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หนวยการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง โลกรวมสมัยในคริสตศตวรรษที่ 21 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ 
 1)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ง 2.1) 
 2)   สุขศึกษาและพลศึกษา  (พ 5.1) 
 3)   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ส 1.2) ,  (ส 2.1) ,  (ส 4.2) 
 4)    ศิลปะ  (ศ 1.1) 
1.  มาตรฐานการเรียนรู 
  ส  4.2   ขอ 4   วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21  
2.  สาระการเรียนรู 
 1)   เหตุการณสําคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21 
  -   การกอการรายเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 
  -   ภาวะเรือนกระจก 
  -   ความขัดแยงทางศาสนา 
  -   ปญหาโรคระบาด 
  2)   สาเหตุที่กอใหเกิดปญหา 
 3)   ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 4)   แนวทางการแกปญหา 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
      1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การกอการราย 
         2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภาวะเรือนกระจก 
         3)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ความขัดแยงทางศาสนา 
         4)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ปญหาโรคระบาด 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 
         1)   นักเรียนนําความรูในเรื่องเหตุการณสําคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21  เปน        
แนวทางในการเรียนรู 
         2)   นักเรียนเปรียบเทียบ เหตุการณสําคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21  แตละประเภท
ได 
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 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 
         1)   จากการตอบคําถาม 
         2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 

5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
        1)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง   การกอการราย 
        2)   ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง ภาวะเรือนกระจก 
        3)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง ความขัดแยงทาง
ศาสนา 
         4)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  ปญหาโรคระบาด 

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา    
ขอมูล 

 
-  ศึกษาเรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรปุเปนเลม
รายงาน 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1) การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
       2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
       3)  งานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง   การกอการราย 
        4)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง ภาวะเรือนกระจก 
        5) ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง ความขัดแยงทาง
ศาสนา 
        6) ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง ปญหาโรคระบาด 

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 
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5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ
หนวย   
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5/1  เร่ือง การกอการราย 
เวลา  3   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู      

        รูและเขาใจสาเหตุความเปนมาของกลุมกอการรายระหวางประเทศ 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)   บอกสาเหตุของการกอการรายระหวางประเทศได  
         2)   อธิบายความเปนมาของกลุมกอการรายระหวางประเทศได 
2.   สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         กลุมกอการรายระหวางประเทศ 
   -  ฮามาส 
   -  อัลกออิดะ 
   -  เจมาฮ  อิสลามิยะฮ 
   -  เอซโบลละฮ 
   -  ฟาตา  อัล อิสลาม 

2.2   ทักษะกระบวนการ 
         -  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3  ทักษะการคิด 
        -  ทักษะการคิดวิเคราะห   ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการ
คิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  กลุมกอการรายระหวางประเทศ 
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัต ิ

        1)   การทํางานกลุมจากการศึกษา กลุมกอการรายระหวางประเทศ 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 

        3)    การตอบคําถามเรื่อง   กลุมกอการรายระหวางประเทศ 
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 

          -   ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
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3.4    ความรูความเขาใจ 
         1)    ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง กลุมกอการราย

ระหวางประเทศ จากการตอบคําถาม 
         2)    ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   กลุมกอการรายระหวาง

ประเทศ 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กลุมกอการรายระหวางประเทศ  จากการตอบคําถาม  
2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   กลุมกอการรายระหวางประเทศ 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กลุมกอการรายระหวางประเทศ 
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  กลุมกอการรายระหวางประเทศ 
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  กลุมกอ           

การรายระหวางประเทศ  จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    กลุมกอการราย

ระหวางประเทศ  
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 
          นักเรียนดูภาพการถลมตึกศูนยการคาโลก ( The World Trade Center) 
   -   ใครเปนผูกระทํา 
   -   ทําไปดวยเหตุผลใด 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งคําถาม   
       1)  ผูกอการรายคือใคร   
       2)   มีลักษณะอยางไรจึงเรียกวา 
ผูกอการราย 
       3)   ผูกอการรายภายในประเทศกับ 
ผูกอการรายนอกประเทศมีความเหมือนและ
ความแตกตางกันอยางไร 

- ทักษะการตอบคําถาม 
- ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

2.  นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
        1)   กลุมที่ 1  ศึกษาเรื่อง  กลุมฮามาส 
        2)   กลุมที่ 2  ศึกษาเรื่อง  กลุมอัลกออิดะ 
        3)   กลุมที่ 3  ศึกษาเรื่อง  กลุม เจมาร             
อิสลามิยะฮ 
        4)   กลุมที่ 4  ศึกษาเรื่อง กลุม เอซโบลละฮ 
        5)   กลุมที่ 5  ศึกษาเรื่อง  ฟาตา  อัลอิสลาม 
วิธีการนําเสนอ 
       -   ตัวแทนกลุมแตละกลุมสงสมาชิกกลุมละ 
2  คนออกมารวมอภิปรายกลุมหนาชั้น 
       -   ขณะอภิปรายเพื่อนในชั้นรวมตั้งประเด็น
คําถาม 
       -  หากกลุมที่รับผิดชอบตอบประเด็นคําถาม
ไมไดตองไปจัดทํารายงานของทั้ง 5  กลุมกอ
การรายคนละ 1 ฉบับ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
3.  ตัวแทนกลุมออกมาอภิปรายตามประเด็นที่
เพื่อนตองการทราบและตามการศึกษาคนควา
ของกลุม 

ทักษะการนําเสนอขอมูล 

4.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  กลุมกอ
การรายจากการอภิปรายกลุมและนักเรียนนําผล
การศึกษาคนควาจัดปายนิเทศ 

ทักษะการสรุปขอมูล 

5.3 ขั้นสรุป 
 -  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องกลุมกอการรายระหวางประเทศโดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู   

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                2)   รูปภาพตึกถลม 

6.2   แหลงเรียนรู 
         1)   หองสมุดโรงเรียน/หองคอมพิวเตอร 
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -   นักเรียนศึกษาผลกระทบที่เกิดจาการกระทําของกลุมกอการรายระหวางประเทศที่มี
ตอประเทศไทย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -    ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -    มีความแตกตางจากการกอการรายในประเทศไทยหรือไมอยางไร 
  3.   ขั้นสรุป 
       -   รวบรวมขอมูลจัดปายนิเทศใตอาคารเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
       -   นําขอเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องภัยจาการกอการรายจากผูรายขามชาติ 
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7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระหนาที่พลเมืองฯ  โดยกําหนดภาระงาน ศึกษากฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับเรื่อง ผูรายขาม
แดน 

 
ภาระงาน  “การศึกษากฎหมายระหวางประเทศในเรื่องผูรายขามแดน” 

 
การบูรณาการ  ส  2.1 
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจกฎหมายระหวางประเทศ 
ผลงานที่ตองการ  กฎหมายเกี่ยวกับผูรายขามแดน 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษากฎหมายระหวางประเทศเรื่องผูรายขามแดน   
 2.  อธิบายตามความเขาใจ  กระชับและชัดเจน 
  
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ เร่ือง ผูรายขามแดน 
 2.  ชัดเจน เขาใจงาย 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5/2  เร่ือง ภาวะเรือนกระจก 
เวลา   2   ชั่วโมง 

 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู      

        รูและเขาใจสาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)   บอกสาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจกได  
         2)   เสนอแนวทางการปองกันแกไขไมใหเกิดภาวะเรือนกระจกได 
2.   สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         -   ภาวะเรือนกระจก    

2.2  ทักษะกระบวนการ 
         -  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3  ทักษะการคิด 
        -   ทกัษะการคิดวิเคราะห   ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการ
คิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภาวะเรือนกระจก 
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 

        1)    การทํางานกลุมจากการศึกษา ภาวะเรือนกระจก 
         2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 

        3)    การตอบคําถามเรื่อง ภาวะเรือนกระจก    
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 

          -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ภาวะเรือน

กระจก  จากการตอบคําถาม 
        2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    ภาวะเรือนกระจก 

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภาวะเรือนกระจกจากการตอบคําถาม  
2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  ภาวะเรือนกระจก 

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

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ภาวะเรือน

กระจก  จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    ภาวะเรือนกระจก 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ          

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         -   นักเรียนดูภาพน้ําแข็งขั้วโลกละลาย  ครูตั้งคําถาม “ทําไมถึงเปนเชนนี้” 
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 5.2   ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1. นักเรียนศึกษา เร่ือง  “ภาวะเรือนกระจก” จาก
อินเทอรเน็ต 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2. นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     1)   สรุปสาเหตุ 
     2)   สรุปผลกระทบ 
     3)   เสนอแนวทางแกปญหา 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

3. นักเรียนนําเสนอผลงานกลุมตอทั้งชั้น  ครูและ
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการสรุปขอมูล 

4. นักเรียนกลุมเดิมศึกษาปญหาภาวะเรือนกระจก
ที่มีผลกระทบตอประเทศที่กลุมนักเรียนสนใจ
กลุมละ 1 ประเทศ โดยศึกษาในเรื่อง 
     1)  สาเหตุ 
     2)   ผลกระทบ 
     3)   แนวทางการแกปญหา 
     4)   หากเปนนักเรียนนักเรียนจะแกปญหา
อยางไร 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

5.นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นครูและ
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม  

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

-   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องภาวะเรือนกระจกโดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู   
                     1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   รูปภาพน้ําแข็งละลาย  

6.2   แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน/หองคอมพิวเตอร 

         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        -   นักเรียนศึกษาผลกระทบที่เกิดจากภาวะเรือนกระจกที่มีตอประเทศไทย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -    ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.  ขั้นวิเคราะห 
       -   มีความแตกตางจากการเกิดในประเทศอื่นๆ  หรือไมอยางไร 
  3.   ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลจัดปายนิเทศใตอาคารเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
       -   นําขอเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการปองกันปญหาทางธรรมชาติ 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระหนาที่พลเมือง โดยกําหนดภาระงาน ศึกษากฎหมายสิ่งแวดลอม  

 
ภาระงาน  “การศึกษากฎหมายสิ่งแวดลอม” 

การบูรณาการ   ส  2.1 
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจกฎหมายสิ่งแวดลอม 
ผลงานที่ตองการ  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษากฎหมายสิ่งแวดลอม   
 2.  อธิบายตามความเขาใจและกระชับ  ชัดเจน 
  
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามหลักกฎหมายสิ่งแวดลอม 
 2.  ชัดเจน เขาใจงาย 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
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....................................................................................................................................................... 
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    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5/3   เร่ือง   ความขัดแยงทางศาสนา 
เวลา   2  ชั่วโมง 

 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู      
                      รูและเขาใจสาเหตุของการเกิดความขัดแยงทางศาสนา 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)   บอกสาเหตุของการเกิดความขัดแยงทางศาสนาได  
         2)   เสนอแนวทางการปองกันแกไขไมใหเกิดความขัดแยงทางศาสนาได 
2.   สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          -  ความขัดแยงทางศาสนา     

2.2   ทักษะกระบวนการ 
         -  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคดิ 
          -  ทักษะการคิดวิเคราะห   ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการ
คิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ความขัดแยงทางศาสนา  
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 

        1)    การทํางานกลุมจากการศึกษา  ความขัดแยงทางศาสนา 
         2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 

        3)    การตอบคําถามเรื่อง  ความขัดแยงทางศาสนา    
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 

           -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
       1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ความขัดแยงทาง

ศาสนา   จากการตอบคําถาม 
       2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง   ความขัดแยงทางศาสนา    

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ความขัดแยงทางศาสนา   จากการตอบคําถาม  
2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  ความขัดแยงทางศาสนา    

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

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ความขัดแยง

ทางศาสนา   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    ความขัดแยงทาง

ศาสนา    
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 
         -   นักเรียนดูภาพความขัดแยงของชาวฮินดูกับชาวมุสลิม   ครูตั้งคําถาม  “ทําไมถึงเปน
เชนนี้” 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1. นักเรียนศึกษาเรื่อง  “ความขัดแยงทางศาสนา” 
จากอินเทอรเน็ต 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2. นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
      1)   สรุปสาเหตุ 
      2)   สรุปผลกระทบ 
      3)   เสนอแนวทางแกปญหา 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

3. นักเรียนนําเสนอผลงานกลุมตอทั้งชั้น  ครูและ
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการสรุปขอมูล 

4. นักเรียนกลุมเดิมศึกษาปญหาความขัดแยงทาง
ศาสนาที่มีผลกระทบตอประเทศที่กลุมนักเรียน
สนใจกลุมละ 1 ประเทศ โดยศึกษาในเรื่อง 
     1)   สาเหตุ 
     2)   ผลกระทบ 
     3)   แนวทางการแกปญหา 
     4)   หากเปนนักเรียนนักเรียนจะแกปญหา   
อยางไร 
    5)  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นครู
และนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

5.3  ขั้นสรุป 
-   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ความขัดแยงทางศาสนาโดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู     

        1)    หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)    รูปภาพความขัดแยงของชาวฮินดูกับชาวมุสลิม   
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6.2   แหลงเรียนรู   
         1)   หองสมุดโรงเรียน/หองคอมพิวเตอร 

          2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -   นักเรียนศึกษาผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยงทางศาสนาที่มีตอประเทศไทย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -    ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -    มีความแตกตางจากการเกิดในประเทศอื่นๆ   หรือไมอยางไร 
  3.   ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลจัดปายนิเทศใตอาคารเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
       -    นําขอเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการปองกันปญหาความขัดแยงทางศาสนาใน
ประเทศไทย 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระพระพุทธศาสนา โดยกําหนดภาระงาน ศึกษาหลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม  

ภาระงาน  “การศึกษาหลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม ” 
การบูรณาการ  ส  1.1  
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจเรื่องหลักธรรมที่ใชในการอยูรวมกันในสังคม 
ผลงานที่ตองการ   หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษา หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม   
 2.  อธิบายตามความเขาใจและกระชับ  ชัดเจน 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามหลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม  
 2.  ชัดเจน เขาใจงาย 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5/4  เร่ือง ปญหาโรคระบาด 
เวลา   2   ชั่วโมง 

 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู      

        รูและเขาใจสาเหตุของการเกิดปญหาโรคระบาด   
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)  บอกสาเหตุของการเกิดปญหาโรคระบาดได  
         2)   เสนอแนวทางการปองกันแกไขไมใหเกิด ปญหาโรคระบาดได     
2.   สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
          -  ปญหาโรคระบาด         

2.2   ทักษะกระบวนการ 
         -   กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
         -   ทักษะการคิดวิเคราะห   ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการ
คิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ปญหาโรคระบาด     
 3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 

         1)    การทํางานกลุมจากการศึกษา  ปญหาโรคระบาด   
          2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 

         3)     การตอบคําถามเรื่อง   ปญหาโรคระบาด      
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 

           -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ปญหาโรค

ระบาด  จากการตอบคําถาม 
        2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    ปญหาโรคระบาด      

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาโรคระบาด   จากการตอบคําถาม  
2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  ปญหาโรคระบาด      

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาโรคระบาด      
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคดิเห็นเรื่อง  ปญหาโรคระบาด      
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ปญหาโรค

ระบาด   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   ปญหาโรคระบาด      

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด

และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ          

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         -   นักเรียนดูภาพคนเดินปดจมูก    ครูตั้งคําถาม “ทําไมถึงเปนเชนนี้” 
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5.2   ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1. ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็น  “โรคใน
ปจจุบัน” 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2. นักเรียนแบงกลุม  4  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     1)   กลุมที่ 1 โรคเอดส 
     2)   กลุมที่ 2 โรคไขหวัดมรณะ 
     3)   กลุมที่ 3  โรคไขหวัดนก 
     4)   กลุมที่ 4  โรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

3. นักเรียนนําเสนอผลงานกลุมตอทั้งชั้น  ครูและ
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการสรุปขอมูล 

4. นักเรียนกลุมเดิมศึกษาปญหาโรคระบาด ที่มี
ผลกระทบตอประเทศที่กลุมนักเรียนสนใจ            
กลุมละ 1 ประเทศ โดยศึกษาในเรื่อง 
     1)  สาเหตุ 
     2)  ผลกระทบ 
     3)   แนวทางการแกปญหา 
     4)  หากเปนนักเรียนนักเรียนจะแกปญหา 
อยางไร 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

5. นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นครูและ  
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

5.3  ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง โรคระบาด  โดยการสนทนาซักถาม 
2) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู   

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   รูปภาพคนเดินปดจมูก 
                     3)   แบบทดสอบหลังเรียน 
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 6.2   แหลงเรียนรู   
        1)    หองสมุดโรงเรียน/หองคอมพิวเตอร 

         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -    นักเรียนศึกษาผลกระทบที่เกิดจากโรคระบาดที่มีตอประเทศไทย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -    ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -   มีความแตกตางจากการเกิดในประเทศอื่น ๆ หรือไมอยางไร 
  3.   ขั้นสรุป 
       -    รวบรวมขอมูลจัดปายนิเทศใตอาคารเรียน 
 4.  ขั้นประยุกตใช 
      -    นําขอเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการปองกันปญหาโรคระบาดในประเทศไทย 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระพระพุทธศาสนา โดยกําหนดภาระงาน  การดูแลสุขภาพของตนเอง  
 

ภาระงาน  “การดูแลสุขภาพของตนเอง” 
การบูรณาการ  พ  1.1  
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง  
ผลงานที่ตองการ  วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง  
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษา วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง    
 2.  อธิบายตามความเขาใจและกระชับ  ชัดเจน 
 เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามหลักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง  
 2.  ชัดเจน เขาใจงาย 
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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. ความหมายของ”การกอการราย” ตรงกับขอใด   

ก.  การใชความรุนแรงหรือขูวาจะใชความรุนแรงตอบุคคลหรือกลุมบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลง
ผลของกระบวนการทางการเมืองบางประการ  

ข. การใชความรุนแรง เพื่อเปลี่ยนแปลงผลของกระบวนการทางการเมืองบางประการ 
ค.  การขูวาจะทําลายสถานที่ตางๆ   เพื่อตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบาง

ประการ 
ง.  การใชความรุนแรงหรือขูวาจะใชความรุนแรงตอบุคคลหรือ กลุมบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลง

ผลของกระบวนการทางเศรษฐกิจบางประการ 
2. เพราะเหตุใดชนชาติอาหรับจึงไมพอใจสหรัฐ  

ก. เพราะประเทศสหรัฐอเมริกามีความร่ํารวยกวา 
ข. เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเขาไปวุนวายกับกลุมประเทศอาหรับมากเกินไป 
ค.  เพราะประเทศอาหรับตองการเปนประเทศมหาอํานาจแทนสหรัฐอเมริกา 
ง. เพราะกลุมประเทศอาหรับตองการเผยแพรศาสนาอิสลามสูประเทศสหรัฐอเมริกาแตถูก

ปฏิเสธ 
3. เพราะเหตุใดจึงเกิดความขัดแยงทางศาสนา   

ก. เพราะแตละศาสนาตองการขยายอิทธิพลของศาสนาตนเอง 
ข. เพราะศาสนาทุกศาสนามีคนนับถือมาก 
ค. เพราะผูที่นับถือศาสนามองวาศาสนาของตนเองมีความสําคัญกวาศาสนาอื่น 
ง. เพราะผูนับถือศาสนาที่มีคนนับถือนอยก็ตองการขยายใหมีคนนับถือมากขึ้นดวยวิธีการที่

รุนแรง 
4. เพราะเหตุใดชาวมุสลิมในประเทศปากีสถานจึงเกิดความขัดแยง  

ก. เพราะความแตกตางระหวางชาติพันธุ 
ข. ความไมพอใจในความไมเทาเทียมกันในสังคม 
ค. การแทรกแซงของประเทศมหาอํานาจ 
ง. เกิดการแขงขันในการเผยแพรศาสนาในนิกายที่แตกตางกัน 
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5. สาเหตุสําคัญที่ทําใหคนเปนโรคเอดสกันมากคือขอใด   
ก. ความรุนแรงของโรค 
ข. วิธีการรักษาไมชัดเจน 
ค. ความมักงายของคน 
ง. ความเจริญทางการแพทย 

6. ทําอยางไรเราจึงจะไมติดโรคไขหวัดมรณะ ? 
ก. เลือกดูภาพยนตรในโรงภาพยนตรช้ันนําเทานั้น 
ข. ใชผาเช็ดหนารวมกับเพื่อนสนิทเทานั้น 
ค. ดูแลรักษาสุขภาพตนเองอยางสม่ําเสมอ 
ง. เมื่อไปคลุกคลีกับผูปวยตองมาลางดวยน้ํายาฆาเชื้อทั้งตัวเสมอ 

7. “Avian Influenza Type A” เปนอันตรายอยางไร   
ก. ทําใหเปนโรคไขหวัดมรณะ 
ข. ทําใหเปนโรคไขหวัดนก 
ค. ทําใหเปนโรคเอดส 
ง. ทําใหเปนโรคไขหวัด 2009 

8. เมื่อนักเรียนพบนกพิราบตายมากๆ  นักเรียนจะทําอยางไร   
ก. หยิบไปทิ้งดวยมือเปลา 
ข. นําไปทําอาหารรับประทาน 
ค. แจงกรมอนามัยใกลบาน 
ง. แจงตํารวจ 

9.  “ WTO”  มีความสําคัญอยางไร  
ก. เปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องอนามัยของคนทั้งโลก 
ข. เปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องอาหารและยาของคนทั้งโลก 
ค. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตแพทยเพื่อคนทั้งโลก 
ง. เปนหนวยงานที่แกปญหาเรื่องความยากจนของคนทั้งโลก 

10. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะเรือนกระจกคือขอใด 
ก. การยอยสลายของธรรมชาติ 
ข. การกระทํากิจกรรมของมนุษย 
ค. การพัฒนาทางเทคโนโลยี 
ง. ความเจริญของประเทศ   
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียนหนวยท่ี 5  

1.ก 
2.ข 
3.ค 
4.ข 
5.ค 
6.ค 
7.ข 
8.ค 
9.ก 
10.ข 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 5 
( 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. เหตุการณกอการรายวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 สงผลกระทบอยางไรตอสหรัฐอเมริกาและภูมิภาค
ตางๆ 
      ตอบ  ทําใหเกิดความขัดแยงในดานตางๆ  
2. เพราะเหตุใดประเด็นความขัดแยงทางศาสนาจึงยังคงมีอยูในสังคมโลกปจจุบัน อธิบายพรอมยก     
ตัวอยางเหตุการณ 
      ตอบ     ความขัดแยงระหวางชาวมุสลิมในประเทศปากีสถาน ที่นําไปสูการแยกเปนประเทศปากี
สถานกับบังกลาเทศเมื่อ ค.ศ. 1971 โดยมีสาเหตุสําคญั 2 ประการ ประการที่หนึ่งมาจากสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่แยกปากีสถานออกเปน 2 สวน คือ ปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออก โดยมี
อินเดียคั่นกลาง สวนอีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือ ความไมพอใจในความไมเทาเทียมกัน เนื่องจาก
ประชากรในปากีสถานตะวันออกสวนใหญมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดของประเทศปากี
สถาน แตรัฐบาลกลับใหความสนใจในการพัฒนาปากีสถานตะวันตกมากกวา ชาวปากีสถานตะวัน
ออกจึงพยายามที่จะแยกตัวออกมา รัฐบาลปากีสถานจึงสงกองทหารเขาปราบปราม ทําใหชาวปากี
สถานตะวันออกหลบหนีไปอาศัยอยูในอินเดีย โดยที่รัฐบาลปากีสถานกลาวโจมตีอินเดียวาใหการ
สนับสนุนแกชาวปากีสถานตะวันออก อยางไรก็ตาม ในที่สุดปากีสถานตะวันออกก็สามารถแยก
ประเทศไดสําเร็จและจัดตั้งประเทศใหมในชื่อวา บังกลาเทศ 
 3. การระบาดของไขหวัดสายพันธุใหม 2009 เกิดขึ้นไดอยางไร สงผลกระทบตอประชากรโลกอยางไร 
        ตอบ   ไขหวัดสายพันธุใหม 2009  เกิดขึ้นตั้งแตเดือนเมษายน ค.ศ. 2009 เปนการระบาดครั้งใหญ
ของไวรัสชนิดเอ (A) สายพันธุเอชวันเอ็นวัน (H1N1) ซ่ึงทําใหผูปวยเปนไขหวัดใหญ เมื่อไขหวัดสาย
พันธุนี้เร่ิมระบาดใหมๆ มีการเรียกกันวา ไขหวัดหมู (Swine Influenza) เนื่องจากเชื้อไวรัสที่เปนตน
เหตุของการเปนไขหวัดนี้เกิดขึ้นกับหมูเมื่อคร้ังมีการระบาดครั้งใหญใน ค.ศ. 1918 แตหลังจากการ
ระบาดใหญคร้ังนั้นแลวก็ไมพบวาไวรัสชนิดนี้สามารถติดตอสูคนมากนัก แตการระบาดใน ค.ศ. 2009 
ที่เร่ิมเกิดที่ประเทศเม็กซิโกและระบาดตอไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว
และมีผูเสียชีวิตในเวลารวดเร็วเชนกัน ผูที่ติดเชื้อไวรัชนิดนี้จะมีอาการเหมือนกับเปนไขหวัดใหญ
อยางรุนแรงกอนจะเสียชีวิต 
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4. ปรากฏการณภาวะเรือนกระจกที่โลกกําลังประสบอยูมีสาเหตุสําคัญมาจากอะไร เพราะเหตุใดจึง
เปนเชนนี้ และมีแนวทางแกไขอยางไร 
     ตอบ  การเกิดภาวะเรือนกระจกมีหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุจากธรรมชาติ อันไดแก การเนาเปอยของ
ซากพืชและซากสัตว การระเบิดของภูเขาไฟและไฟปาทําใหเกิดควันจํานวนมาก และสาเหตุจาก
มนุษยซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญ เชน การตัดไมทําลายปา การเผาไหมของถานหิน น้ํามัน การใชปุย
ไนโตรเจน การทําเกษตรกรรมและปศุสัตว เปนตน จนทําใหเกิดกาซตางๆ เชน กาซมีเทนและ
คารบอนไดออกไซด 

แนวทางแกไขลดวิธีการที่จะกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก  
 
 


