใหเกิดการเรียกรองใหมีผูแทนของชาวอาณานิคมในรัฐสภา
อังกฤษแตอังกฤษไมยอมและออกกฎหมายบังคับจึงเกิดความขัดแยง 
4.  ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สหรัฐอเมริกากับสงครามเย็นมีความเกี่ยวกันกันอยางไร   
ตอบ  สหรัฐอเมริกาเปนผูนําคายประชาธิปไตยสวนรัสเซียเปนผูนําคายคอมมิวนิสต 
5.  เพราะเหตุใดสาธารณรัฐใหม ท่ีกอตั้งขึ้นในทวีปอเมริกาใตหลังจากหลุดพนสภาวะอาณานิคมจึง
ประสบปญหาดานการบริหารประเทศ   
ตอบ  ขาดงบสนับสนนุและเทคโนโลยี 
6.  เพราะเหตุใดทวีปแอฟริกาจึงมีความลาหลังกวาทวีปอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนแหลงกําเนิดอารยธรรมสําคัญ
ลุมแมน้ําไนล 
ตอบ  มีความกวางใหญ 
7.  เหตุการณใดที่ถือวาเปนการสิ้นสุดของอดีตสหภาพโซเวียต   
ตอบ  แตกแยกเปนประเทศตางๆ  
8.  การรวมมือระหวางประเทศกอใหเกิดผลดีอยางไรบาง   
ตอบ  ชวยเหลือดานตางๆ  ลดความขัดแยง  รักษาสันติภาพ 
 


