ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
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ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

คานา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้
การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน เรื่อง อารยธรรมอินเดีย ได้พัฒนาขึ้นตาม
ขัน้ ตอนจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยขัน้ ตอน 6 ขัน้ ได้แก่ (1)
ขัน้ เตรียมความพร้อม (2) ขัน้ กาหนดและเลือกหัวข้อ (3) ขัน้ วางแผนการ
ดาเนินงาน (4) ขัน้ ลงมือปฏิบัติกจิ กรรม (5) ขัน้ นาเสนอผลงาน และ (6)
ขัน้ ประเมินผลงาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัตศิ าสตร์สากล 1 หน่วย
อารยธรรมโลกยุคโบราณ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วยจานวน 5 ชุด
ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
ชุดที่ 2 เรื่อง อารยธรรมจีน
ชุดที่ 3 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ชุดที่ 4 เรื่อง อารยธรรมอียิปต์
ชุดที่ 5 เรื่อง อารยธรรมกรีก – โรมัน
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ ้จี ะเป็นสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทัง้ ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะความสามารถในการทางานร่วมกัน
ตลอดจนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถอานวยประโยชน์ตอ่
การเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
เพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1
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เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชีแ้ จงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คาแนะนาการใช้ / วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม
บทบาทนักเรียน
บทบาทครู / แนวทางการวัดและประเมินผล
ข้นตอนการเรียนรูด้ ้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สาระสาคัญ / จุดประสงค์การเรียนรู้
บัตรทดสอบก่อนเรียน
กระดาษคาตอบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
บัตรเนือ้ หาที่ 1.1
บัตรเนือ้ หาที่ 1.2
เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
บัตรกิจกรรมที่ 1.1
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
บัตรกิจกรรมที่ 1.2
บัตรงานที่ 1.1
บัตรงานที่ 1.2
บัตรเสริมเนือ้ หา
บัตรกิจกรรมเสริม
บัตรทดสอบหลังเรียน
เฉลยแนวทางการตอบเอกสารหมายเลข 1
เฉลยแนวทางการตอบเอกสารหมายเลข 2
เฉลยบัตรงานที่ 1.1
เฉลยบัตรงานที่ 1.2
เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
บรรณานุกรม
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1
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4
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

คาชี้แจง

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง อารยธรรมอินเดีย รายวิชาประวัติศาสตร์สากล 1
รหัสวิชา ส33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ ประกอบด้วย
 คานา
 สารบัญ
 คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 บทบาทนักเรียน
 บทบาทครู
 แนวทางการวัดและประเมินผล
 ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 สาระสาคัญ / จุดประสงค์การเรียนรู้
 บัตรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
 บัตรกิจกรรม / บัตรเนือ้ หา / บัตรงาน / บัตรกิจกรรมเสริม
 บัตรเฉลยกิจกรรม / เฉลยบัตรงาน / บัตรเฉลยกิจกรรมเสริม
 บัตรเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
 บรรณานุกรม
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง
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ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

คาแนะนาการใช้

1. อ่านคาชีแ้ จงและคาแนะนาให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง “อารยธรรมอินเดีย”
2. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามคาชีแ้ จงที่ได้ระบุ
ไว้ใน บัตรกิจกรรม บัตรเนือ้ หา บัตรงาน ตามขั้นตอนให้ครบถ้วนทุกเรื่อง
3. หากนักเรียนยังไม่เข้าใจในสาระการเรียนรู้ ให้กลับไปศึกษาอีกครั้ง หรือ
ขอคาแนะนาจากครู เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ในการทากิจกรรมขอให้นักเรียนทาด้วยความตัง้ ใจและมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองโดยการทาเป็นลาดับขั้นตอน

วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม

1. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์สากล 1 รหัสวิชา ส33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความสามารถในการทางานร่วมกัน
ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศกึ ษา ค้นคว้า แสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง และ
สร้างสรรค์ชิน้ งานได้อย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อแก้ปัญหาการไม่มสี ื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์สากล 1
รหัสวิชา ส33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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บทบาทนักเรียน

บทบาทตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
1. นักเรียนเป็นผู้ดาเนินการเสาะแสวงหาความรูท้ ี่ตนเองมีความสงสัย ใคร่รู้ ปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองตามขั้นตอน
2. นักเรียนต้องเป็นนักสังเกต ระบุคาถามเพื่อให้เกิดสิ่งสงสัยหรือเกิดปัญหา
3. นักเรียนต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัย ปัญหา หรือสมมติฐาน
4. นักเรียนต้องเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ สื่อ
ความหมายข้อมูลให้เข้าใจชัดเจนด้วยแบบที่เหมาะสม
5. นักเรียนต้องสรุปผลเพื่อสร้างความรู้ใหม่ มีการตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
บทบาทของผู้นากลุ่ม
1. ควบคุมดูแล ดาเนินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
2. เป็นผู้นาในการวางแผนศึกษาความรูภ้ ายในกลุ่ม
3. แจกและรวบรวมเอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้สง่ ครูหลังจากจบบทเรียนแล้ว
4. ประสานงานกับครูผสู้ อนเมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย
บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม
1. ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจ รอบคอบ ทาอย่างเต็มความสามารถและให้
เสร็จทันเวลา
2. ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจริง ๆ
3. ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนต้องร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกัน
ทางานในกลุ่มอย่างเต็มที่
4. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ นักเรียนต้องไม่รบกวนเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
5. เก็บอุปกรณ์การปฏิบัติกิจกรรมและสื่ออื่นๆ ไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย

จัดทำโดย
นำงเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
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เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บทบาทครู

1. เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาแก่นักเรียน แนะนาแหล่งศึกษาค้นคว้า
2. กระตุน้ นักเรียนโดยการใช้คาถามเพื่อนาสู่หัวข้อปัญหาในการศึกษาค้นคว้า เช่น
 นักเรียนพบปัญหาใดบ้าง
 นักเรียนจะดาเนินการอย่างไรบ้าง
 นักเรียนจะทาอย่างไรจึงจะเรียนรู้ได้ในเรื่องนี้
3. แนะนาแนวทางในการวางแผนในการรวบรวมข้อมูล
4. อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน
5. ตรวจสอบการวิเคราะห์ สื่อความหมายข้อมูลและสร้างความรู้ใหม่ของนักเรียน
6. แนะนาการเขียนรายงาน เสนอแนวทางการนาเสนอผลงาน
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน การนาเสนอผลงาน

แนวทางการวัดและประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเมินบทบาทและกระบวนการทางานของสมาชิกกลุ่ม
ประเมินการปฏิบัติการทาชิน้ งานของนักเรียน
ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติจากบัตรกิจกรรม บัตรงาน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจาหน่วย
นักเรียนประเมินตนเอง
นักเรียนประเมินเพื่อน
ครูประเมิน
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ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ศึกษาคู่มือในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ทดสอบก่อนเรียน

ดาเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม
ขั้นที่ 2 ขั้นกาหนดและเลือกหัวข้อ
ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนการดาเนินงาน
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นที่ 5 ขั้นนาเสนอผลงาน
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลงาน

ทดสอบหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
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สาระสาคัญ /จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระสาคัญ

อารยธรรมอินเดียกาเนิดขึน้ บริเวณลุ่มแม่น้าสินธุ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
อินเดียโบราณ ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน บริเวณลุ่มแม่น้าสินธุเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ากว้าง
ใหญ่ ที่มีแม่น้าสินธุและแม่น้าสาขาเป็นจานวนมากไหลผ่าน ทาให้ดินแดนนีม้ ีความอุดม
สมบูรณ์ นอกจากนี้บริเวณที่ตงั้ ของ ลุ่มแม่น้าสินธุสามารถติดต่อกับดินแดนเมโสโปเตเมีย
ดินแดนที่เป็นแหล่ง อารยธรรมโลกอีกแห่งหนึ่ง สภาพภูมปิ ระเทศดังกล่าวทาให้ลุ่มแม่น้าสินธุ
เป็นแหล่งกาเนิดของอารยธรรมอินเดียโบราณที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อน
คริสต์ศักราชหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ที่สาคัญ คือ เมืองโมเฮนโจดาโร ( Mohenjodaro) และ
เมืองฮารัปปา (Harappa)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.
2.
3.
4.

บอกประวัติความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ของอารยธรรมอินเดียได้
อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มอี ิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมอินเดียได้
วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มตี ่อโลกปัจจุบันได้
สร้างชิน้ งานจากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้

จัดทำโดย
นำงเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
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เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
รหัสวิชา ส33103 คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
คาชี้แจง 1.

ข้อสอบมีจานวน 10 ข้อ เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย (X) ในกระดาษคาตอบ

1. อารยธรรมเริ่มแรกของเอเชียใต้เกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าใด
ก.
สินธุ
ข.
คงคา
ค
ยมุนา
ง.
พรหมบุตร
2. การศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ต้องศึกษาจากหลักฐานจากข้อใด
ก. ศึกษา
สุสานตาซมะฮัล
ข. มหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะ
ค
. เมืองโบราณโมเฮนโจดาโรและฮารัปปา
ง. เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
13. ชนพื้นเมืองเดิมที่ได้สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้าสินธุ คือ พวกใด
ก. พวกเมารี
ข . ดราวิเดียน
ค . พวกอารยัน
ง. พวกอะบอริจิน
4. อารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุมีความสัมพันธ์กับอารยธรรมอินเดียอย่างไร
ก. อารยธรรมลุม่ แม่นาสิ
้ นธุอยู่ใกล้กับอารยธรรมอินเดีย
ข. อารยธรรมลุม่ แม่นาสิ
้ นธุเป็นต้นแบบของอารยธรรมอินเดีย
ค. อารยธรรมลุม่ แม่นาสิ
้ นธุกับอารยธรรมอินเดียมีความเจริญแบบเดียวกัน
ง. อารยธรรมลุม่ แม่นาสิ
้ นธุมีการแลกเปลี่ยนอารยธรรมกับอารยธรรมอินเดีย
จัดทำโดย
นำงเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
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5. มรดกตกทอดของแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุท่มี ีต่อชนรุ่นหลังที่สาคัญที่สุดคือเรื่องใด
ก. ภาษา
ข.
ศาสนา
ค.
การปกครอง
ง.
การชลประทาน
6. ข้อใดจัดเป็นลักษณะเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณในอินเดีย
ก. มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ
ข . เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและใช้แรงงาน
ค
. มีการติดต่อค้าขายกับดินแดนที่อยู่ห่างไกล
ง . นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาเมือง
7. ลักษณะเด่นของอารยธรรมอินเดียที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องใด
ก. อดทนต่อความยากจน
ข . ความนิยมทางไสยศาสตร์
ค. ประเพณีล้างบาปในแม่น้าคงคา
ง. การยึดมั่นในวรรณะและลัทธิศาสนา
8. ระบบวรรณะในอารยธรรมอินเดียแสดงถึงความเชื่อเรื่องใด
ก. มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนได้
ข. คนผิวขาวมีความเจริญทางอารยธรรมมากกว่าคนผิวดา
ค. มนุษย์เกิดมามีฐานะไม่เท่ากันเพราะผลกรรมทีท่ าไว้ในอดีต
ง. พระพรหมได้ลิขิตชะตาชีวติ มนุษย์ไว้แล้ว จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
9 รัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่อนิ เดียเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวิทยาการ และ
ให้การอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนานิกายมหายานให้เจริญรุ่งเรือง
ก. พระเจ้าบาบูร์
ข
. พระเจ้ากนิษกะ
ค. พระเจ้าจันทรคุปต์
ง. พระเจ้าอโศกมหาราช (Asoka)
10. อินเดียสมัยใดได้ชื่อว่า เป็นยุคทองของอินเดียโบราณ
ก. ราชวงศ์คุปตะ
ข.
ราชวงศ์โมกุล
ขอให้นักเรียนตั้งใจทา
ค.
ราชวงศ์เมารยะ
ข้อสอบไม่ยากเลยนะคะ
ง.
ราชวงศ์อินโด-แบกเทรีย

จัดทำโดย
นำงเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
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กระดาษคาตอบ
เรื่อง อารยธรรมอินเดีย รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
รหัสวิชา ส33103 คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที

ชื่อ........................................นามสกุล...............................เลขที.่ ......
ทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทดสอบหลังเรียน
ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จัดทำโดย
นำงเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี

หน้า

>12

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
“คาถามชวนคิด”
คาชี้แจง ครูใช้คาถามนาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คาถาม
จงคิดริเริ่ม และ
คิดอย่างสร้างสรรค์

 นักเรียนทราบหรือไม่ว่า อารยธรรม
อินเดีย เกิดขึน้ บริเวณใดของโลก ?
 เพราะเหตุใดอารยธรรม
จึงเกิดขึน้ ในบริเวณนีไ้ ด้ ?
 จริงหรือไม่ที่ว่าอารยธรรมอินเดีย
มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และทราบได้อย่างไร ?
 มีอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงความ
เจริญของอารยธรรมของอินเดีย ?

ที่มำ : https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q.

อารยธรรมอินเดียมีอทิ ธิพลต่อมวล
มนุษยชาติในปัจจุบันอย่างไรบ้าง ?

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดขอบเขตการศึกษา
1. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมอินเดีย
2. สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย

จัดทำโดย
นำงเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
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บัตรเนื้อหา 1.1
เรื่อง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
อารยธรรมอินเดีย : ภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน
อารยธรรมอินเดียได้กาเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้าสินธุ ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็น
ดินแดนที่มคี วามอุดมสมบูรณ์และสามารถเดินทางติดต่อกับดินแดนเมโสโปเตเมียได้
ลักษณะที่ตงั้ ของอินเดียเอือ้ ต่อความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์อนิ เดีย คือ
ทิศเหนือ มีภูเขาหิมาลัยขนานยาวเป็นพรมแดนทางภาคเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีที่ราบลุ่มแม่น้าสินธุและทะเลทรายธาร์
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ราบลุ่มแม่น้าคงคาและแม่น้าสาขา
ทิศใต้ มีลมุ่ น้าสินธุเป็นบริเวณที่ราบสูงกว้างใหญ่
ลักษณะเช่นนีท้ าให้อินเดียถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพราะการติดต่อเป็นไปอย่างยากลาบาก
และเป็นปราการที่ทาให้อนิ เดียสร้างอารยธรรมที่มลี ักษณะเฉพาะ
ยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์อนิ เดียแบ่งยุคสมัยเป็น 2 ยุคใหญ่ ๆ ได้แก่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
(อารย-ธรรมลุ่มแม่น้าสินธุ) และสมัยประวัติศาสตร์ (สมัยมหากาพย์ สมัยจักรวรรดิ สมัยมุสลิม )
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
•

จัดทำโดย
นำงเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
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อารยธรรมอินเดีย : สมัยก่อนประวัติศาสตร์
อารยธรรมลุ่มน้าสินธุ
กาหนดอายุประมาณ 2,500-1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีเมืองโบราณคดีที่สาคัญ คือ
เมือง โมเฮนโจดาโร (Mohenjodaro) และเมืองฮารัปปา (Harappa) ปัจจุบันอยู่ในปากีสถาน เมือง
โบราณทั้งสองเมืองนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชาวสินธุทั้งในด้านสถาปัตยกรรม
สาธารณูปโภค การชลประทาน และผังเมือง เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวสินธุพบทั้งทาจากหิน
กระดูกสัตว์ หิน และสาริด และพบดวงตรา เครื่องประดับเหมือนในเมโสโปเตเมีย และชาวสินธุ
รู้จักตัดเย็บผ้าฝ้ายเป็นเสือ้ ผ้าแล้ว อารยธรรมลุม่ น้าสินธุเสื่อมลงเนื่องจากน้าท่วม พายุทราย
และถูกรุกรานจากพวกชนเผ่าอินโด-อารยัน
เมืองโมเฮนโจดาโรซึ่งขุดพบในคริสต์ศตวรรษที่ 20
เคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมลุม่ น้าสินธุ
ประมาณ
2,500-1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช
https://my.dek-d.com/history01/writer/
ที่มา : https://my.dek-d.com/history01/
สมัยอารยัน
เดิมชาวอารยันอยู่ทางแถบทะเลสาบแคสเปียน เป็นพวกเรร่อนกึง่ เลี้ยงสัตว์ และเข้ามา
รุกรานชาวดราวิเดียน บริเวณลุ่มน้าสินธุ ชาวดราวิเดียนบางส่วนกลายเป็นทาส บางส่วน
แต่งงานกับชาวอารยัน ซึ่งเป็นผลให้เกิดการแบ่งชั้นวรรณะในเวลาต่อมา
อาชีพของชาวอารยัน คือ การปศุสัตว์ วัวเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่งคั่งของเจ้าของ ต่อมา
ภายหลังทาการค้ากับชาวอียิปต์และเมโสโปเตเมีย มีสินค้าที่สาคัญ คือ ผ้าไหม เครื่องเทศ และ
น้าหอม
ในสมัยแรกชาวอารยันปกครองแบบชนเผ่า มีอิสระไม่ขนึ้ แก่กัน ต่อมาขยายตัวออกไป
ทางตะวันออก จึงเริ่มปกครองแบบราชาธิปไตย มีกษัตริย์ที่เป็นสมมติเทพ คัมภีร์พระเวทกล่าว
ว่าสังคมชาวอารยันมีประเพณีการสมรส และเริ่มมีการแบ่งชั้นวรรณะทางสังคมแล้ว ห้ามชาว
อารยันแต่งงานกับชาวดราวิเดียน และกลายเป็นพืน้ ฐานของการแบ่งชนชั้นในสังคมอินเดียต่อมา

อารยธรรมอินเดีย : สมัยประวัติศาสตร์
1. สมัยมหากาพย์ (900-600 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
เป็นสมัยที่มกี ารใช้ตัวหนังสือบันทึกเรื่องราวในสมัยมหากาพย์มีมหากาพย์ 2 เรื่อง คือ
รามายณะหรือรามเกียรติ์ของไทย แต่งโดยฤๅษีวาลมีกิและมหาภารตะแต่งโดยฤาษีวยาสะ เป็น
วรรณคดีที่สะท้อนสภาพการปกครองสังคมเศรษฐกิจของชาวอารยันในสมัยนั้น ศาสนา บูชายัญ
/ภูตผี/อานาจทางธรรมชาติ บูชาเทวะ/เทวี ซึ่งนาไปสู่การเกิดศาสนาพราหมณ์
จัดทำโดย
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2. สมัยจักรวรรดิ (600 ปีก่อน ค.ศ.-ปลาย ค.ศ. ที่ 10)
2.1 สมัยจักรวรรดิมคธ
 ที่ต้ งั ตั้งอยูบ่ ริ เวณภาคตะวันออกของลุ่มน้ าคงคา เป็ นแคว้นที่มีอานุภาพมากที่สุดใน
ศตวรรษที่ 6 ก่อน ค.ศ. มีกษัตริ ยท์ ี่มีชื่อเสี ยง คือ พระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอชาตศัตรู
 การปกครอง ในระบอบการปกครอง กษัตริ ยม์ ีพระราชอานาจสู งสุ ด มีขนุ นางข้าราชการ
เป็ นผูช้ ่วย 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายตุลาการ และฝ่ ายทหาร เรี ยกว่า “มหามาตระ”
 สังคม ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย
 ศาสนา แคว้นมคธเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่สาคัญ เนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารและพระ
เจ้าอชาตศัตรู ทรงอุปถัมภ์ ขณะเดียวกันศาสนาพราหมณ์ก็กาลังเสื่ อมลงเนื่องจากหันไปมุ่งเน้น
ปาฏิหาริ ยแ์ ห่งองค์เทพเจ้า เป็ นหลัก
2.2 สมัยจักรวรรดิ
 ที่ต้ งั ตั้งอยูบ่ ริ เวณภาคเหนือของอินเดียปั จจุบนั
 การปกครอง รวมอานาจไว้ที่พระมหากษัตริ ยแ์ ละเมืองหลวง จักรพรรดิมีอานาจสู งสุ ดใน
ด้านการบริ หาร การตรากฎหมาย การศาล การทหาร
 สังคม มีความเจริ ญมาก มีการสร้างถนนขนาดใหญ่ มีการสารวจ สามะโนประชากร
มีกองทัพขนาดใหญ่ มีระบบชลประทาน ตลอดจนหน่วยสื บราชการลับ
 ศาสนา ศาสนารุ่ งเรื องมากในแคว้นมคธ เนื่องจากพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทานุบารุ ง
พระพุทธศาสนาอย่างจริ งจัง อีกทั้งยังเผยแพร่ ไปยังดินแดนต่าง ๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ แต่ก็
ทรงให้อิสรภาพในการนับถือศาสนา และเมื่อสิ้ นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วจักรวรรดิเมารยะก็
เสื่ อมลง
2.3 สมัยแบ่ งแยกและการรุ กรานจากภายนอก
 อายุ ช่วง 200 ปี ก่อน ค.ศ.-ค.ศ. 300 เป็ นสมัยที่อินเดียแตกแยกทางการเมือง และถูกรุ กราน
จากภายนอก ชาติที่รุกราน คือ ชาวกรี ก เปอร์เซีย ศกะ และกุษาณะ เข้ามาทางทิศตะวันออก เฉียง
เหนือและบางส่ วนของภาคเหนือ มีฐานะเป็ นชนชั้นปกครอง
 สังคม เกิดการขยายตัวทางการค้า ทาให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่ งเกิดจาก
การผสมผสานกับชาวต่างชาติ
 ศาสนา พระพุทธศาสนานิกายมหายานเจริ ญรุ่ งเรื องมาก เนื่องจากพระเจ้ากนิษกะแห่ง
แคว้นคันธาระ (เป็ นแคว้นที่มีอานาจมาก) ทรงนับถือพระพุทธศาสนา และได้ทาการเผยแผ่ศาสนาไป
ยัง จีน ทิเบต และญี่ปุ่น
จัดทำโดย
นำงเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
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2.4 สมัยจักรวรรดิคุปตะ (ค.ศ.320-535)
 การเมืองการปกครอง พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 แห่งราชวงศ์คุปตะได้ปราบปรามอาณาจักร
ต่าง ๆ ในภาคเหนือให้อยูภ่ ายใต้การปกครองเดียวกันโดยมีเมืองปาฏลีบุตรเป็ นราชธานี
 สังคม เป็ นยุคทองของอินเดียมีความเจริ ญด้านศิลปะ วรรณกรรม วิชาการ พระพุทธศาสนา
และการแพทย์
 ศาสนา กษัตริ ยข์ องจักรวรรดิทรงให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างดี ถึงแม้จะนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ มีหลวงจีนฟาเหี ยน เดินทางมาอินเดีย เพื่อนาพระไตรปิ ฎกกลับไปเผยแพร่ ที่จีน
2.5 สมัยหลังจักรวรรดิคุปตะ (ปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 5)
 การปกครอง ชาติที่รุกราน คือ พวกที่นบั ถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีราชวงศ์ต่าง ๆ เข้ามา
ปกครอง เช่น ราชวงศ์ปาละและราชวงศ์เสนะ
 สังคม เกิดความแตกแยกในสังคมอินเดีย แคว้นต่าง ๆ แย่งชิงความเป็ นใหญ่ทางตอนใต้มี
การเจริ ญเติบโตทางอารยธรรมอย่างต่อเนื่อง อาณาจักรที่สาคัญคือ อาณาจักรปั ลลวะ ศาสนา
พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน เสื่ อมลง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแพร่ หลายในอินเดียตอนใต้
 อาณาจักรเสื่ อม หลังจากอาณาจักรปั ลลวะเสื่ อมลง อาณาจักรโจฬะก็เจริ ญขึ้น และ
สนับสนุนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และในที่สุดอาณาจักรโจฬะก็เสื่ อมลงในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 12
3. สมัยอิสลาม (ปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 10-คริสต์ ศตวรรษที่ 19)
มุสลิมขยายอานาจมาปกครองลุม่ น้าสินธุ และตั้งราชวงศ์ปกครองอินเดียภาคเหนือ มุ่ง
เผยแผ่ศาสนาอิสลามและประกาศให้เป็นศาสนาประจาอาณาจักร มีการเรียกเก็บภาษีจิซยา
(jizya) กับผูท้ ี่ไม่ใช่มุสลิม จึงทาให้เกิดการแตกแยกระหว่างพวกฮินดูและพวกมุสลิมซึ่งฝังรากลึก
มาจนถึงปัจจุบันนี้
ในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 16 พวกมุคลั ได้ล่มอานาจของสุ ลต่านแห่งเดลี และสถาปนาราชวงศ์
มุคลั ปกครองอินเดียระหว่าง ค.ศ.1526-1857 กษัตริ ยท์ ี่มีชื่อเสี ยง คือ พระเจ้าอักบาร์มหาราช (Akbar
the Great ค.ศ.1556-1650) พระองค์ทรงให้เสรี ภาพในการนับถือศาสนาแก่ทุกชนชั้น รวมถึงด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมด้วย
ต่อมา
พระเจ้าออรังเซบ (Aurangzeb ค.ศ.1658-1707) กลับมาใช้นโยบายกดขี่พวกนับถือ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็ นเหตุให้เกิดการก่อกบฏหลายครั้ง และทาให้ราชวงศ์มุคลั อ่อนแอลงเรื่ อย ๆ
และตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษในที่สุด
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บัตรเนื้อหาที่ 1.2
เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย : สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย
1. ระบบวรรณะ เป็นบทบัญญัติสาคัญที่คนอินเดียทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ
วรรณะพราหมณ์ มีหน้าที่เป็นผู้นาในการประกอบพิธีทางศาสนา
วรรณะกษัตริย์ มีหน้าที่สรู้ บปกป้องประชาชนและเป็นผู้นาของรัฐ
วรรณะไวศวะหรือแพศย์ เป็นพวกทาอาชีพเกษตรกรรม การค้า ศิลปหัตถกรรมต่างๆ
วรรณะศูทร เป็นชนพืน้ เมืองผิวดา ผิวคล้า เป็นพวกทาส กรรมกร รับใช้วรรณะอื่นๆ
โดยเชื่อกันว่าวรรณะต่างๆ เกิดขึ้นจากอวัยวะส่วนต่างๆ ของเทพเจ้า และการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์แห่งวรรณะย่อมจะได้เกิดในวรรณะที่สูงขึน้ ในชาติหน้า ปัจจุบันก็ยังคงมีอทิ ธิพลอยู่
2. ปรัชญาและลัทธิศาสนาของสังคมอินเดีย ชาวอินเดียมีความเชื่อและปฏิบัติตามคาสอน
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนาและศาสนาเชนอย่างเคร่งครัด ดังนี้
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความเชื่อและความศรัทธาต่อเทพเจ้า อุดมคติทางจริยธรรม
สังคมของชาวอินเดียกาหนดให้มกี ารบูชาเทพเจ้าซึ่งถือเป็นหน้าที่สาคัญในการปฏิบัติศาสนกิจ
พระพุทธศาสนา-ศาสนาเชน แสวงหาสัจจะการดาเนินชีวติ และการหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด ได้แก่ อริยสัจ 4 ไตรลักษณ์
กล่าวได้ว่าชาวอินเดียดาเนินชีวติ มีค่านิยม แนวคิด และทัศนคติสัมพันธ์กับศาสนาอย่าง
ใกล้ชิด
3. เทพเจ้าของอินเดีย ชาวอารยันนับถือเทพเจ้าก่อนที่เดินทางเข้ามาในลุ่มน้าสินธุ โดยนับ
ถือ ดวงอาทิตย์ ฝน พายุ ต่อมาได้มกี ารนับถือพระเจ้าเพิ่มขึน้ อีกมาก เช่น
พระศิวะ เป็นเทพเจ้าผูท้ าลายสิ่งชั่วร้าย
พระพรหม เป็นเทพเจ้าผูส้ ร้างสรรค์สรรพสิ่งทั้งปวงในโลก
พระวิษณุ เป็นเทพเจ้าแห่งสันติสุขและปราบปรามความยุ่งยาก
พวกพราหมณ์จะทาหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและติดต่อกับเทพเจ้า จึงมีผู้
ยกย่องนับถือสูงสุด
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อารยธรรมอินเดีย : ศิลปกรรมอินเดีย
งานศิลปกรรมของอินเดียสร้างขึ้นจากความเชื่อทางศาสนา ทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสร้าง เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ความคิด
สร้างสรรค์ ลักษณะปั จเจกนิยม จึงเกือบไม่มีความสาคัญในทางทัศนทางศิลปะของชาวอินเดีย
จนเมื่อมีอิทธิ พลศิลปะจากภายนอก เช่น
เปอร์เซีย กรี ก เข้ามาจึงมีการผสมกลมกลืนเข้ากับ
ศิลปะอินเดีย ห ลักฐานทางศิลปกรรมปรากฏชัดเจน บริ เวณภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือ แถบลุ่มน้ าสิ นธุ
เป็ นศิลปะที่รับอิทธิพลจักรวรรดิเปอร์เซีย และศิลปะแบบเฮลเลนิสติกของกรี ก วรรณกรรม
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ และสังคีตศิลป์

เศียรพระพุทธรู ป ศิลปะคันธาระ
ที่มา : http://www.jitdrathanee.com/Learning/

อารยธรรมอินเดีย : สถาปัตยกรรม

พระพุทธรูปสมัยราชวงศ์คุปตะ
ที่มา : http://nkr.mcu.ac.th/buddhasil/?cat
อินเดีย

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีมาเกือบ 5,000 ปี มาแล้ว เมืองโมเฮนโจดาโร-ฮารัปปา มีการ
วางผังเมืองที่เป็ นระเบียบ เน้นประโยชน์ใช้สอย
สมัยราชวงศ์เมารยะ รับอิทธิพลศิลปะจากเปอร์เซีย สร้างสถูป เสาหิน ฐานรากของ
พระราชวัง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
สมัยราชวงศ์กุษาณะ-ราชวงศ์ มธุ รา เกิดศิลปะสาคัญ 3 รู ปแบบ คือ ศิลปะแบบ คันธา
ระ แบบมถุรา และแบบอมราวดี เป็ นศิลปะในพระพุทธศาสนา
สมัยราชวงศ์คุปตะ- หลังคุปตะ สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา
สร้างทั้งสถูป เจดีย ์ และเทวสถาน
สมัยมุสลิม ผสมระหว่างอินเดีย-ฮินดู-เปอร์เซีย
สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสี ยง คือ สุ สานตาชมะฮัล (Taj Mahal)
ที่มา : http://0108ninja.blogspot.com/2013/07/
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อารยธรรมอินเดีย : ประติมากรรม
 สมัยราชวงศ์เมารยะ ประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ่ สลักจากหิน รูปร่างหนัก แข็ง
กระด้าง นิยมสร้างรูปสตรี ภาพสลักนูนต่าพุทธประวัติ ชาดกประดับรั้ว ซุ้มประตู
 สมัยราชวงศ์กุษาณะ-ราชวงศ์ มธุรา
 ศิลปะแบบคันธาระ – รับอิทธิพลจากกรีก ริ้วจีวรเป็นแบบกรีก
 ศิลปะแบบมถุรา – รับอิทธิพลของศิลปะคันธาระ+ลักษณะพืน้ เมือง
เศียรพระพุทธรูปเกลีย้ ง พระพักตร์กลม จีวรห่มเฉียง
 ศิลปะแบบอมราวดี – ผสมอิทธิพลศิลปะกรีก
พระพักตร์ของพระพุทธรูปค่อนข้างยาวพระเกตุมาลาปรากฏชัดเจน
 สมัยราชวงศ์คุปตะ-หลังคุปตะ
ภาพประติมากรรมสลักหิน
 คุปตะ – เป็นศิลปะอินเดียแบบแท้จริง มีทั้งพระ
พุทธรูปและเทวรูปในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่มา : http://601history.blogspot.
หลังคุปตะ – สร้างตามกฎเกณฑ์ ไม่เป็นธรรมชาติ

พระศิวนาฏราช
ที่มา : http://www.trisulidevalai.com/library

จิตรกรรมผนังถ้าอชันตะ (Ajanta)
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/

อารยธรรมอินเดีย : จิตรกรรม
 สมัยราชวงศ์เมารยะ ปัจจุบันภาพส่วนใหญ่สูญหายไปหมดแล้ว ปัจจุบันยังเหลืออยู่ที่
เพดานถ้าโยคีมารา ในทิวเขารามคฤหะ วาดด้วยสีดา ขาว และแดง
 สมัยราชวงศ์กุษาณะ-ราชวงศ์มธุรา ศิลปะแบบอมราวดี –ภาพจิตรกรรมที่ถ้าอชันตะ
วาดด้วยความอ่อนช้อย จัดวางภาพบุคคลและลวดลายเครื่องประดับมีลักษณะที่ชัดเจน
สมัยราชวงศ์คุปตะ-หลังคุปตะ เป็นสมัยที่รงุ่ เรืองสุดของงานจิตรกรรมอินเดีย ปรากฏ
อยู่อย่างสมบูรณ์จานวนนับสิบแห่ง ที่สาคัญ คือ ถ้าอชันตะ ปรากฏภาพชาดกราว 30 เรื่อง ภาพ
ชีวติ ประจาวันของประชาชนและชีวติ ในราชสานัก
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมอินเดีย : นาฏศิลป์และคีตศิลป์
 เป็นศิลปะชั้นสูง เป็นส่วนหนึ่งในการบูชาเทพเจ้า
 มีกาเนิดมาจากวัด ราชสานัก และท้องถิ่นพืน้ บ้าน
 คริสต์ศตวรรษที่ 1-2 นาฏศิลป์มแี บบแผน ปรากฏตารานาฏยศาสตร์ เรียบเรียง
โดยภรตมุนี
 บทสวดสรรเสริญเทพเจ้าถือเป็นแบบแผนการร้องที่เก่าแก่ที่สุดในสังคีตศิลป์ของ
อินเดียบรรเลงประกอบบทสวดและการร่ายราที่สาคัญ คือ วีณาหรือพิณใช้สาหรับดีด เวณุ
หรือขลุ่ย และกลอง

ภารตนาฏยัม
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/

กถกฬิ : การฟ้อนราประกอบเรื่องราว
ที่มา : http://cherokee.exteen.com/20111229/entry

วรรณกรรมอินเดีย แบ่งพัฒนาการทางภาษาออกเป็น 4 กลุ่ม
 วรรณกรรมภาษาพระเวท ใช้ภาษาสันสกฤตโบราณของพวกอารยัน
ประกอบด้วยฤคเวท ยชุรเวท สามเวท
 วรรณกรรมตันติสันสกฤต (วรรณกรรมแบบแผน) แต่งแบบโศลก
งานที่สาคัญ คือ มหาภารตะ และรามายณะ เป็นมหากาพย์ที่สะท้อน ให้เห็นลักษณะสังคม
 วรรณกรรมสันสกฤตผสม ใช้เขียนหลักธรรมและเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
เป็นงานร้อยแก้ว งานที่สาคัญ คือ พุทธจริต ของอัศวโฆษ
งานวรรณกรรมภาษาอื่นๆ
 วรรณกรรมภาษาบาลี – เขียนวรรณกรรมพุทธศาสนานิกายเถรวาท เขียนเป็ น ร้อย
แก้ว
 วรรณกรรมภาษาทมิฬ – ดัดแปลงจากวรรณกรรมภาษาสันสกฤต คือ มหาภารตะ รา
มายณะ และคัมภีร์ปุราณะ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

หลักฐานประเภทลายลักษณ์ อกั ษร
มีความสมบูรณ์นอ้ ยมากและกระจัดกระจาย
 ภาษาศาสตร์
 ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่สาคัญมาก
ใช้ในคัมภีร์พระเวทมีความศักดิ์สทิ ธิ์
 ใช้แต่งตาราว่าด้วยไวยากรณ์ เมื่อมุสลิม
ภาษาอูรดู
เข้าปกครองทาให้เกิดภาษาใหม่ เรียกว่า ภาษาอูรดู (Urdu)
ที่มา : https://www.apkgplay.com/th/
 ธรรมศาสตร์และนิติศาสตร์ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการ
ปกครองและความมั่นคงของบ้านเมือง
 แพทย์ศาสตร์
 ปรากฏโรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าอโศก (จารึก)
 คัมภีร์อรรถศาสตร์กล่าวถึงการใช้ยาพิษ
 ตาราอายุรเวท กล่าวถึงการรักษาโรค อาหาร กายวิภาค และชีววิทยา
 ชโยดิษ เป็นศาสตร์ที่ใช้ประกอบคัมภีร์พระเวทในการประกอบพิธีตามฤกษ์ยาม จึง
ต้องอาศัยวิถีโคจรของดวงดาว ทาให้ชโยดิษ ผนวกเข้ากับด้าน ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
 เป็นศาสตร์ที่ใช้ประกอบกับคัมภีร์พระเวทในการประกอบพิธี
 ใช้คน้ หาตาแหน่งของดวงดาวจึงทาให้เกิดคณิตศาสตร์ในที่สุด
 ชาวอินเดียเป็นชาติแรกที่คิดค้นเลข 0 ขึน้ ใช้ และต่อมาชาวอาหรับรับมาใช้และ
ถ่ายทอดให้ชาวยุโรป

ที่มา : https://my.dek-d.com/Writer/story/
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

เตรียมพร้อมก่อน
การเรียนรู้

คาชีแ้ จง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานครูผสู้ อนต้องจัดเตรียมความพร้อมก่อน
การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมอินเดีย จานวน 1 แผน
ใช้เวลาจานวน 3 ชั่วโมง
คาถามนา สาหรับกระตุ้นผู้เรียน และกาหนดขอบเขตการศึกษา
เรือ่ ง อารยธรรมอินเดีย
บัตรกิจกรรม ได้แก่
 บัตรกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ปัญหาน่าคิด
บัตรกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง พลังความคิด
แบบบันทึกข้อมูล ได้แก่
เอกสารหมายเลข 1 แบบบันทึกข้อมูลกลุ่ม
เอกสารหมายเลข 2 แผนที่ความคิด
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่
บัตรความรู้ เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
 อินเตอร์เน็ตสาหรับสืบค้นข้อมูล
 หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์สากล
บัตรงาน ได้แก่
บัตรงานที่ 1.1 คาถามชวนคิด พิชิตบทเรียน
บัตรงานที่ 1.2 นักประพันธ์นอ้ ย
เครื่องมือวัดผล ได้แก่
แบบทดสอบประจาหน่วย เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
แบบประเมิน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรกิจกรรมที่ 1.1
“ปัญหาน่าคิด”
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ที่กาหนดให้แล้วกาหนดประเด็นปัญหา
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ตอ่ ไปนี้

ปัญหาน่าคิด
สถานการณ์
ปริศนาต้องการทา “หนังสือเล่มเล็ก” เกี่ยวกับเรื่องอารยธรรมอินเดีย
เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนๆ และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีขอ้ มูลเป็นจานวนมาก กลุ่ม
ของนักเรียนจะมีวธิ ดี าเนินการเพื่อช่วยเหลือปริศนาอย่างไร

ที่มา : https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q

เอกสารหมายเลข 1
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ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

แบบบันทึกข้อมูลกลุ่มตามสถานการณ์ เรื่อง ...........................................
กลุ่มที.่ .......
1. ชื่อ......................................(ประธาน)
มีหน้าที่.………………………………………….………..…
2. ชื่อ.....................................(รองประธาน)
มีหน้าที่…………………..………………….……………….
3. ชื่อ.....................................(กรรมการ)
มีหน้าที่………………………..………..……………………
4. ชื่อ......................................(กรรมการ)
มีหน้าที่...…………………………..…………………………
5. ชื่อ......................................(เลขานุการ)
มีหน้ าที่
..……………………….……………………………….
6. ชื่อ......................................(ผูช้ ่วยเลขานุการ) มีหน้าที.่ ..........………………………………………………
คาชี้แจง

เมื่อนักเรียนศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์จบแล้ว ให้นักเรียนบันทึกข้อมูล
ลงในแบบบันทึกทีก่ าหนดให้เป็นรายกลุ่ม

ประเด็นปัญหาที่ได้จากสถานการณ์นี้
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
กาหนดหัวข้อที่ศึกษา
หัวข้อศึกษา..........……………………………………………..……………………………………………………………..
สิ่งที่ตอ้ งการรู้ /สนใจ ....................................................................................................
…………………………………………………………..……………………………..…………………………………..…………………….
วิธีการหาคาตอบ
............................................................................................................................................ ...
...............................................................................................................................................
แหล่งข้อมูล………………………………………………………………………………………………………..………..………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..……
ภาระงานจากสถานการณ์.............................................................................................

เอกสารหมายเลข 2
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เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

แผนที่ความคิด
คาชี้แจง

ให้นักเขียนสร้างแผนที่ความคิด แสดงการปฏิบัติงานของกลุ่มตามสถานการณ์
ทีก่ าหนดให้

ตัวอย่างแผนที่ความคิด

ที่มา : http://www.prachasan.com/mmtopic.htm
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง “พลังความคิด พิชิตเนื้อหา”
คาชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาค้นคว้า
สมาชิกกลุ่ม
1. ชื่อ-สกุล.............................................................ตาแหน่ง.............................
หน้าที่รับมอบหมาย……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผล......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ชื่อ-สกุล.............................................................ตาแหน่ง.............................
หน้าที่รับมอบหมาย…………………………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผล.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. ชื่อ-สกุล.............................................................ตาแหน่ง.............................
หน้าที่รับมอบหมาย……………………..………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สรุปผล.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง “พลังความคิด พิชิตเนื้อหา”

ต่อ
สมาชิกกลุ่ม
4.
ชื่อ-สกุล.............................................................ตาแหน่ง.............................
หน้าที่รับมอบหมาย……………………………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................
สรุปผล......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5.
ชื่อ-สกุล.............................................................ตาแหน่ง.............................
หน้าที่รับมอบหมาย…………………………..…………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................
สรุปผล.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6.
ชื่อ-สกุล.............................................................ตาแหน่ง.............................
หน้าที่รับมอบหมาย……………………..………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................
สรุปผล.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรงานที่ 1.1
เรื่อง “อารยธรรมอินเดีย”
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนแต่ละคนตอบคาถามต่อไปนี้

1. แหล่งอารยธรรมอินเดีย มีประวัติความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์อย่างไร
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่สง่ เสริมให้เกิดอารยธรรมอินเดีย มีอะไรบ้าง อย่างไร
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. จงอธิบายอารยธรรมอินเดีย ที่มีอทิ ธิพลต่อมนุษยชาติในด้านต่างๆ มาพอสังเขป
3.1 ด้านระบบการวัด การช่าง และการนับเวลา
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 ด้านศาสนาและสังคม
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3.3 ด้านภาษาและวรรณกรรม
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรงานที่ 1.2
เรื่อง “นักประพันธ์น้อย”
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแต่งเรื่องสั้นประวัตศิ าสตร์อนิ เดีย มีความยาวไม่น้อย
กว่า 10 บรรทัด ที่มคี าเหล่านีป้ รากฏอยู่ในเรื่องโดยทาเป็นรายบุคคล

อินเดีย

อารยัน
พุทธศาสนา

ดราวิเดียน
พระเวท
ฮารับปา

ลุ่มน้าสินธุ
ทวีปเอเชีย
โมเฮนโจดาโร

ชื่อเรื่อง...................................................
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรเสริมเนือ้ หา
เรื่อง โบราณสถานปราสาทหินพิมาย
คาชี้แจง

1. นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหา “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย”
2. นักเรียนทากิจกรรมจากบัตรเสริมกิจกรรม “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย”

แหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นไทย
แหล่งศึกษา โบราณสถานปราสาทหินพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
................................................................................................
ปราสาทหินพิมายตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของเมืองพิมาย ริมฝัง่ แม่น้ามูล เมืองนี้เป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางพื้นที่ราบ ที่เรียกกันว่า ทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญ
เพราะพืน้ ที่อุดมสมบูรณ์ ปราสาทแห่งนี้เป็นพุทธสถานของพุทธศาสนามหายาน ลักษณะ
แผนผังของพุทธสถานเป็นรูปกากบาท ประกอบด้วยอาคารสาคัญ 3 หลัง คือ ปรางค์ใหญ่
ปรางค์พรหมทัต และปรางค์หินแดง
ปราสาทหินพิมายจัดเป็นปราสาทหินทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในปราสาท
หินแบบขอม สร้างจากศิลาทรายและศิลาแลง ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีชัยวรมัน ราว
พุทธศตวรรษที่ 16-17 หลังจากนั้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 กษัตริย์ขอมอีกหลายพระองค์ได้
มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์และก่อสร้างปราสาทหินพิมายเพิ่มเติม และถือเป็นพุทธสถานใน
นิกายมหายานที่มขี นาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นบนฐานความเชื่อในทางศาสนาฮินดู
และพุทธมหายานที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญในด้านศาสนกิจ แม้ในปัจจุบันบทบาทหน้าที่สาคัญ
ของปราสาทหินพิมายในด้านศาสนกิจจะได้จบลงไปแล้ว แต่ในปัจจุบันปราสาทพิมายกลับมี
บทบาทใหม่ที่สาคัญยิ่ง ในการรับใช้สังคม อันได้แก่ การทาหน้าที่เป็นแหล่งความรูใ้ ห้กับคน
รุ่นหลัง ทาหน้าที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมความ
สวยงาม โดดเด่นของปราสาทหินแห่งนี้ในแต่ละปีเป็นจานวนมาก

ที่มำ : https://sites.google.com/site/korattourcom/

ที่มำ : http://www.bloggang.com/m/viewdiary.
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรกิจกรรมเสริม

คาชี้แจงให้นักเรียนศึกษาความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ในท้องถิ่น ไทย แหล่งศึกษา คือ
โบราณสถานปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา แล้วปฏิบัติกิจกรรม

ภาพโบราณสถานปราสาทหินพิมาย

นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมโบราณแห่งนี้
......................................................................... .................................................
แนวทางการตอบให้อยู่ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อน
...........................................................................................................................
................................................................ .................................. .......................
นักเรียนคิดว่าโบราณสถานปราสาทหินพิมายมีความสาคัญต่อคนไทยในปัจจุบัน
อย่างไร....................................... ........................................................................
..................................................... .....................................................................
................................................ .........................................................................
นักเรียนจะมีแนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ให้คงอยู่สืบไปได้อย่างไร
บ้าง.....................................................................................................................
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรทดสอบหลังเรียน
เรื่อง อารยธรรมอินเดีย รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
รหัสวิชา ส33103 คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
คาชี้แจง 1. ข้อสอบมีจานวน 10 ข้อ เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย (X) ในกระดาษคาตอบ
1. ชนพื้นเมืองเดิมที่ได้สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้าสินธุ คือ พวกใด
ก. พวกเมารี
ข . ดราวิเดียน
ค . พวกอารยัน
ง. พวกอะบอริจิน
2. อารยธรรมเริ่มแรกของเอเชียใต้เกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าใด
ก.
สินธุ
ข.
คงคา
ค
ยมุนา
ง.
พรหมบุตร
3. อารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุมีความสัมพันธ์กับอารยธรรมอินเดียอย่างไร
ก. อารยธรรมลุม่ แม่นาสิ
้ นธุอยู่ใกล้กับอารยธรรมอินเดีย
ข. อารยธรรมลุม่ แม่นาสิ
้ นธุเป็นต้นแบบของอารยธรรมอินเดีย
ค. อารยธรรมลุม่ แม่นาสิ
้ นธุกับอารยธรรมอินเดียมีความเจริญแบบเดียวกัน
ง. อารยธรรมลุม่ แม่นาสิ
้ นธุมีการแลกเปลี่ยนอารยธรรมกับอารยธรรมอินเดีย
4. การศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ต้องศึกษาจากหลักฐานจากข้อใด
ก. ศึกษา
สุสานตาซมะฮัล
ข. มหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะ
ค
. เมืองโบราณโมเฮนโจดาโรและฮารัปปา
ง. เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
จัดทำโดย
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

5. ลักษณะเด่นของอารยธรรมอินเดียที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องใด
ก. อดทนต่อความยากจน
ข . ความนิยมทางไสยศาสตร์
ค. ประเพณีล้างบาปในแม่น้าคงคา
ง. การยึดมั่นในวรรณะและลัทธิศาสนา
6. อินเดียสมัยใดได้ชื่อว่า เป็นยุคทองของอินเดียโบราณ
ก.
ราชวงศ์โมกุล
ข.
ราชวงศ์คุปตะ
ค.
ราชวงศ์เมารยะ
ง.
ราชวงศ์อินโด-แบกเทรีย
7. มรดกตกทอดของแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุท่มี ีต่อชนรุ่นหลังที่สาคัญที่สุดคือเรื่องใด
ก. ภาษา
ข.
ศาสนา
ค.
การปกครอง
ง.
การชลประทาน
8. ข้อใดจัดเป็นลักษณะเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณในอินเดีย
ก. มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ
ข . เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและใช้แรงงาน
ค
. มีการติดต่อค้าขายกับดินแดนที่อยู่ห่างไกล
ง . นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาเมือง
9. ระบบวรรณะในอารยธรรมอินเดียแสดงถึงความเชื่อเรื่องใด
ก. มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนได้
ข. คนผิวขาวมีความเจริญทางอารยธรรมมากกว่าคนผิวดา
ค. มนุษย์เกิดมามีฐานะไม่เท่ากันเพราะผลกรรมทีท่ าไว้ในอดีต
ง. พระพรหมได้ลิขิตชะตาชีวติ มนุษย์ไว้แล้ว จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
10. รัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่อนิ เดียเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวิทยาการ
และให้การอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนานิกายมหายานให้เจริญรุ่งเรือง
ก. พระเจ้าบาบูร์
ขอให้นักเรียนตั้งใจทา
ข
. พระเจ้ากนิษกะ
ข้อสอบไม่ยากเลยนะคะ
ค. พระเจ้าจันทรคุปต์
ง. พระเจ้าอโศกมหาราช (Asoka)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

เอกสารหมายเลข 1
แนวทางการนาเสนอ
แบบบันทึกข้อมูลกลุ่มตามสถานการณ์ เรื่อง ...........................................
กลุ่มที.่ .......
1. ชื่อ......................................(ประธาน)
มีหน้าที่.………………………………………….………..………
2. ชื่อ.....................................(รองประธาน)
มีหน้าที่…………………..………………….……………….……
3. ชื่อ.....................................(กรรมการ)
มีหน้าที่………………………..………..…………………………
4. ชื่อ......................................(กรรมการ)
มีหน้าที่...…………………………..………………………………
5. ชื่อ......................................(เลขานุการ)
มีหน้ าที่..……………………….………………………………..…
6. ชื่อ......................................(ผูช้ ่วยเลขานุการ) มีหน้าที.่ ..........…………………………………………………
คาชี้แจง

เมื่อนักเรียนศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์จบแล้ว ให้นักเรียนบันทึกข้อมูล
ลงในแบบบันทึกทีก่ าหนดให้เป็นรายกลุ่ม

ประเด็นปัญหาที่ได้จากสถานการณ์นี้
- หนังสือเล่มเล็กคืออะไร - ทาอย่างไร - มีสว่ นประกอบอะไรบ้าง - ใช้งบประมาณเท่าใด
...................................................................................................................................................
- ใช้เวลาในการทากี่วัน - ขอบเขตของเนือ้ หามีอะไรบ้าง - จะหาข้อมูลได้จากที่ใด
.............................................................................................................................................
- จะแบ่งหน้าที่กันอย่างไร - สมาชิกต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ฯลฯ
................................................................................................................................................
กาหนดหัวข้อที่ศึกษา
อารยธรรมอินเดีย
หัวข้อศึกษา..........……………………………………………..……………………………………………………………..
ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมอินเดีย ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
สิ่งที่ตอ้ งการรู้ /สนใจ .....................................................................................................
อารยธรรมในอินเดีย สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย
…………………………………………………………..……………………………..…………………………………..……………………..
วิธีการหาคาตอบ
- ศึกษาเอกสาร
- สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
- สัมภาษณ์ผู้รู้
............................................................................................................................................
....
- หนังสือแบบเรียน - ใบความรู้
แหล่งข้อมูล………………………………………………………………………………………………………..………..………
- ห้องสมุดโรงเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- สอบถามครู
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..…….
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
ภาระงานจากสถานการณ์...............................................................................................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

เอกสารหมายเลข 2
แผนที่ความคิด
คาชี้แจง

ให้นักเขียนสร้างแผนที่ความคิด แสดงการปฏิบัติงานของกลุ่มตามสถานการณ์
ทีก่ าหนดให้

แนวทางการนาเสนอ
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เช่น
หัวข้อศึกษา เรื่อง..................
แหล่งข้อมูล………………….……
ภาระงาน ............................
- หลักการ /แนวคิด............
- วัตถุประสงค์............................
- ขั้นตอน........................... ออกแบบ.................................
- เวลา.............................. งบประมาณ.............................
- เนือ้ หา...........................
- ประโยชน์.................................
- การประเมินผล...............
- การปรับปรุง / พัฒนา...............
-การนาเสนอ / เผยแพร่…….
การแบ่งบทบาทหน้าที่...........
- ประธาน...........................
- รองประธาน……………………………..
- กรรมการ……………………….
- เลขานุการ……………………………..…
- ผูช้ ่วยเลขานุการ................
ทักษะกระบวนการ……………
1.............................................
2.............................................
3.............................................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

เฉลยบัตรงานที่ 1.1
เรื่อง “อารยธรรมอินเดีย”
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนแต่ละคนตอบคาถามต่อไปนี้

แนวทางการตอบ
1. แหล่งอารยธรรมอินเดีย มีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างไร
อารยธรรมอินเดียได้กาเนิดขึน้ บริเวณลุม่ แม่นาสิ
้ นธุ ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นดินแดน
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ที……………………………………………………………………………………………………………………………….
่มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถเดินทางติดต่อกับดินแดนเมโสโปเตเมียได้ กาหนดอายุประมาณ
2,500-1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ที่สาคัญ คือ เมืองโมเฮนโจดาโร
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Mohenjodaro) และเมืองฮารัปปา (Harappa) ปัจจุบัน อยู่ในปากีสถานเมืองโบราณทัง้ สองเมืองนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………….
แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชาวสินธุทั้งในด้านสถาปัตยกรรม สาธารณูปโภค การชลประทานและ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
การวางผังเมืองที่เป็นระเบียบ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมอินเดียมีอะไรบ้าง อย่างไร
1. ที่ตั้ง อินเดียมีลักษณะภูมปิ ระเทศที่หลากหลาย ดินแดนทางตอนเหนือและใต้ถูกแบ่งแยก
…………………………………………………………………………………………………………..………………….
จากกั
นด้วยที่ราบสูงเดคคาน เป็นผลให้ทั้งสองเขตมีความแตกต่างกันทัง้ ด้านภูมิศาสตร์
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ และการหล่อหลอมอารยธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ภูมอิ ากาศ อินเดียมีภูมิอากาศแห้งแล้งเพราะฝนตกน้อยประมาณปีละ 4 เดือน และมี
……………………………………………………………………………………………………………………………….
อากาศร้อนจัด ปีใดฝนตกน้อยกว่าปกติ การเพาะปลูกจะไม่ได้ผลและเกิดความอดอยาก ในทางตรง
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้าม ปีใดที่ฝนตกมากเกินไปจะเกิดอุทกภัย พืชผลได้รับความเสียหาย สภาพภูมอิ ากาศจึงมีอทิ ธิพลต่อ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
การดารงชีวิตและความเชื่อของชาวอินเดียซึ่งต้องพึ่งพาธรรมชาติ ดังเช่น การบูชาแม่นาคงคา
้
เป็นต้น
......................................................................................................................................
3. จงอธิบายอารยธรรมอินเดีย ที่มอี ทิ ธิพลต่อมนุษยชาติในด้านต่าง ๆ มาพอสังเขป
1. ด้านระบบการวัด การช่าง และการนับเวลา
……………………………………………………………………………………………………………………………….
เป็นระบบการชั่งน้าหนักและการวัดในมาตรฐานเดียวกัน ดังมีหลักฐานบนงาช้างที่
……………………………………………………………………………………………………………………………….
แหล่
งโบราณคดีโลทาล พบเครื่องมือเครื่องใช้จากทองแดง สาริด ดีบุก ตะกั่วรวมทั้งอิฐที่มี
……………………………………………………………………………………………………………………………….
อั……………………………………………………………………………………………………………………………….
ตราส่วนเหมาะสม คือ 4 : 2 : 1 มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ พบการคานวณโดยใช้คา่ ของ
พาย(  )
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

เฉลยบัตรงานที่ 1.1
เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

ต่อ..บัตรงานที่ 1.1

2. ด้านศาสนาและสังคม
สังคมบริเวณลุม่ แม่นาสิ
้ นธุ มีระบบการแบ่งผู้คนเป็นวรรณะ ประกอบด้วย วรรณะ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
กษัตริย์ วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพทย์ และวรรณะศูทร การนับถือเทพเจ้าต่างๆ โดยมี
……………………………………………………………………………………………………………………………….
พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนา ต่อมาเรียกว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และเป็นแหล่งกาเนิด
……………………………………………………………………………………………………………………………….
พระพุทธศาสนา ลัทธิเชน ซึ่งความเชื่อเหล่านีไ้ ด้เผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ด้านภาษาและวรรณกรรม
ชาวอารยันประดิษฐ์ตัวอักษรและภาษาสันสกฤตเมื่อราว 1,200 ปี ก่อนคริสต์ศักราช และใช้
……………………………………………………………………………………………………………………………….
บันทึกคัมภีร์พระเวท จากมุขปาฐะที่ชาวอารยันท่องกันสืบต่อมา มีการบันทึกมหากาพย์ 2 เรื่อง คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
มหากาพย์มหาภารตะ และรามายณะ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเทศที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา รวมทั้งการประดิษฐ์อักษรของ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

เฉลยบัตรงานที่ 1.2
เรื่อง “นักประพันธ์น้อย”
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแต่งเรื่องสั้นประวัตศิ าสตร์อนิ เดีย มีความยาวไม่น้อย
กว่า 10 บรรทัด ที่มคี าเหล่านีป้ รากฏอยู่ในเรื่องโดยให้ทาเป็นรายบุคคล

อินเดีย

อารยัน

พุทธศาสนา
ฮารับปา

ลุ่มน้าสินธุ

ทวีปเอเชีย

พระเวท
ดราวิเดียน
โมเฮนโจดาโร

ชื่อเรื่อง...................................................
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
การตรวจให้คะแนนอยู่ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อนโดยประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บัตรเฉลยแบบทดสอบ

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

ข้อ

คาตอบ

ข้อ

คาตอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก
ค
ข
ข
ข
ก
ง
ค
ข
ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข
ก
ข
ค
ง
ข
ข
ก
ค
ข
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

บรรณานุกรม

ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์. ประวัติศาสตร์สากล 4 – 6. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด, 2553.
วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์. เล่ม 2 ประวัติศาสตร์สากล :
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.), 2555.
ไพฑูรย์ มีกุศลและคณะ. ประวัติศาสตร์สากล ม. 4 – 6. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด, ม.ป.ป.
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

ประชุมสมาชิกกลุ่ม
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
1. นายดา ตาแหน่งประธาน มีหน้าที่ สืบค้นข้อมูลเรื่อง ประวัติอินเดีย
จัดเตรียมงบประมาณโดยเก็บจากสมาชิกในกลุ่มคนละ 30 บาท รวม
150 ออกแบบและจัดทาสมุดเล่มเล็ก
2. นายเขียว ตาแหน่งรองประธาน มีหน้าที่ สืบค้นข้อมูลเรื่อง ประวัติ
อินเดีย จัดหาซื้อวัสดุสิ่งของเพื่อทาชิ้นงาน ออกแบบและจัดทาสมุด
เล่มเล็ก
3. น.ส. ขาว ตาแหน่งกรรมการ มีหน้าที่ สืบค้นข้อมูลเรื่อง ปัจจัยที่ทา
ให้เกิดอารยธรรมอินเดีย ออกแบบและจัดทาสมุดเล่มเล็ก
4. น.ส.เหลือง ตาแหน่งกรรมการ มีหน้าที่ สืบค้นข้อมูลเรื่อง อารย
ธรรมสาคัญของอินเดีย ออกแบบและจัดทาสมุดเล่มเล็ก
5. น.ส. ฟ้า ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จดบันทึกสรุป
รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกในกลุ่ม ออกแบบและจัดทาสมุดเล่มเล็ก
- สืบค้นข้อมูล ออกแบบชิ้นงาน
- ลงมือปฏิบัติงาน ลงมือทาสมุดเล่มเล็ก
- เตรียมนาเสนอผลงาน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ชุดที่ 1

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
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