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หนวยการเรียนรูท่ี 4  เร่ือง ความขัดแยงและความรวมมือในคริสตศตวรรษที่ 20 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
 ส  4.2   ม. 4-6/ 3 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส  4.2  ขอ 3  วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1   ยุคสงครามรอนสงครามเย็น 
         1)   สงครามโลกครั้งที่ 1 
         2)   สงครามโลกครั้งที่ 2 
         3)   สงครามเย็น 
 3.2   ความรวมมือระหวางประเทศ 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
       -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   สงครามโลกครั้งที่ 1 
          -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 2 
          -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สงครามเย็น 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 
         1)  นักเรียนนําความรูในเรื่องสงครามรอนสงครามเย็นเปนแนวทางในการเรียนรู 
         2)  นักเรียนเปรียบเทียบ สงครามแตละประเภทได 
 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 

         1)   จากการตอบคําถาม 
         2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจาํหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 
      1)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง   สงครามโลกครั้ง        
ที่ 1 
       2)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 
       3)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง สงครามเย็น 

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา          
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
     1)  การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
    2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
   3)  งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   
สงครามโลกครั้งที่ 1 
   4)  ผลงานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง สงครามโลกครั้งที่ 2 
  5)  ผลงานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง  สงครามเย็น 

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ
หนวย   
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี  4/1   เร่ือง   สงครามรอน 
เวลา  4   ชั่วโมง 

................................................................................................................................................. 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจสงครามรอน   
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายสาเหตุและผลของสงครามรอนได   
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         สงครามรอน 
  -   สงครามโลกครั้งที่  1 
  -    สงครามโลกครั้งที่  2 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -    การศึกษา  การปฏบิัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่องสงครามรอน        
 3.2    กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สงครามรอน    
          2)   การอภิปรายจากประเดน็คําถาม 
          3)   การตอบคําถามเรื่อง   สงครามรอน 
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 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   สงครามรอน  จากการตอบ
คําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   สงครามรอน 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   สงครามรอน  จากการตอบคําถาม  
2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเหน็เรื่อง  สงครามรอน 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   สงครามรอน      
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  สงครามรอน      
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

   สงครามรอน   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    สงครามรอน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ          

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)   นักเรียนดูวีซีดีการรบของไทยกับพมา  ครูตั้งคําถาม สาเหตุที่ทําใหเกิดสงครามคือ
อะไร 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนแบง  2  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
       1)  กลุมที่ 1 ดูวีซีดีสงครามโลกครั้งที่ 1  
ปฏิบัติดังนี้ 
           -   สรุปสาเหตุ 
           -   การรบโดยยอ 
           -   ผลที่เกิดขึ้น  
       2)   กลุมที่ 2  ดูวีซีดีสงครามโลกครั้งที่ 2 
ปฏิบัติดังนี้ 
          -  สรุปสาเหตุ 
          -  การรบโดยยอ 
          -   ผลที่เกิดขึ้น 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

 2. สมาชิกกลุมที่ 1 และ 2 รวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูเนื้อหาจากการศึกษาจากวีซีดี 

ทักษะการสรุปขอมูล 

3. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอเรื่อง  สงคราม
โลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2  หนาชั้น 
ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม  

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

4.  ครูตั้งประเด็น สงครามโลกครั้งที่ 1 กับ
สงครามโลกครั้งที่ 2  มีความเหมือนและความ
แตกตางกันอยางไรบาง 

ทักษะการคิดแยกแยะ 

5. ครูตั้งประเด็นองคการสหประชาชาติและองค
การสันนิบาติชาติมีบทบาทเหมือนกันหรือตางกัน
อยางไร 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  สงครามโลก  
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5.3   ขั้นสรุป 
         -  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ืองสงครามรอน  โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู    

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        2)  วีซีดีไทยรบพมา 

         3)   วีซีดีสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่  2 
         4)   แบบฝกทักษะเรื่องสงครามรอน    

6.2   แหลงเรียนรู   
         1)   หองสมุดโรงเรียน 

          2)   หองสมดุกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          -  นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม  ถาไมมีฮิตเลอรจะมีสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือไม
อยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 2 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -    ถาไมมีฮิตเลอรจะมีสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือไมอยางไร 
     3.   ขั้นสรปุ 
        -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
        -   นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน คุณธรรมของผูนํา 
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ภาระงาน  “ ศึกษาคุณธรรมของผูนํา ” 
การบูรณาการ  ส  1.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง คุณธรรมของผูนํา  
ผลงานที่ตองการ  คุณธรรมของผูนํา    
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาหลักธรรมของผูนํา 
 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่นําไปใช  
 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ความถูกตอง 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
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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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แบบฝกทักษะเรื่องสงครามรอน 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเพาเวอรพอทยสรุปสงครามโลกครั้งที่ 1 และที่ 2  นําเสนอในชั้นเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี  4/ 2  เร่ือง   สงครามเย็น 
เวลา  3  ชั่วโมง 

................................................................................................................................................. 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจสงครามเย็น  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายสาเหตุและผลของสงครามเย็นได   
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         สงครามเย็น 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
           2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
     -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่องสงครามเย็น        
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง สงครามเย็น    
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคําถามเรื่อง  สงครามเย็น 
 
 
 
 
 



 106

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   สงครามเย็น  จากการตอบ
คําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   สงครามเย็น 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง สงครามเย็น  จากการตอบคําถาม  
2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเหน็เรื่อง   สงครามเย็น 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   สงครามเย็น      
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   สงครามเย็น     
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

   สงครามเย็น   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    สงครามเย็น 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด

และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ          

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         ครูตั้งคําถามใครรูจักสัญญาวอรซอบางวามีความสําคัญอยางไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนกาอรสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูอธิบายสงครามเย็นโดยใชเพาเวอรพอทย ทักษะการรวบรวมขอมูล 
2.  นักเรียนแบงกลุม  4  กลุม ศึกษาสงครามเย็น
จากอินเทอรเน็ต 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นําเสนอผลการศึกษาคนควา โดย 
        1)  กลุมที่ 1  สรุปโดยใชเพาวเวอรพอทย 
        2)  กลุมที่ 2  จัดปายนิเทศ 
        3)  กลุมที่ 3  รายงานเปนรูปเลม 
        4)  กลุมที่ 4   ผังความคิด 
ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

5.3   ขั้นสรุป 
         1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ืองสงครามเย็นโดยการสนทนาซักถามและชิ้นงาน
ของนักเรียนเปนแนวทางในการสรุป 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู   

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   แบบทดสอบหลังเรียน 

6.2   แหลงเรียนรู   
        1)   หองสมุดโรงเรียน 

         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -   นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม  ทําไมสงรามเย็นจึงยุติเมื่อสหภาพโซเวียตลม 
สลาย    
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง  สงครามเย็น 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -    ทําไมสงรามเย็นจึงยุติเมื่อสหภาพโซเวียต ลมสลาย    
      3.   ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
        -   นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน คุณธรรมของผูนํา 

 
ภาระงาน  “ ศึกษาคุณธรรมของผูนํา” 

การบูรณาการ  ส  1.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง คุณธรรมของผูนํา  
ผลงานที่ตองการ  คุณธรรมของผูนํา    
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาหลักธรรมของผูนํา 
 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่นําไปใช  
 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ความถูกตอง 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
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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 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 



 110

แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 4/3  เร่ือง   องคการระหวางประเทศ 
เวลา  3   ชั่วโมง 

................................................................................................................................................. 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจองคการระหวางประเทศ  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายองคการระหวางประเทศได   
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         องคการระหวางประเทศ   
 2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
    -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
    -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   องคการระหวางประเทศ      
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   องคการระหวางประเทศ   
        2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
        3)   การตอบคําถามเรื่อง   องคการระหวางประเทศ 
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 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   องคการระหวางประเทศ    
จากการตอบคําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   องคการระหวางประเทศ     
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  องคการระหวางประเทศ    จากการตอบคําถาม  
       2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   องคการระหวางประเทศ   

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  องคการระหวางประเทศ      
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   องคการระหวางประเทศ   
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

    องคการระหวางประเทศ   จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   องคการระหวางประเทศ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด

และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ         

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         ครูตั้งคําถามใครรูจักองคการสหประชาชาติบางวามีความสําคัญอยางไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนกาอรสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1. นักเรียนแบงกลุม  4  กลุม ศึกษา องคการ
ระหวางประเทศจากอินเตอรเน็ต โดย 
      1)  ศึกษาองคการระหวางประเทศในเรื่อง 
การศึกษา 
      2)   ศึกษาองคการระหวางประเทศในเรื่อง
เศรษฐกิจ และสังคม 
      3)  ศึกษาองคการระหวางประเทศในเรื่อง         
ส่ิงแวดลอม 
      4)   ศึกษาองคการระหวางประเทศในเรื่อง
การเมือง 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นําเสนอผลการศึกษาคนควา โดย 
       1)   กลุมที่ 1  สรุปโดยใชเพาวเวอรพอทย 
       2)   กลุมที่ 2  จัดปายนิเทศ 
       3)   กลุมที่ 3  รายงานเปนรูปเลม 
       4)   กลุมที่ 4  ผังความคิด 
ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

5.3   ขั้นสรุป 
         1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  องคการระหวางประเทศโดยการสนทนาซักถาม
และชิ้นงานของนักเรียนเปนแนวทางในการสรุป 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู   

       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       2)   แบบทดสอบหลังเรียน 
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 6.2   แหลงเรียนรู   
            1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          -   นักเรียนศึกษาจากประเด็นคําถาม  ทําไมสงรามเย็นจึงยุติเมื่อสหภาพโซเวียตลม 
สลาย    
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง องคการระหวางประเทศ      
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -    ทําไมองคการสหประชาชาติจึงไมสามารถปฏิบัติงานได    
      3.   ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
       -   นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน คุณธรรมของผูนํา 

ภาระงาน  “ ศึกษาคุณธรรมของผูนํา” 
การบูรณาการ   ส  1.1  
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง คุณธรรมของผูนํา  
ผลงานที่ตองการ  คุณธรรมของผูนํา    
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาหลักธรรมของผูนํา 
 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่นําไปใช  
 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ความถูกตอง 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
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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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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 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

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 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 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.  ทําไมจึงเรียนสงครามโลกครั้งที่ 1 วามหาสงคราม   
 ก.  เปนสงครามของประเทศมหาอํานาจ 2 ฝาย 
 ข.  เปนสงครามที่สูญเสียทรัพยสินมหาศาล 
 ค.  เปนสงครามที่ทําลาชีวิตมนุษยมหาศาล 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
2.  ขอใดไมใชสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1    
 ก.  ความออนแอขององคการสหประชาชาติ 
 ข.  ลัทธิชาตินิยม 
 ค.  การแขงขันกันแสวงหาอาณานิคม 
 ง.  ความขัดแยงระหวางมหาอํานาจตางๆ 
3.  สัญญาแฟรงคเฟรตเปนการทําสัญญาระหวางประเทศใด   
 ก.   อังกฤษกับฝรั่งเศส 
 ข.  ฝร่ังเศสกับเยอรมนี 
 ค.   เยอรมนีกับอังกฤษ 
 ง.   ฝร่ังเศสกับสหรัฐอเมริกา 
4.  ความตกลงไตรภาคีทําขึ้นเพื่อจุดประสงคใด   
 ก.  เพื่อแกปญหาการแยงอาณานิคมและการแยงผลประโยชน 
 ข. เพื่อรวบรวมกําลังรบกับสหรัฐอเมริกา 
 ค.  เพื่อปองกนัเยอรมนีบุกฝร่ังเศสกับอังกฤษ 
 ง.  เพื่อปองกันการเกิดสงครามโลก 
5.  สงครามโลกครั้งที่ 1  ยุติลงเพราะสาเหตุใด   
 ก.  ฝร่ังเศสลงนามสงบศึก 
 ข.  อังกฤษรบชนะสหรัฐอเมริกา 
 ค.  เยอรมนีลงนามในสัญญาสงบศึก 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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6. ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 ตรงกับขอใด   
 ก.  เกิดความเสียหายดานทรัพยสินและชีวิตจํานวนมหาศาล 
 ข.  เกิดความเปลี่ยนแปลงดานมหาอํานาจยุโรป 
 ค.  เกิดประเทศใหม 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
7.  ประเทศญี่ปุนแพสงครามเพราะสาเหตุใด   
 ก.  มีคนนอย 
 ข.  โดนระเบิดปรมาณู 2 ลูก 
 ค.  โดนตอตานจากเจาของพื้นที่ 
 ง.  เยอรมนียอมแพ 
8.  สงครามเย็นเปนสงครามเกี่ยวกับเรื่องใด   
 ก.  ระบบการเมอืงการปกครอง 
 ข.  การแสวงหาพันธมิตร 
 ค.  การแสวงหาตลาดการคา 
 ง.  ความแตกตางของศาสนา 
9.  ส่ิงใดที่สรางขึ้นมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจยุโรป   
 ก.  ลัทธิทรูแมน 
 ข.  องคการตลาดรวม 
 ค.  แผนการมารแชล 
 ง.  สัญญาวอรซอ 
10.  สาเหตุที่ทําใหสหภาพโซเวียตลมสลายคือขอใด   
 ก.  นโยบายเปดกวางที่เรียกวา  กลาสนอสต 
 ข.  นโยบายการปรับโครงสราง ที่เรียกวา เปเรสตรอยกา 
 ค.  นายมิคาอิล  กอรบาชอฟขึ้นดํารงตําแหนงผูนํา 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  

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

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 

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

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

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   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 ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
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   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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คําถามทายหนวย 

  
1.  สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดจากปจจัยใดและมีความสําคัญตอประวัติศาสตรโลกอยางไร   
    ตอบ เกิดจากความขัดแยงในดานผลประโยชน  ลัทธิชาตินิยม  
2.  เพราะเหตุใดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอสังคมโลกอยางไร   
     ตอบ  เพราะความออนแอของสันนิบาติชาติ  เยอรมนีถูกกดดันและเอาเปรียบจากการแพสงคราม
โลกครั้งที่ 1 ผลที่เกิดขึ้นเกิดความเสียหายทั้งทรัพยสินและผูคน 
3.  องคการสันนิบาตชาติและองคการสหประชาชาติมีบทบาทอยางไรหลังเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 
และสงครามโลกที่ 2   
      ตอบ  ประสานงานใหความชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ  
4.  สงครามเย็นคืออะไร เพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาคมโลกอยางไร   
     ตอบ  คือ สงครามดานความคิดความแตกตางของระบอบการปกครอง สงผลกระทบกอใหเกิดการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสตและประชาธิปไตย  และการสงครามดานความคิดและการลมสลายของ          
สหภาพโซเวียต 
5. เพราะเหตุใดประเทศตางๆ  จึงหันมามีความรวมมือกันระหวางประเทศมากกวาการ ขัดแยงกันเอง 

      ตอบ  เพราะปจจุบันเปนยุคของการไรพรมแดนมีเหตุการณตางๆ   เกิดขึ้นก็จะรูเทากันหมดจึงทํา
ใหสามารถรวมมือกันแกปญหาตางๆ  ไดงาย 


