
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  เรื่อง  วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ วิชา  สังคมศึกษา    ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565    เวลา  1  ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ 
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม.3/1  วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
 ส 4.1  ม.3/1  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนสนใจ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. มีความรู้และสามารถวิเคราะห์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
 2. สามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปศึกษาเรื่องราวต่างๆ 
4. สาระส าคัญ 
 วิธีการและขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์สามารถน ามาใช้ศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากท่ีสุด  และสามารถน ามาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน  สามารถเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีส าคัญ 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์   
   - จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เรื่องราว  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
   - ข้อจ ากัดของเรื่องราว  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
   - ความส าคัญของการวิเคราะห์เรื่องราว  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
   - กรณีตัวอย่างในการศึกษาเรื่องราว  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์  



  - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. ครูจัดระเบียบห้องเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
2. ครูเช็คชื่อนักเรียนเพ่ือตรวจสอบนักเรียนที่มาสายและขาดเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุยใช้ค าถาม   

- นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สังเคราะห์กับวิเคราะห์ต่างกันอย่างไร 
(ค าตอบ  วิเคราะห์  หมายถึง  แยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย  เพ่ือท าความเข้าใจใน 
แตล่ะส่วน  สังเคราะห์  หมายถึง  การรวบรวมสิ่งต่างๆตั้งแต่  2  ชนิดขึ้นไปและน ามาท าให้ 
ส าเร็จรูป) 

        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูอธิบาย  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

   - จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เรื่องราว  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
   - ข้อจ ากัดของเรื่องราว  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
   - ความส าคัญของการวิเคราะห์เรื่องราว  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
   - กรณีตัวอย่างในการศึกษาเรื่องราว  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
 5. ครูให้นักเรียนตอบค าถามโดยการสุ่มเรียกเลขท่ี  โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
   - ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์  คือขั้นตอนใด 
    (ค าตอบ  การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ) 
   - จงยกตัวอย่างที่ท าให้การค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความเก่ียวข้องน้อย 
    (ค าตอบ  สงคราม  น้ าท่วม  ไม่มีความรู้เรื่องภาษา  ไม่ชอบจดบันทึก) 
          
         
     กิจกรรมรวบยอด 
     6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
9. สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.3 
10. แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  วิธกีารทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ  วิธีการและขั้นตอน
ทางประวัติศาสตร์ที่นัก
ประวัติศาสตร์สามารถน ามาใช้
ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
มากที่สุด  และสามารถน ามา
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในอดีตและ
ปัจจุบัน  สามารถเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์เรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

-การตอบค าถาม 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด  ส 4.1  ม.3/1  
วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่าง
มีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
ส 4.1  ม.3/1  ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่างๆที่ตนสนใจ 

-การตอบค าถาม -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิภาคของโลกกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  เรื่อง พัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลก วิชา  สังคมศึกษา   ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1     
ปีการศึกษา  2565     เวลา  3  ชั่วโมง  อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 4.2  ม.3/1  วิเคราะห์พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบาย  เรื่อง  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก 
       2. สามารถวิเคราะห์พัฒนาการด้านต่างของแต่ละทวีปในโลก 
4. สาระส าคัญ 
 ดินแดนในภูมิภาคต่างๆ ของโลกมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆทั้งด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง การเรียนรู้ภูมิหลังและพัฒนาการด้านต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของ
โลก จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความสืบเนื่องของอารยธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้กระจ่างชัดมาก
ยิ่งขึ้น 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. ทวีปต่างๆในโลก 
   - ทวีปยุโรป 
   - ทวีปอเมริกาเหนือ 
   - ทวีปอเมริกาใต้ 
   - ทวีปแอฟริกา 
   - ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  
    
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. สมรรถนะส าคัญ 



 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
  1. ครูจัดระเบียบห้องเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
  2. ครูเช็คชื่อนักเรียนเพ่ือตรวจสอบนักเรียนที่มาสายและขาดเรียน 
  3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุยเพ่ือให้นักเรียนมีความผ่อนคลายในการเรียน   
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4. ครูอธิบายการท ากิจกรรมโดยให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเป็นพารากราฟและน าเสนอหน้าชั้นเรียน
      เป็นกลุ่มๆ โดยให้นักเรียนตั้งค าถามกลุ่มละ 10 ข้อ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านต่างๆ และ
      น ามาถามเพ่ือในห้องโดยนักเรียนที่ต้องตอบค าถามคือนักเรียนที่คุยและไม่ร่วมฟังเพ่ือนในการ
   น าเสนองานกลุ่ม 
  5. ครูเสนอแนะและให้ค าแนะน าในการท างานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม  
  กิจกรรมรวบยอด 
  6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
9. สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.3 
10. แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ชิ้นงานและการน าเสนอของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. การวัดและการประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ ดินแดนในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกมีประวัติความ
เป็นมาและพัฒนาการที่แตกต่าง
กันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆทั้ง
ด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในแต่ละแห่ง การเรียนรู้ภูมิหลัง
และพัฒนาการด้านต่างๆ ในแต่
ละภูมิภาคของโลก จะท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในความ
สืบเนื่องของอารยธรรมจากอดีต
จนถึงปัจจุบันได้กระจ่างชัดมาก
ยิ่งขึ้น   

- การตอบค าถาม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด ส 4.2  ม.3/1  วิเคราะห์
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ 
ในโลกโดยสังเขป 

- การตอบค าถาม - แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

 
- แบบฝึกปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

- แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  เรื่อง  การพัฒนาการด้าน
สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วิชา  สังคมศึกษา   ชื่อรายวิชา  
ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3      
ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา  2565    เวลา  1  ชั่วโมง     อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีความรักความภาคภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 4.3  ม.3/1  วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 
 ส 4.3  ม.3/2  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบาย  เรื่อง  พัฒนาการทางสังคมและพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 2. วิเคระห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
รัตนโกสินทร์ 
4. สาระส าคัญ 
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังมีศักดินาอยู่ในสังคมไทย ซึ่งค าว่า ศักดินา หมายถึง อ านาจหรือสิทธิที่
พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตามศักดิ์ขอแต่ละคนเดิมเป็นการถือครองที่ดินเป็นจ านวน
ไร่ ต่อมาเป็นการก าหนดสถานะ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคนในสังคม  พร้อมทั้งมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
ของราชอาณาจักรอีกด้วย 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. พัฒนาการด้านสังคม 
 2. พัฒนาการด้านความส าพันธ์ระหว่างประเทศ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 



 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. ครูจัดระเบียบห้องเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
2. ครูเช็คชื่อนักเรียนเพ่ือตรวจสอบนักเรียนที่มาสายและขาดเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุยใช้ค าถาม   

- ให้นักเรียนยกตัวอย่างชนชั้นทางสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พร้อมทั้งอธิบาย 
 (ค าตอบ  พระราชวงศ์ คือ บรรดาเจ้านายที่มีลักษณะที่เป็นเครือญาติของพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เรียกว่า พระบรมวงศานุวงศ์ โดยแบ่งต าแหน่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สกุลยศ และ อิสริยยศ ) 

       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูอธิบาย  เรื่อง  พัฒนาการทางสังคมและพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 5. ครูให้นักเรียนตอบค าถามโดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มตามแถวที่นักเรียนนั่งและส่งตัวแทนออกมาตอบ
ค าถาม โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
   - ระบบศักดินามีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร 
    (ค าตอบ  ศักดินาเป็นเครื่องก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม โดยแต่ 
ละบุคคลจะมีศักดินาแตกต่างกันไป ยกเว้นพระมหากษัตริย์ผืทรงเป็นผู้พระราชทานศักดินาให้แก่ข้าแผ่นดิน) 
        กิจกรรมรวบยอด 
        6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
9. สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสือประวัติศาสตร์  ม.3 
10. แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง การพัฒนาการด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัย 
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและการประเมินผล  
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระส าคัญ ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นยังมีศักดินาอยู่ใน
สังคมไทย ซึ่งค าว่า ศักดินา 
หมายถึง อ านาจหรือสิทธิที่พระ
เจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตามศักดิ์ขอแต่
ละคนเดิมเป็นการถือครองที่ดิน
เป็นจ านวนไร่ ต่อมาเป็นการ
ก าหนดสถานะ สิทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคนในสังคม 
พร้อมทั้งมีการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของไทยโดยมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ การ
รักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของราชอาณาจักรอีก
ด้วย  

- การตอบค าถาม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด  ส 4.3  ม.3/1  
วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 
ส 4.3  ม.3/2  วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความม่ันคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย 

- การตอบค าถาม - แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

 
- แบบฝึกปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

- แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน   
เรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 2  วิชา  สังคมศึกษา    ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565     เวลา  4  ชั่วโมง  
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 4.2  ม.3/2  วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์สาเหตุและผลจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  
 2. สามารถล าดับเหตุการณ์การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  
4. สาระส าคัญ 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงยุโรปมีสันติภาพและความสงบสุขอยู่ระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อ อดอฟ ฮิต
เลอร์เป็นผู้น าและมีอ านาจทางการเมือง เยอรมนีได้เริ่มนโยบายขยายดินแดนละอิทธิพลเข้าไปในยุโรปจน
น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศและกลายเป็นสงครามในที่สุด 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. สงครามโลกครั้งที่ 2 
  - ชนวนเหต ุ
  - ลักษณะการรบ 
  - ความหายนะของสงคราม 
  - ผลของสงคราม 
 2. พัฒนาการด้านสังคมของไทยก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 



 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

  1. ครูจัดระเบียบห้องเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
2. ครูเช็คชื่อนักเรียนเพ่ือตรวจสอบนักเรียนที่มาสายและขาดเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุย  

       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูอธิบาย  เรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมทั้งฉายวีดีทัศน์ 

  5. ครูให้นักเรียนตอบค าถามโดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มตามแถวที่นักเรียนนั่งและส่งตัวแทน 
     ออกมาตอบค าถาม โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
   - จงยกตัวอย่างสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 และส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างไร 

    (ค าตอบ การขยายตัวของลัทธิฟาสซิสต์ และลัทธินาซี ซึ่งน าไปสู่การเกิดกรณีพิพาทระหว่าง
        ประเทศ ซึ่งสงครามครั้งน้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือนเป็น 
              จ านวนมาก มีหลายคนต้องทุพพลภาพและไร้ที่อยู่อาศัย) 
  - การยกพลขึ้นบกของฝ่ายพันธมิตรมีส่วนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การรบในสงครามโลกครั้งที่   
    2 อย่างไร 
   (ค าตอบ ท าให้ฝ่ายพันธมิตรปลดปล่อยเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส จากการยึด
                                  ครองของนาซีได้ส าเร็จ  
        กิจกรรมรวบยอด 
          6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและนักเรียนท าแบบฝึกหัด หน้า 111 
9. สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสือประวัติศาสตร์  ม.3 
10. แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 
 2. วีดีทัศน์ เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. การวัดและการประเมินผล  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ หลังสงครามโลก
ค รั้ ง ที่  1  สิ้ น สุ ด ล ง ยุ โ ร ป มี
สันติภาพและความสงบสุขอยู่
ระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อ อดอฟ 
ฮิตเลอร์เป็นผู้น าและมีอ านาจ
ทางการเมือง เยอรมนีได้ เริ่ม
นโยบายขยายดินแดนละอิทธิพล
เข้าไปในยุโรปจนน าไปสู่ความ
ขัดแย้ งระหว่ างประเทศและ
กลายเป็นสงครามในที่สุด 

- การตอบค าถาม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด  ส 4.2  ม.3/2  
วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่น าไปสู่ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
ตลอดจนความพยายามในการ
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง 

- การตอบค าถาม - แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

 
- แบบฝึกปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

- แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน   
เรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 1  วิชา  สังคมศึกษา    ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565     เวลา  3  ชั่วโมง  
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 4.2  ม.3/2  วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์สาเหตุและผลจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1  
 2. สามารถล าดับเหตุการณ์การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1  
 4. สาระส าคัญ 
 สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นสงครามระหว่างมหาอ านาจสัมพันธมิตรกับฝ่ายมหาอ านาจกลาง และไม่ได้
จ ากัดขอบเขตเฉพาะในทวีปยุโรปเท่านั้น แต่ยังขยายตัวไปยังดินแดนส่วนอื่นๆ ของโลกและยังมีประเทศเข้า
ร่วมกว่า 30 ประเทศ ท าให้สงครามขยายตัวอย่างกว้างขวางมากและสงครามที่เกิดข้ึนเป็นมหาสงครามและท า
ให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. สงครามโลกครั้งที่ 1 
  - ชนวนเหต ุ
  - ลักษณะการรบ 
  - ความหายนะของสงคราม 
  - ผลของสงคราม 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 



 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. ครตูรวจเครื่องแต่งกายและจัดระเบียบห้องเรียนเพ่ือให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
2. ครูเช็คชื่อนักเรียนเพ่ือตรวจสอบนักเรียนที่มาสายและขาดเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุยใช้ค าถาม   
 - สงครามโลกครั้งที่ 1 ถือเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  (ค าตอบ  ใช่ เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอ านาจทั้ง 2 ฝ่ายจนน าไปสู่การท า
สงครามระหว่างกัน) 

       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูอธิบาย  เรื่อง  เหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งฉายวีดีทัศน์ 

  5. ครูให้นักเรียนตอบค าถามโดยการสุ่มเรียกเลขท่ี  โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
   - ชนวนของสงครามโลกค้ังที่ 1 เกิดจากอะไร 
    (ค าตอบ การลอบปลงพระชนม์มกุฎราชกุมารแห่งจักวรรดิออสเตรีย-ฮังการี) 
   - จงยกตัวอย่างสาเหตุในการเกิดสงครามฏโลกครั้งที่ 1  
   (ค าตอบ ประเทศมหาอ านาจทั้ง 2 ฝ่ายไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน
                  จนท าให้ประเทศมหาอ านาจทั้ง 2 ฝ่ายดึงประเทศเล็กๆที่เป็นพัทธมิตรของตนและ  
                   ท าให้เกิดสงคราม) 
  - ลักษณะของการท าสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นการท าสงครามในลักษณะใด 
    (ค าตอบ สนามเพลาะ ) 
   - ผลของการท าสงครามโลก ครั้งที่ 1 คือ 
   (ค าตอบ มีการจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ เพื่อท าหน้าที่ประสานผลประโยชน์และแก้ไข
        ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ) 
        กิจกรรมรวบยอด 
          6. นักเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือกิจกรรม หน้า 111 
9. สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสือประวัติศาสตร์  ม.3 
 2.  หนังสือกิจกรรม ม.3 
10. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. Power  Point  เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1 
 2. วีดีทัศน์ เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ  สงครามโลกครั้งที่ 
1 เป็นสงครามระหว่าง
มหาอ านาจสัมพันธมิตรกับฝ่าย
มหาอ านาจกลาง และไม่ได้จ ากัด
ขอบเขตเฉพาะในทวีปยุโรป
เท่านั้น แต่ยังขยายตัวไปยัง
ดินแดนส่วนอื่นๆ ของโลกและยัง
มีประเทศเข้าร่วมกว่า 30 
ประเทศ ท าให้สงครามขยาย
ตัวอย่างกว้างขวางมากและ
สงครามที่เกิดข้ึนเป็นมหา
สงครามและท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างมหาศาล 

- การตอบค าถาม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด  ส 4.2  ม.3/2  
วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่น าไปสู่ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
ตลอดจนความพยายามในการ
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง 

- การตอบค าถาม - แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

 
- แบบฝึกปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

- แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน   
เรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 2  วิชา  สังคมศึกษา    ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565     เวลา  4  ชั่วโมง  
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 4.2  ม.3/2  วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์สาเหตุและผลจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  
 2. สามารถล าดับเหตุการณ์การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  
4. สาระส าคัญ 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงยุโรปมีสันติภาพและความสงบสุขอยู่ระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อ อดอฟ ฮิต
เลอร์เป็นผู้น าและมีอ านาจทางการเมือง เยอรมนีได้เริ่มนโยบายขยายดินแดนละอิทธิพลเข้าไปในยุโรปจน
น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศและกลายเป็นสงครามในที่สุด 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. สงครามโลกครั้งที่ 2 
  - ชนวนเหต ุ
  - ลักษณะการรบ 
  - ความหายนะของสงคราม 
  - ผลของสงคราม 
 2. พัฒนาการด้านสังคมของไทยก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 



 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

  1. ครูจัดระเบียบห้องเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
2. ครูเช็คชื่อนักเรียนเพ่ือตรวจสอบนักเรียนที่มาสายและขาดเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุย  

       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูอธิบาย  เรื่อง  สงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมทั้งฉายวีดีทัศน์ 

  5. ครูให้นักเรียนตอบค าถามโดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มตามแถวที่นักเรียนนั่งและส่งตัวแทน 
     ออกมาตอบค าถาม โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
   - จงยกตัวอย่างสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 และส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างไร 

    (ค าตอบ การขยายตัวของลัทธิฟาสซิสต์ และลัทธินาซี ซึ่งน าไปสู่การเกิดกรณีพิพาทระหว่าง
        ประเทศ ซึ่งสงครามครั้งน้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือนเป็น 
              จ านวนมาก มีหลายคนต้องทุพพลภาพและไร้ที่อยู่อาศัย) 
  - การยกพลขึ้นบกของฝ่ายพันธมิตรมีส่วนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การรบในสงครามโลกครั้งที่   
    2 อย่างไร 
   (ค าตอบ ท าให้ฝ่ายพันธมิตรปลดปล่อยเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส จากการยึด
                                  ครองของนาซีได้ส าเร็จ  
        กิจกรรมรวบยอด 
          6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและนักเรียนท าแบบฝึกหัด หน้า 111 
9. สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสือประวัติศาสตร์  ม.3 
10. แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 
 2. วีดีทัศน์ เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. การวัดและการประเมินผล  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ หลังสงครามโลก
ค รั้ ง ที่  1  สิ้ น สุ ด ล ง ยุ โ ร ป มี
สันติภาพและความสงบสุขอยู่
ระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อ อดอฟ 
ฮิตเลอร์เป็นผู้น าและมีอ านาจ
ทางการเมือง เยอรมนีได้ เริ่ม
นโยบายขยายดินแดนละอิทธิพล
เข้าไปในยุโรปจนน าไปสู่ความ
ขัดแย้ งระหว่ างประเทศและ
กลายเป็นสงครามในที่สุด 

- การตอบค าถาม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด  ส 4.2  ม.3/2  
วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่น าไปสู่ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
ตลอดจนความพยายามในการ
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง 

- การตอบค าถาม - แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

 
- แบบฝึกปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

- แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 


