
 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 1     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20     
เรื่อง       ความขัดแยงและการประสานผลประโยชนระหวางประเทศ      
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                        ปการศึกษา 2565                                        เวลา  2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                    การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                    สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4    
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงการอยูรวมกันของมนุษยชาติ 
2. เพ่ือเขาใจสภาวการณท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตาง ๆของโลก 
3. เพ่ือหาทางในการขจัดความขัดแยง 
4. ระมัดระวังปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับมนุษยชาติ 

 
 สาระสําคัญ 

       ความขัดแยงและการแขงขันเปนปกติวิสัยของมนุษยชาติ ท้ังนี้เนื่องจากสังคมมนุษยไดพัฒนาข้ึน
มาจากพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน ท้ังทางดานเชื้อชาติ เผาพันธุ สิ่งแวดลอม ผลประโยชนและความเชื่อ บางครั้ง
ถึงกับตองใชกําลังจนกลายเปนสงคราม แตความจําเปนทําใหมนุษยตองอยูรวมกัน จึงตองมีการ
ประนีประนอม โดยไดสถาปนาความรวมมือระหวางกัน 
  
สาระการเรียนรู 
  ความรู 
                 1. รูถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงและการประสานประโยชนระหวางประเทศได   

              2. มีความสนใจใฝเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของความขัดแยงและการประสาน                
                ประโยชนระหวางประเทศ  

  ทักษะ/กระบวนการ 

1. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงและการประสานประโยชนระหวางประเทศ   
2. ถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงและการประสานประโยชนระหวางประเทศได   



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
                5. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับภาวะความขัดแยง 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะปจจุบันท่ีมีผลตอความขัดแยง 
           2.ใหนักเรียนบอกถึงลักษณะภาวะความขัดแยงในปจจุบัน 
 3. ครูใหนักเรียนกลาวถึงความขัดแยงท่ีนักเรียนรูจัก 
 4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปการภาวะความขัดแยงในรูปแบบตาง ๆ 
 
สื่อการเรียนรู   

 แบบทดสอบภาวะความขัดแยง 
 ใบงานความขัดแยง 

 
แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
2. PowerPoint  วิดีทัศน ภาวะความขัดแยงในแตละประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-
6/3,4    
  เขาใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปจจุบันในดาน
ความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณอยางตอเนื่อง 
ตระหนักถึงความสําคัญ
และสามารถวิเคราะหได 
                          

ใบงานความขัดแยง - แบบทดสอบ 
  ความขัดแยงในแตละ
ภูมิภาค 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 
 

วิเคราะหภาวะความ
ขัดแยงได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................./............./................ 

 

  ลงชื่อ      

                  (  อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

หนวยการเรียนรูท่ี 2     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20     
เรื่อง       สงครามโลกครั้งท่ี 1   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                        ปการศึกษา 2565                                         เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

     1.   อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงจนกลายเปนสงครามโลกครั้งท่ี 1 
2. เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ได   
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงท่ีเกิดของสงครามได   

 

สาระสําคัญ 
    สงครามโลกครั้งท่ี 1 เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและลุกลามไปยังประเทศตาง ๆ 

ท่ัวโลกมากกวา 30ประเทศ สรางความเสียหายใหแกสังคมโลกอยางรายแรง จึงมีผูเรียกสงครามนี้วา มหา
สงคราม  (Great War ) เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนเม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ.1914 สงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ.1939 สิ้นสุดในวันท่ี 2 กันยายน ค.ศ.1945 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  ไดรับทราบความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

            1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 



 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
               1. ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะท่ีมีผลตอความขัดแยงจนเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

2. ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามโลกครั้งท่ี 1 
      3.  ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามโลกครั้งท่ี 1 
                4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 1 
สื่อการเรียนรู 

1. แบบทดสอบสงครามโลกครั้งท่ี 1 
2. ใบงานสงครามโลกครั้งท่ี 1 

 
แหลงการเรียนรู 

3. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
4. PowerPoint  วีดีทัศน สงครามโลกครั้งท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
    สงครามโลกครั้งท่ี 1  
เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนใน
ทวีปยุโรป และลุกลามไป
ยังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก
มากกวา 30ประเทศ 
สรางความเสียหายใหแก
สังคมโลกอยางรายแรง 
จึงมีผูเรียกสงครามนี้วา 
มหาสงคราม  (Great 
War ) เปนสงครามท่ี
เกิดข้ึนเม่ือเดือนสิงหาคม 
ค.ศ.1914      

ใบงาน 
สงครามโลกครั้งท่ี 1 

- แบบทดสอบ 
  สงครามโลกครั้งท่ี 1 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย           
5. อยูอยางพอเพียง 
 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 
 

 - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                              ................./............../............... 

 

  ลงชื่อ      

                  (  วรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 3     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20     
เรื่อง       สงครามโลกครั้งท่ี 2   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                        ปการศึกษา 2565                                       เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงจนกลายเปนสงครามโลกครั้งท่ี 2 
2.  เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได   
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงท่ีเกิดของสงครามได   

 
สาระสําคัญ 

    สงครามโลกครั้งท่ี 2  เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและลุกลามไปยังประเทศตาง ๆ 
ท่ัวโลกมากกวา 30ประเทศ สรางความเสียหายใหแกสังคมโลกอยางรายแรง  สงครามโลกครั้งท่ี 2 เปน
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ.1939 สิ้นสุดในวันท่ี 2 กันยายน ค.ศ.1945 รวมเวลา 6 ป 
ยังความเสียหายอยางกวางขวางมากกวาสงครามโลกครั้งท่ี 1 

 
สาระการเรียนรู 
 
 ความรู 
  1.ทราบความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
              
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะท่ีมีผลตอความขัดแยงจนเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 
2. ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 

     3. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
     4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
สื่อการเรียนรู 

1.แบบทดสอบสงครามโลกครั้งท่ี 2 
2.ใบงานสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
2.PowerPoint  วีดีทัศน สงครามโลกครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

     สงครามโลก
ครั้งท่ี 2  เปนสงคราม
ท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป 
ท วี ป เ อ เ ชี ย แ ล ะ
ลุกลามไปยังประเทศ
ต า ง  ๆ  ท่ั ว โ ล ก
มากกวา 30ประเทศ 
สรางความเสียหาย
ใหแกสังคมโลกอยาง
รายแรง  สงครามโลก
ครั้ ง ท่ี  2 เปนความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 3 กันยายน ค.ศ.
1939 สิ้นสุดในวันท่ี 
2 กันยายน ค.ศ.1945 
รวม เ วล า  6  ป  ยั ง
ความเสียหายอยาง
กวางขวางมากกวา
สงครามโลกครั้งท่ี 1 
  

ใบงานสงครามโลกครั้งท่ี 
2 

- แบบทดสอบ 
  สงครามโลกครั้งท่ี 2 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน 
กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                          ................./............../.......................... 

 

  ลงชื่อ      

                  (  วรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./……………….             

 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

หนวยการเรียนรูท่ี 3     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20                         เรื่อง       สงครามเย็น   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2565                                     เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดสงครามเย็น 
2. เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามเย็น  
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสงครามเย็น   

 

สาระสําคัญ 
 สงครามเย็นเปนสงครามตัวแทนท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากเหตุการณดังกลาวเปน

เหตุการณความสัมพันธระหวางชาติมหาอํานาจ อันสงผลกระทบตอภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และทําให
สังคมโลกตองตกอยูในสภาวะความตึงเครียดยาวนานถึง 45 ป 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.สงครามเย็นเปนสงครามท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
  2. นักเรียนทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

            1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 



 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามเย็น 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะสงครามเย็น 
4.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามเย็น 

   5. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามเย็น 
   6.. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด สงครามเย็น 
 
สื่อการเรียนรู 

3. แบบทดสอบสงครามเย็น 
4. ใบงานสงครามเย็น 

 
แหลงการเรียนรู 

5. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
6. PowerPoint  วีดีทัศน สงครามเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

  สงครามเย็น
เปนสงครามตัวแทนท่ี
เ กิ ด ข้ึ น ห ลั ง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 
เนื่องจากเหตุการณ
ดังกลาวเปน 

เ ห ตุ ก า ร ณ
ความสัมพันธระหวาง
ชาติมหาอํานาจ อัน
ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ภู มิภาคตาง ๆ ของ
โลก และทําใหสังคม
โ ล ก ต อ ง ต ก อ ยู ใ น
สภาวะความตึงเครียด
ยาวนานถึง 45 ป 

ใบงานสงครามเย็น - แบบทดสอบ 
  สงครามเย็น 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน 
กษัตริย   
 5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 
 
 

บอกภาวะสงครามเย็นได - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................/............../................ 

  

 ลงชื่อ      

                  ( อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  
 ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./……………. 

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

หนวยการเรียนรูท่ี 3    โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20                         เรื่อง       สงครามเกาหลี   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2565                                    เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดสงครามเกาหลี 
2. เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามเกาหลีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสงครามเกาหล ี 

 

สาระสําคัญ 
 สงครามเกาหลีเปนสงครามท่ีเกิดขึนระหวางเกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต ภายใตการชวยเหลือของ

มหาอํานาจ 2 ฝาย คือฝายประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกา เปนผูนํา  ฝายคอมมิวนิสต มีสหภาพโซเวียยต
รัสเซียเปนผูนํา ทําใหการเขามาของท้ังสองฝายทําใหเกาหลีมีการปกครองท่ีตางกัน เปนฉนวนทําใหเกิด
ความขัดแยงในภูมิภาคจนถึงปจจุบัน 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.สงครามเกาหลีเปนสงครามท่ีเกิดข้ึนในชวงสงครามเย็น 
  2. นักเรียนทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกันประเทศไมใหฝกใฝฝายใด 
 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 



สมรรถะสําคัญ 

              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
              
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามเกาหลี 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะสงครามเกาหลี 
2.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามเกากลี 

      3. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามเกาหลี 
      4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด สงครามเกาหลี 
สื่อการเรียนรู 
              1. แบบทดสอบสงครามเกาหลี 

      2. ใบงานสงครามเกาหล ี
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน สงครามเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
  สงครามเย็นเป็น

สงครามตวัแทนท่ีเกิดขึน้

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

เน่ืองจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว

เป็น 

เหตกุารณ์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งชาติมหาอํานาจ อนั

สง่ผลกระทบตอ่ภมูิภาคตา่ง 

ๆ ของโลก และทําให้สงัคม

โลกต้องตกอยูใ่นสภาวะ

ความตงึเครียดยาวนานถงึ 

45 ปี 

ใบงานสงครามเกาหลี - แบบทดสอบ 
  สงครามเกาหลี 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน 
กษัตริย                   
5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 
 
 

บอกภาวะสงครามเกาหลี
ได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                              ................/............../............... 

 

  ลงชื่อ      

                  ( อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 
 
 

            



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

หนวยการเรียนรูท่ี 3     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20                         เรื่อง   สงครามเวียดนาม   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2565                                      เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

4. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดสงครามเวียดนาม 
5. เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
6. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสงครามเวียดนาม 

 

สาระสําคัญ 
 สงครามเวียดนาม เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับโซเวียด 

จีน โดยเฉพาะกรณีความขัดแยงในเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฝรั่งเศสพยายามเขาไปมีบทบาทใน
เวียดนาม ทําใหเกิดการตอตานมีขบวนการคอมมิวนิสตวียดมินห ภายใตการนําของโฮ จิ มินห  ใน ค.ศ. 
1954 ฝรั่งเศสแพ มีการเจรจาสงบศึก ฝรั่งเศสใหเอกราชแกเวียดนาม ทําใหเวียดนามแบงเปน 2 สวน ตาม
แนวขนานท่ี 17 องศาเหนือ 

ชวยเหลือของมหาอํานาจ 2 ฝาย คือฝายประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกา เปนผูนํา  ฝายคอมมิวนิสต มี
สหภาพโซเวียยตรัสเซียเปนผูนํา ทําใหการเขามาของท้ังสองฝายทําใหลีมีการปกครองท่ีตางกัน เปนฉนวน
ทําใหเกิดความขัดแยงในภูมิภาคจนถึงปจจุบัน 

 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.สงครามเกาหลีเปนสงครามท่ีเกิดข้ึนในชวงสงครามเย็น 
  2. นักเรียนทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกันประเทศไมใหฝกใฝฝายใด 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 



 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

            1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
              
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามเกาหลี 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 3.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะสงครามเกาหลี 
            4.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามเกากลี 
   5.ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามเกาหลี 
   6. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด สงครามเกาหลี 
สื่อการเรียนรู 

5. แบบทดสอบสงครามเกาหลี 
6. ใบงานสงครามเกาหลี 

 
แหลงการเรียนรู 

7. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
8. PowerPoint  วีดีทัศน สงครามเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

  สงครามเย็น
เปนสงครามตัวแทนท่ี
เ กิ ด ข้ึ น ห ลั ง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 
เนื่องจากเหตุการณ
ดังกลาวเปน 

เ ห ตุ ก า ร ณ
ความสัมพันธระหวาง
ชาติมหาอํานาจ อัน
ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ภู มิภาคตาง ๆ ของ
โลก และทําใหสังคม
โ ล ก ต อ ง ต ก อ ยู ใ น
สภาวะความตึงเครียด
ยาวนานถึง 45 ป 

ใบงานสงครามเกาหลี - แบบทดสอบ 
  สงครามเกาหลี 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย        
5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 

บอกภาวะสงครามเกาหลี
ได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                          ................./............../..................... 

 

  ลงชื่อ      

                  ( อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 

           



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 4    โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20                  เรื่อง      วิกฤตการณในคิวบา   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2565                                      เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดวิกฤตการณในคิวบา 

           2.เขาใจการเกิดวิกฤตการณในคิวบาท่ีมีสาเหตุมาจากประเทศมหาอํานาจ 

           3.วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากวิกฤตการณในคิวบา 

สาระสําคัญ 
 ประเทศในกลุมลาตินอเมริกา สวนใหญจะเปนเปาหมายของประเทศมหาอํานาจท่ีตองการ

ครอบงําจัดต้ังรัฐบาลท่ีสนับสนุนตนเอง บางครั้งทําใหประเทศเหลานี้เกิดความขัดแยงกันเอง คิวบาเปน
ประเทศหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจนการปกครองเปนแบบคอมมิวนิสต ซ่ึงก็หมายถึงวาประเทศนี้ตกอยูใน
อํานาจของรัสเซียนั่นเอง แตพ้ืนแผนดินอยูในทวีปอเมริกา จึงสงผลตอการบริหารประเทศแนนอน 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.รู เขาใจการเกิดวิกฤตการณคิวบา 
  2. นักเรียนสามารถเขาใจสภาวการณของคิวบาในชวงเกิดวิกฤตการณ 
  3. บอกถึงการเมืองการปกครองและสังคมของคิวบาได 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทราบปญหาและการแกไขปญหาในคิวบา  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลอยางไรในปจจุบัน 

 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
            1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
                 5. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับวิกฤตการณในคิวบา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
            3.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวการณในคิวบา 

4.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีอยูในกลุมลาตินอเมริกาได 
   5. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของวิกฤตการณคิวบา 
   6.นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุการเกิดวิกฤตการณคิวบา 
สื่อการเรียนรู 

7. แบบทดสอบวิกฤตการณคิวบา 
8. รายงานกลุมประเทศในลาตินอเมริกา 

 
แหลงการเรียนรู 

9. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
10. PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

  ประเทศในกลุมลาติน
อ เ ม ริ ก า  ส ว น ใหญ จ ะ เ ป น
เ ป า ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
มหาอํานาจท่ีตองการครอบงํา
จัดตั้งรัฐบาลท่ีสนับสนุนตนเอง 
บางครั้งทําใหประเทศเหลานี้
เกิดความขัดแยงกันเอง คิวบา
เ ป น ป ร ะ เ ท ศ ห นึ่ ง ท่ี ไ ด รั บ
ผลกระทบจนการปกครองเปน
แบบคอมมิวนิสต ซ่ึงก็หมายถึง
วาประเทศนี้ตกอยูในอํานาจ
ขอ ง รั ส เ ซี ยนั่ น เ อ ง  แต พ้ื น
แผนดินอยูในทวีปอเมริกา จึง
สงผลตอการบริหารประเทศ
แนนอน 

 

ใบงานวิกฤตการณ
คิวบา 

- แบบทดสอบ 
  วิกฤตการณคิวบา 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
 1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
 5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกภาวะการณ
วิกฤตการณคิวบาได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                               ................/.............../................ 

 

ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./……………… 

 
 
 
             



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 4      ความขัดแยงของมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 21   
 เรื่อง  ปญหาความขัดแยงในศตวรรษท่ี 21      
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2565                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตางๆ 
2.รูจุดเริ่มตนของปญหาความขัดแยง 
3.วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการความขัดแยงในแตละภูมิภาค 

สาระสําคัญ 
 ความขัดแยงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาค มีระดับท่ีแตกตางกัน ความขัดแยงอาจเกิดจาก

ระดับเล็กจนถึงระดับประเทศ สาเหตุสวนใหญจะมาจากความยากจน ความขาดแคลนทรัพยากร ความเห็น
แกตัวของมนุษย ความไมรูจักความพอเพียง จึงทําใหเกิดปญหาแกทุกประเทศ การแกปญหานาจะตอง
เริ่มตนจากวินัย ความรับผิดชอบตอสังคม และการมีจิตสาธารณะ  
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.รู เขาใจการเรื่องความขัดแยงของมนุษยชาติ 
  2. นักเรียนสามารถแสดงหรือลดปญหาเล็กท่ีเกิดกับตนเองได 
  3. บอกถึงการแกปญหาในเบื้องตนได 
 
ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทราบปญหาและการแกไขปญหา  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลอยางไรในปจจุบัน 

 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
           1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
           5. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
               
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ คนละ 1 เหตุการณ 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุIความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ  
สื่อการเรียนรู 

แบบทดสอบความขัดแยง 
 
แหลงการเรียนรู 

11. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
12. PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน   เครื่องมือวัด       เกณฑการ    

      ประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

ความขัดแยงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในทุกภูมิภาค มีระดับท่ีแตกตางกัน 
ความขัดแยงอาจเกิดจากระดับเล็ก
จนถึงระดับประเทศ สาเหตุสวนใหญ
จะมาจากความยากจน ความขาด
แคลนทรัพยากร ความเห็นแกตัว
ของมนุ ษย  ค ว าม ไม รู จั กคว าม
พอเพียง  

ใบงานความขัดแยงใน
ภูมิภาค 

- แบบทดสอบ 
   

- ทําใบงานได
ถูกตอง 
- วิเคราะหมี
รายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน 
กิจกรรม 
รายบุคคล ราย
กลุม 
-ประเมิน
พฤติกรรมในการ
ทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด 
การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
       1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
       5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอ
ตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการแกปญหา 
 
 

บอกถึงปญหาความ
ขัดแยงได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอ
เวลา 
ตอบแบบทดสอบ
ไดถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อารจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                 ................./............../................ 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 4   ความขัดแยงของมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 21   เรื่อง  เหดตุการณกอการรายในอเมริกา   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2565                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 

2. รูขอมูลเก่ียวกับการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 

3.วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 
 

สาระสําคัญ 
 เหตุการณกอการรายในสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ.2001 เปนเหตุการณการทําลาย

ลางท่ีมีผลกระทบตอสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรง  
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.รู เขาใจการเกิดวิกฤตการณคิวบา 
  2. นักเรียนสามารถเขาใจสภาวการณของคิวบาในชวงเกิดวิกฤตการณ 
  3. บอกถึงการเมืองการปกครองและสังคมของคิวบาได 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทราบปญหาและการแกไขปญหาในคิวบา  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลอยางไรในปจจุบัน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

           1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 



สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับวิกฤตการณในคิวบา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวการณในคิวบา 
2.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีอยูในกลุมลาตินอเมริกาได 

 3. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของวิกฤตการณคิวบา 
 4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุการเกิดวิกฤตการณคิวบา 
สื่อการเรียนรู 
            1.แบบทดสอบวิกฤตการณคิวบา 
            2.รายงานกลุมประเทศในลาตินอเมริกา 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
2. PowerPoint  วีดิทัศน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

  ประเทศในกลุมลาติน
อ เ ม ริ ก า  ส ว น ใหญ จ ะ เ ป น
เ ป า ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
มหาอํานาจท่ีตองการครอบงํา
จัดตั้งรัฐบาลท่ีสนับสนุนตนเอง 
บางครั้งทําใหประเทศเหลานี้
เกิดความขัดแยงกันเอง คิวบา
เ ป น ป ร ะ เ ท ศ ห นึ่ ง ท่ี ไ ด รั บ
ผลกระทบจนการปกครองเปน
แบบคอมมิวนิสต ซ่ึงก็หมายถึง
วาประเทศนี้ตกอยูในอํานาจ
ขอ ง รั ส เ ซี ยนั่ น เ อ ง  แต พ้ื น
แผนดินอยูในทวีปอเมริกา จึง
สงผลตอการบริหารประเทศ
แนนอน 

 

ใบงานวิกฤตการณ
คิวบา 

- แบบทดสอบ 
  วิกฤตการณคิวบา 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

 

บอกภาวะการณ
วิกฤตการณคิวบาได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                          ................./............./................ 
 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 
 
 
 



    
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 4   ความขัดแยงของมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 21   
เรื่อง  การกอการรายในบาหลี  อังกฤษ    ศรีลังกา   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2565                                         เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
  
จุดประสงคการเรียนรู 
           1.อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการกอการรายบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
           2.รูขอมูลเก่ียวกับการกอการรายบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
           3.วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 

 

สาระสําคัญ 
 เหตุการณในเกาะบาหลี เปนเหตุการณลอบวางระเบิดในสถานบันเทิง มีเปาหมายในการกอตั้งรัฐ

อิสลามเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 เหตุการณระเบิดรถไฟใตดินท่ีลอนดอน เปาหมายการกอการรายเพ่ือลดอิทธิพลโดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา 
 เหตุการณในวันท่ี 26 มีนาคม ค.ศ.2007 กลุมกบฏแบงแยกดินแดนพยัคฆทมิฬอีแลม โจมตีฐาน

ทัพของรัฐบาลท่ีกรุงโคมลัมโบเพ่ือแบงแยกดินแดน  
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
2. รูขอมูลเก่ียวกับการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา   

  
 



ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือการปองกันความขัดแยง  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลอยางไรในปจจุบัน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

           1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.ครูสนทนาเก่ียวกับการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 

            4.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีกลุมผูกอใหเกิดความขัดแยง 
   5.  ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลกระทบของการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
   6. นักเรียนสรุป 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปเหตุการณการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 
สื่อการเรียนรู 

 แบบทดสอบการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

เหตุการณในเกาะบาหลี 
เป น เหตุ กา รณ ลอบวา ง
ระเบิดในสถานบันเทิง มี
เปาหมายในการกอตั้ งรัฐ
อิสลามฝยเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

 เหตุการณระเบิด
ร ถ ไ ฟ ใ ต ดิ น ท่ี ล อ น ด อ น 
เปาหมายการกอการราย
เพ่ือลดอิทธิพลโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา 

 เหตุการณในวันท่ี 
26 มีนาคม ค.ศ.2007 กลุม
กบฏแบงแยกดินแดนพยัคฆ
ทมิฬอีแลม โจมตีฐานทัพ
ของรัฐบาลท่ีกรุงโคมลัมโบ
เพ่ือแบงแยกดินแดน  
 
 

  ใบงานการ 
กอการรายใน

บาหลี  อังกฤษ  
ศรีลังกา 

- แบบทดสอบ 
   

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

บอกภาวะการณ - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อารจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                          ................./............../....................... 
 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารย วรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
            

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 
 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

             
 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 



 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             
 

 

 

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 
 
 

             
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 1     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20     
เรื่อง       ความขัดแยงและการประสานผลประโยชนระหวางประเทศ      
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                        ปการศึกษา 2564                                        เวลา  2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                    การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                    สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4    
 
จุดประสงคการเรียนรู 

5. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงการอยูรวมกันของมนุษยชาติ 
6. เพ่ือเขาใจสภาวการณท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตาง ๆของโลก 
7. เพ่ือหาทางในการขจัดความขัดแยง 
8. ระมัดระวังปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับมนุษยชาติ 

 
 สาระสําคัญ 

       ความขัดแยงและการแขงขันเปนปกติวิสัยของมนุษยชาติ ท้ังนี้เนื่องจากสังคมมนุษยไดพัฒนาข้ึน
มาจากพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน ท้ังทางดานเชื้อชาติ เผาพันธุ สิ่งแวดลอม ผลประโยชนและความเชื่อ บางครั้ง
ถึงกับตองใชกําลังจนกลายเปนสงคราม แตความจําเปนทําใหมนุษยตองอยูรวมกัน จึงตองมีการ
ประนีประนอม โดยไดสถาปนาความรวมมือระหวางกัน 
  
สาระการเรียนรู 
  ความรู 
                 1. รูถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงและการประสานประโยชนระหวางประเทศได   

              2. มีความสนใจใฝเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของความขัดแยงและการประสาน                
                ประโยชนระหวางประเทศ  

  ทักษะ/กระบวนการ 

3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงและการประสานประโยชนระหวางประเทศ   



4. ถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงและการประสานประโยชนระหวางประเทศได   

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
                5. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับภาวะความขัดแยง 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3. ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะปจจุบันท่ีมีผล
ตอความขัดแยง 

4. ใหนักเรียนบอกถึงลักษณะภาวะความ
ขัดแยงในปจจุบัน 

 3. ครูใหนักเรียนกลาวถึงความขัดแยงท่ีนักเรียนรูจัก 
 4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปการภาวะความขัดแยงในรูปแบบตาง ๆ 
 
สื่อการเรียนรู   

1.1  แบบทดสอบภาวะความขัดแยง 
1.2  ใบงานความขัดแยง 

 
แหลงการเรียนรู 

13. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
14. PowerPoint  วิดีทัศน ภาวะความขัดแยงในแตละประเทศ 

 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน ส 4.2 ม.4- ใบงานความขัดแยง - แบบทดสอบ - ทําใบงานไดถูกตอง 



6/3,4    
  เขาใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปจจุบันในดาน
ความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณอยางตอเนื่อง 
ตระหนักถึงความสําคัญ
และสามารถวิเคราะหได 
                          

  ความขัดแยงในแตละ
ภูมิภาค 

- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 
 

วิเคราะหภาวะความ
ขัดแยงได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................./............./................ 

 

  ลงชื่อ      

                  (  อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

หนวยการเรียนรูท่ี 1     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20     
เรื่อง       สงครามโลกครั้งท่ี 1   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                        ปการศึกษา 2564                                         เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 



  
จุดประสงคการเรียนรู 

     1.   อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงจนกลายเปนสงครามโลกครั้งท่ี 1 
4. เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ได   
5. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงท่ีเกิดของสงครามได   

 

สาระสําคัญ 
    สงครามโลกครั้งท่ี 1 เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและลุกลามไปยังประเทศตาง ๆ 

ท่ัวโลกมากกวา 30ประเทศ สรางความเสียหายใหแกสังคมโลกอยางรายแรง จึงมีผูเรียกสงครามนี้วา มหา
สงคราม  (Great War ) เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนเม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ.1914 สงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ.1939 สิ้นสุดในวันท่ี 2 กันยายน ค.ศ.1945 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  ไดรับทราบความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

            1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
               1. ครสนทนาเก่ียวกับสภาวะท่ีมีผลตอความขัดแยงจนเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

2. ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามโลกครั้งท่ี 1 
      3.  ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามโลกครั้งท่ี 1 
                4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 1 
สื่อการเรียนรู 



9. แบบทดสอบสงครามโลกครั้งท่ี 1 
10. ใบงานสงครามโลกครั้งท่ี 1 

 
แหลงการเรียนรู 

15. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
16. PowerPoint  วีดีทัศน สงครามโลกครั้งท่ี 1 

 
 
 
 
 

 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
    สงครามโลกครั้งท่ี 1  
เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนใน
ทวีปยุโรป และลุกลามไป
ยังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก
มากกวา 30ประเทศ 
สรางความเสียหายใหแก
สังคมโลกอยางรายแรง 
จึงมีผูเรียกสงครามนี้วา 
มหาสงคราม  (Great 
War ) เปนสงครามท่ี
เกิดข้ึนเม่ือเดือนสิงหาคม 
ค.ศ.1914      

ใบงาน 
สงครามโลกครั้งท่ี 1 

- แบบทดสอบ 
  สงครามโลกครั้งท่ี 1 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย           
5. อยูอยางพอเพียง 
 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 
 

 - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 



 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                              ................./............../............... 

 

  ลงชื่อ      

                  (  วรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 1     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20     
เรื่อง       สงครามโลกครั้งท่ี 2   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                        ปการศึกษา 2564                                        เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

4.  อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงจนกลายเปนสงครามโลกครั้งท่ี 2 
5.  เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได   
6. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงท่ีเกิดของสงครามได   

 
สาระสําคัญ 

    สงครามโลกครั้งท่ี 2  เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและลุกลามไปยังประเทศตาง ๆ 
ท่ัวโลกมากกวา 30ประเทศ สรางความเสียหายใหแกสังคมโลกอยางรายแรง  สงครามโลกครั้งท่ี 2 เปน
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ.1939 สิ้นสุดในวันท่ี 2 กันยายน ค.ศ.1945 รวมเวลา 6 ป 
ยังความเสียหายอยางกวางขวางมากกวาสงครามโลกครั้งท่ี 1 

 
สาระการเรียนรู 
 
 ความรู 
  1.ทราบความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
              
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5. ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะท่ีมีผลตอความขัดแยงจนเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 
6. ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 3. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
สื่อการเรียนรู 

11. แบบทดสอบสงครามโลกครั้งท่ี 2 
12. ใบงานสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 
แหลงการเรียนรู 

17. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
18. PowerPoint  วีดีทัศน สงครามโลกครั้งท่ี 2 

 
 
 

 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

     สงครามโลก
ครั้งท่ี 2  เปนสงคราม
ท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป 
ท วี ป เ อ เ ชี ย แ ล ะ
ลุกลามไปยังประเทศ

ใบงานสงครามโลกครั้งท่ี 
2 

- แบบทดสอบ 
  สงครามโลกครั้งท่ี 2 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ



ต า ง  ๆ  ท่ั ว โ ล ก
มากกวา 30ประเทศ 
สรางความเสียหาย
ใหแกสังคมโลกอยาง
รายแรง  สงครามโลก
ครั้ ง ท่ี  2 เปนความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 3 กันยายน ค.ศ.
1939 สิ้นสุดในวันท่ี 
2 กันยายน ค.ศ.1945 
รวม เ วล า  6  ป  ยั ง
ความเสียหายอยาง
กวางขวางมากกวา
สงครามโลกครั้งท่ี 1 
  

สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน 
กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  



           (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                          ................./............../.......................... 

 

  ลงชื่อ      

                  (  วรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 

             

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

หนวยการเรียนรูท่ี 1     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20                         เรื่อง       สงครามเย็น   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                      เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

7. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดสงครามเย็น 
8. เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามเย็น  
9. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสงครามเย็น   



 

สาระสําคัญ 
 สงครามเย็นเปนสงครามตัวแทนท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากเหตุการณดังกลาวเปน

เหตุการณความสัมพันธระหวางชาติมหาอํานาจ อันสงผลกระทบตอภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และทําให
สังคมโลกตองตกอยูในสภาวะความตึงเครียดยาวนานถึง 45 ป 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.สงครามเย็นเปนสงครามท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
  2. นักเรียนทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 
 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

            1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามเย็น 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะสงครามเย็น 
4.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามเย็น 

   5. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามเย็น 
   6.. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด สงครามเย็น 
 
สื่อการเรียนรู 

13. แบบทดสอบสงครามเย็น 
14. ใบงานสงครามเย็น 

 



แหลงการเรียนรู 
19. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
20. PowerPoint  วีดีทัศน สงครามเย็น 

 
 
 

 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

  สงครามเย็น
เปนสงครามตัวแทนท่ี
เ กิ ด ข้ึ น ห ลั ง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 
เนื่องจากเหตุการณ
ดังกลาวเปน 

เ ห ตุ ก า ร ณ
ความสัมพันธระหวาง
ชาติมหาอํานาจ อัน
ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ภู มิภาคตาง ๆ ของ
โลก และทําใหสังคม
โ ล ก ต อ ง ต ก อ ยู ใ น
สภาวะความตึงเครียด
ยาวนานถึง 45 ป 

ใบงานสงครามเย็น - แบบทดสอบ 
  สงครามเย็น 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน 
กษัตริย   
 5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 
 

บอกภาวะสงครามเย็นได - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 



 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................/............../................ 
 

  

 ลงชื่อ      

                  ( อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  
 ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./……………. 

 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

หนวยการเรียนรูท่ี 1     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20                         เรื่อง       สงครามเกาหลี   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2564                                      เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

10. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดสงครามเกาหลี 
11. เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามเกาหลีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
12. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสงครามเกาหล ี 

 

สาระสําคัญ 
 สงครามเกาหลีเปนสงครามท่ีเกิดขึนระหวางเกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต ภายใตการชวยเหลือของ

มหาอํานาจ 2 ฝาย คือฝายประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกา เปนผูนํา  ฝายคอมมิวนิสต มีสหภาพโซเวียยต
รัสเซียเปนผูนํา ทําใหการเขามาของท้ังสองฝายทําใหเกาหลีมีการปกครองท่ีตางกัน เปนฉนวนทําใหเกิด
ความขัดแยงในภูมิภาคจนถึงปจจุบัน 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.สงครามเกาหลีเปนสงครามท่ีเกิดข้ึนในชวงสงครามเย็น 
  2. นักเรียนทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกันประเทศไมใหฝกใฝฝายใด 
 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 



สมรรถะสําคัญ 

              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
              
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามเกาหลี 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะสงครามเกาหลี 
2.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามเกากลี 

      3. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามเกาหลี 
      4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด สงครามเกาหลี 
สื่อการเรียนรู 
              1. แบบทดสอบสงครามเกาหลี 

      2. ใบงานสงครามเกาหล ี
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน สงครามเกาหลี 

 
 
 
 

 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
  สงครามเย็นเป็น

สงครามตวัแทนท่ีเกิดขึน้

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

เน่ืองจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว

เป็น 

เหตกุารณ์ความสมัพนัธ์

ใบงานสงครามเกาหลี - แบบทดสอบ 
  สงครามเกาหลี 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 



ระหวา่งชาติมหาอํานาจ อนั

สง่ผลกระทบตอ่ภมูิภาคตา่ง 

ๆ ของโลก และทําให้สงัคม

โลกต้องตกอยูใ่นสภาวะ

ความตงึเครียดยาวนานถงึ 

45 ปี 

แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน 
กษัตริย                   
5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 
 
 
 

บอกภาวะสงครามเกาหลี
ได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  



           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                              ................/............../............... 

 

  ลงชื่อ      

                  ( อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 

            

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

หนวยการเรียนรูท่ี 1     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20                         เรื่อง   สงครามเวียดนาม   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2564                                      เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

13. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดสงครามเวียดนาม 
14. เขาใจภาวะผลกระทบของการเกิดสงครามเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
15. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสงครามเวียดนาม 

 



สาระสําคัญ 
 สงครามเวียดนาม เปนสงครามท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับโซเวียด 

จีน โดยเฉพาะกรณีความขัดแยงในเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฝรั่งเศสพยายามเขาไปมีบทบาทใน
เวียดนาม ทําใหเกิดการตอตานมีขบวนการคอมมิวนิสตวียดมินห ภายใตการนําของโฮ จิ มินห  ใน ค.ศ. 
1954 ฝรั่งเศสแพ มีการเจรจาสงบศึก ฝรั่งเศสใหเอกราชแกเวียดนาม ทําใหเวียดนามแบงเปน 2 สวน ตาม
แนวขนานท่ี 17 องศาเหนือ 

ชวยเหลือของมหาอํานาจ 2 ฝาย คือฝายประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกา เปนผูนํา  ฝายคอมมิวนิสต มี
สหภาพโซเวียยตรัสเซียเปนผูนํา ทําใหการเขามาของท้ังสองฝายทําใหลีมีการปกครองท่ีตางกัน เปนฉนวน
ทําใหเกิดความขัดแยงในภูมิภาคจนถึงปจจุบัน 

 
 

 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.สงครามเกาหลีเปนสงครามท่ีเกิดข้ึนในชวงสงครามเย็น 
  2. นักเรียนทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกันประเทศไมใหฝกใฝฝายใด 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

            1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
              
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสงครามเกาหลี 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 3.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวะสงครามเกาหลี 
            4.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับสงครามเกากลี 
   5.ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของสงครามเกาหลี 
   6. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุ การเกิด สงครามเกาหลี 
สื่อการเรียนรู 



15. แบบทดสอบสงครามเกาหลี 
16. ใบงานสงครามเกาหลี 

 
แหลงการเรียนรู 

21. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
22. PowerPoint  วีดีทัศน สงครามเกาหลี 

 
 
 
 

 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

  สงครามเย็น
เปนสงครามตัวแทนท่ี
เ กิ ด ข้ึ น ห ลั ง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 
เนื่องจากเหตุการณ
ดังกลาวเปน 

เ ห ตุ ก า ร ณ
ความสัมพันธระหวาง
ชาติมหาอํานาจ อัน
ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ภู มิภาคตาง ๆ ของ
โลก และทําใหสังคม
โ ล ก ต อ ง ต ก อ ยู ใ น
สภาวะความตึงเครียด
ยาวนานถึง 45 ป 

ใบงานสงครามเกาหลี - แบบทดสอบ 
  สงครามเกาหลี 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย        
5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

บอกภาวะสงครามเกาหลี
ได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 



 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                          ................./............../..................... 

 

  ลงชื่อ      

                  ( อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 

           



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 1     โลกและมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20                  เรื่อง      วกิฤตการณในคิวบา   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2564                                      เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด (ส 4.2 ม. 4–6/2) 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดวิกฤตการณในคิวบา 

           2.เขาใจการเกิดวิกฤตการณในคิวบาท่ีมีสาเหตุมาจากประเทศมหาอํานาจ 

           3.วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากวิกฤตการณในคิวบา 

 

สาระสําคัญ 
 ประเทศในกลุมลาตินอเมริกา สวนใหญจะเปนเปาหมายของประเทศมหาอํานาจท่ีตองการ

ครอบงําจัดต้ังรัฐบาลท่ีสนับสนุนตนเอง บางครั้งทําใหประเทศเหลานี้เกิดความขัดแยงกันเอง คิวบาเปน
ประเทศหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจนการปกครองเปนแบบคอมมิวนิสต ซ่ึงก็หมายถึงวาประเทศนี้ตกอยูใน
อํานาจของรัสเซียนั่นเอง แตพ้ืนแผนดินอยูในทวีปอเมริกา จึงสงผลตอการบริหารประเทศแนนอน 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.รู เขาใจการเกิดวิกฤตการณคิวบา 
  2. นักเรียนสามารถเขาใจสภาวการณของคิวบาในชวงเกิดวิกฤตการณ 
  3. บอกถึงการเมืองการปกครองและสังคมของคิวบาได 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทราบปญหาและการแกไขปญหาในคิวบา  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลอยางไรในปจจุบัน 



 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

            1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
                 5. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับวิกฤตการณในคิวบา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
            3.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวการณในคิวบา 

4.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีอยูในกลุมลาตินอเมริกาได 
   5. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของวิกฤตการณคิวบา 
   6.นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุการเกิดวิกฤตการณคิวบา 
สื่อการเรียนรู 

17. แบบทดสอบวิกฤตการณคิวบา 
18. รายงานกลุมประเทศในลาตินอเมริกา 

 
แหลงการเรียนรู 

23. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
24. PowerPoint  วีดีทัศน  

 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        

หลักฐา
น 

       
เครื่องมื
อวัด 

      
เกณฑ
การ
ประเมิน 

มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

  ประเทศในกลุมลาตินอเมริกา สวนใหญจะเปนเปาหมายของ
ประเทศมหาอํานาจท่ีตองการครอบงําจัดตั้งรัฐบาลท่ีสนับสนุนตนเอง 
บางครั้งทําใหประเทศเหลานี้เกิดความขัดแยงกันเอง คิวบาเปนประเทศ

ใบงาน
วิกฤตก
ารณ
คิวบา 

- 
แบบทด
สอบ 
  
วิกฤตกา

- ทําใบ
งานได
ถูกตอง 
- 
วิเคราะ



หนึ่ง ท่ีไดรับผลกระทบจนการปกครองเปนแบบคอมมิวนิสต ซ่ึงก็
หมายถึงวาประเทศนี้ตกอยูในอํานาจของรัสเซียนั่นเอง แตพ้ืนแผนดินอยู
ในทวีปอเมริกา จึงสงผลตอการบริหารประเทศแนนอน 

 

รณ
คิวบา 

หมี
รายละเ
อียด
เหมาะส
ม 
ถูกตอง 
- ตรวจ
ผลงาน 
กิจกรรม 
รายบุคค
ล ราย
กลุม 
-
ประเมิน
พฤติกรร
มในการ
ทํางาน 
ในดาน
การ
สื่อสาร 
การคิด 
การ 
แกปญห
า  

คุณลักษณะ 
 1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
 5. อยูอยางพอเพียง 

ความ
ถูกตอง 

- แบบ
ฝก
ปฏิบัติ 

- สงงาน 
นําเสนอ
ตาม    
   
กําหนดเ
วลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอก
ภาวะกา
รณ
วิกฤตก
ารณ
คิวบาได 

- แบบ
สังเกต 
-
แบบทด
สอบ 

- สงงาน
ตรงตอ
เวลา 
ตอบ
แบบทด
สอบได



ถูกตอง 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                               ................/.............../................ 

 

ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./……………… 



             

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 2      ความขัดแยงของมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 21   
 เรื่อง  ปญหาความขัดแยงในศตวรรษท่ี 21      
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2564                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตางๆ 
2.รูจุดเริ่มตนของปญหาความขัดแยง 
3.วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการความขัดแยงในแตละภูมิภาค 
 

สาระสําคัญ 
 ความขัดแยงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาค มีระดับท่ีแตกตางกัน ความขัดแยงอาจเกิดจาก

ระดับเล็กจนถึงระดับประเทศ สาเหตุสวนใหญจะมาจากความยากจน ความขาดแคลนทรัพยากร ความเห็น
แกตัวของมนุษย ความไมรูจักความพอเพียง จึงทําใหเกิดปญหาแกทุกประเทศ การแกปญหานาจะตอง
เริ่มตนจากวินัย ความรับผิดชอบตอสังคม และการมีจิตสาธารณะ  
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.รู เขาใจการเรื่องความขัดแยงของมนุษยชาติ 
  2. นักเรียนสามารถแสดงหรือลดปญหาเล็กท่ีเกิดกับตนเองได 
  3. บอกถึงการแกปญหาในเบื้องตนได 
 
ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทราบปญหาและการแกไขปญหา  



  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลอยางไรในปจจุบัน 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

           1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
           5. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
               
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ คนละ 1 เหตุการณ 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุIความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ  
สื่อการเรียนรู 

แบบทดสอบความขัดแยง 
 
แหลงการเรียนรู 

25. หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
26. PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 

 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน   เครื่องมือวัด       เกณฑการ    

      ประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

ความขัดแยงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในทุกภูมิภาค มีระดับท่ีแตกตางกัน 
ความขัดแยงอาจเกิดจากระดับเล็ก
จนถึงระดับประเทศ สาเหตุสวนใหญ

ใบงานความขัดแยงใน
ภูมิภาค 

- แบบทดสอบ 
   

- ทําใบงานได
ถูกตอง 
- วิเคราะหมี
รายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน 



จะมาจากความยากจน ความขาด
แคลนทรัพยากร ความเห็นแกตัว
ของมนุ ษย  คว าม ไม รู จั กคว าม
พอเพียง จ ึ 

กิจกรรม 
รายบุคคล ราย
กลุม 
-ประเมิน
พฤติกรรมในการ
ทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด 
การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
       1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
       5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอ
ตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการแกปญหา 
 
 

บอกถึงปญหาความ
ขัดแยงได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอ
เวลา 
ตอบแบบทดสอบ
ไดถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อารจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                 ................./............../................ 

 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 2   ความขัดแยงของมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 21   เรื่อง  เหดตุการณกอการรายในอเมริกา   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2564                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 



2. รูขอมูลเก่ียวกับการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 

3.วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 
 

สาระสําคัญ 
 เหตุการณกอการรายในสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ.2001 เปนเหตุการณการทําลาย

ลางท่ีมีผลกระทบตอสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรง  
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  1.รู เขาใจการเกิดวิกฤตการณคิวบา 
  2. นักเรียนสามารถเขาใจสภาวการณของคิวบาในชวงเกิดวิกฤตการณ 
  3. บอกถึงการเมืองการปกครองและสังคมของคิวบาได 
 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทราบปญหาและการแกไขปญหาในคิวบา  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลอยางไรในปจจุบัน 

 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

           1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับวิกฤตการณในคิวบา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.ครูสนทนาเก่ียวกับสภาวการณในคิวบา 
2.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีอยูในกลุมลาตินอเมริกาได 

 3. ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลของวิกฤตการณคิวบา 
 4. นักเรียนสรุป 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุการเกิดวิกฤตการณคิวบา 
สื่อการเรียนรู 



            1.แบบทดสอบวิกฤตการณคิวบา 
            2.รายงานกลุมประเทศในลาตินอเมริกา 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
2. PowerPoint  วีดีทัศน  
 

 
 

 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

  ประเทศในกลุมลาติน
อ เ ม ริ ก า  ส ว น ใหญ จ ะ เ ป น
เ ป า ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
มหาอํานาจท่ีตองการครอบงํา
จัดตั้งรัฐบาลท่ีสนับสนุนตนเอง 
บางครั้งทําใหประเทศเหลานี้
เกิดความขัดแยงกันเอง คิวบา
เ ป น ป ร ะ เ ท ศ ห นึ่ ง ท่ี ไ ด รั บ
ผลกระทบจนการปกครองเปน
แบบคอมมิวนิสต ซ่ึงก็หมายถึง
วาประเทศนี้ตกอยูในอํานาจ
ขอ ง รั ส เ ซี ยนั่ น เ อ ง  แต พ้ื น
แผนดินอยูในทวีปอเมริกา จึง
สงผลตอการบริหารประเทศ
แนนอน 

 

ใบงานวิกฤตการณ
คิวบา 

- แบบทดสอบ 
  วิกฤตการณคิวบา 

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

บอกภาวะการณ
วิกฤตการณคิวบาได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 



 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                          ................./............./................ 
 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 



    
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 2   ความขัดแยงของมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 21   
เรื่อง  การกอการรายในบาหลี  อังกฤษ    ศรีลังกา   
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2564                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

16. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการกอการรายบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
17. รูขอมูลเก่ียวกับการกอการรายบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
18. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 

 

สาระสําคัญ 
 เหตุการณในเกาะบาหลี เปนเหตุการณลอบวางระเบิดในสถานบันเทิง มีเปาหมายในการกอตั้งรัฐ

อิสลามฝยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 เหตุการณระเบิดรถไฟใตดินท่ีลอนดอน เปาหมายการกอการรายเพ่ือลดอิทธิพลโดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา 
 เหตุการณในวันท่ี 26 มีนาคม ค.ศ.2007 กลุมกบฏแบงแยกดินแดนพยัคฆทมิฬอีแลม โจมตีฐาน

ทัพของรัฐบาลท่ีกรุงโคมลัมโบเพ่ือแบงแยกดินแดน  
 
 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
2. รูขอมูลเก่ียวกับการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 



 
   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือการปองกันความขัดแยง  
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลอยางไรในปจจุบัน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

           1.รักชาติ ศาสน กษัตริย       5. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการแกปญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.ครูสนทนาเก่ียวกับการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 

            4.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีกลุมผูกอใหเกิดความขัดแยง 
   5..   ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลกระทบของการกอการรายในบาหลี  อังกฤษ  ศรีลังกา 
   6. นักเรียนสรุป 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปเหตุการณการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 
สื่อการเรียนรู 

 แบบทดสอบการกอการรายในสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

เหตุการณในเกาะบาหลี 
เป น เหตุ กา รณ ลอบวา ง
ระเบิดในสถานบันเทิง มี

  ใบงานการ 
กอการรายใน

บาหลี  อังกฤษ  
ศรีลังกา 

- แบบทดสอบ 
   

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 



เปาหมายในการกอตั้ งรัฐ
อิสลามฝยเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

 เหตุการณระเบิด
ร ถ ไ ฟ ใ ต ดิ น ท่ี ล อ น ด อ น 
เปาหมายการกอการราย
เพ่ือลดอิทธิพลโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา 

 เหตุการณในวันท่ี 
26 มีนาคม ค.ศ.2007 กลุม
กบฏแบงแยกดินแดนพยัคฆ
ทมิฬอีแลม โจมตีฐานทัพ
ของรัฐบาลท่ีกรุงโคมลัมโบ
เพ่ือแบงแยกดินแดน  
 
 

-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
3.ความสามารถในการ
แกปญหา 

บอกภาวะการณ - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  



           (อารจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                          ................./............../....................... 
 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารย วรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
            

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 11  

 
หนวยการเรียนรูท่ี 3   ปญหาโลกในศตวรรษท่ี 21    เรื่อง  ดินแดนปาเลสไตน 
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
  
จุดประสงคการเรียนรู 

1.อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการปญหาในดินแดนปาเลสไตน 



2. รูขอมูลเก่ียวกับดินแดนปาเลสไตน 

3.วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาปาเลสไตน 

 
 สาระสําคัญ 

 ดินแดนปาเลสไตนเปนดินแดนท่ีอยูระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนและแมน้ําจอรแดน เปนท่ีตั้งถ่ิน
ฐานของชาวอาหรับมานานกวา 1,300 ปมาแลว  ขบวนการไซออนิสตของชาวยิวพยายามท่ีจะอพยพ
ชาวยิวมาตั้งรัฐอิสระในบริเวณปาเลสไตน และตองการท่ีจะใชดินแดนดังกลาว  
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการรบในดินแดนปาเลสไตน 
2. รูขอมูลเก่ียวกับดินแดนปาเลสไตน 
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการแยงชิงดินแดนปาเลสไตน 
   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในดินแดนปาเลสไตน 
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลกระทบตอประเทศอืนอยางไร 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.ใฝเรียนรู 
2.มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการคิด 
              2. มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับการกอตั้งดินแดนปาเลสเตน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.ครูสนทนาเก่ียวกับการกอตั้งดินแดนปาเลสไตน 

2.ใหนักเรียนบอกถึงแตละประเทศท่ีอูในดินแดนปาเลสไตน 

 3.   ครูใหนักเรียนกลาวถึงผลกระทบจากการสูรบในดินแดนปาเลสไตน 



กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปเหตุการณการสูรบในดินแดนปาเลสไตน 

 
สื่อการเรียนรู 

 แบบทดสอบ 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        

ดินแดนปาเลสไตนเปน
ดินแดนท่ีอยูระหวางทะเล
เมดิเตอรเรเนียนและแมน้ํา
จอรแดน เปนท่ีตั้งถ่ินฐาน
ของชาวอาหรับมานานกวา 
1,300 ปมาแลว  ขบวนการ
ไ ซ อ อ นิ ส ต ข อ ง ช า ว ยิ ว
พยายามท่ีจะอพยพชาวยิว
มาตั้ งรั ฐ อิสระในบริ เวณ
ปาเลสไตน และตองการท่ี
จะใชดินแดนดังกลาว  

           ใบงาน
ดินแดน
ปาเลสไตน 

- แบบทดสอบ 
   

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  



 
 
คุณลักษณะ 
1. ใฝเรียนรู 
2.  มุงม่ันในการทํางาน 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกภาวะการณ
ดินแดนปาเลสไตน 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 



                                                                ................./............../................ 
 

 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 

             

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 12  

 
หนวยการเรียนรูท่ี 4   ความรวมมือ การประสานผลประโยชน    เรื่อง  การประสานผลประโยชน 
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
 

จุดประสงคการเรียนรู 



1.บอกสาเหตุท่ีทุกประเทศตองการความรวมมือในการประสานผลประโยชน 

2. วิเคราะหการเขามาประสานความรวมมือในทุกประเทศได 

3. สาเหตุในการลดอาวุธนิวเคลียร 

 
 สาระสําคัญ 

 การประสานผลประโยชน์เป็นการร่วมมือกนัเพ่ือรักษาและปกปอ้งผลประโยชน์ของตนในการกรณีท่ีมีความ

ขดัแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมระหวา่งประเทศ สงัคมโลบกจึงจําเป็นต้องสนบัสนนุและปรับปรุงวิธีการประสาน

ผลประโยชน์ระหวา่งประเทศให้มากขึน้  

 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการประสานผลประโยชน 
2. รูขอมูลของแตละประเทศท่ีทําใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ 
3. วิเคราะหผลดีท่ีจะเกิดข้ึนจากการประสานผลประโยชน 
 
   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในกลุมชาติมหาอํานาจ 
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดจากความรวมมือกันระหวางประเทศ 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.ใฝเรียนรู 
2.มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการคิด 
              2. มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับการประสานผลประโยชน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูสนทนาเก่ียวกับการประสานผลประโยชนท่ีเกิดในอดีตเชื่อมตอปจจุบัน 



2. ใหนักเรียนบอกถึงผลประโยชนท่ีทุกประเทศไดรับจากการประสานประโยชน 

 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปเหตุการณการประสานผลประโยชน 

 
สื่อการเรียนรู 
       1.วีดีทัศน 
       2. หนังสือประวัติศาสตรสากล ม 4-6 
 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
การประสานผลประโยชนเปน
การรวมมือกันเพ่ือรักษาและ
ปกปองผลประโยชนของตนใน
การกรณีท่ีมีความขัดแยงทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ระหวางประเทศ สังคมโลบกจึง
จําเปนตองสนับสนุนและ
ปรับปรุงวิธีการประสาน
ผลประโยชนระหวางประเทศ
ใหมากข้ึน  
 

     ใบงาน  
D    การประสาน

ผลประโยชน  

- แบบทดสอบ 
   

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1. ใฝเรียนรู 

ความถูกตอง - แบบฝกปฏิบัติ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 



2.  มุงม่ันในการทํางาน  
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกผลดีของการ 
ประสานผลประโยชน
ระหวางประเทศได 

- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................./............../................ 

 



 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 
 
 
 
 

             

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 13  

 
หนวยการเรียนรูท่ี 4   ความรวมมือ การประสานผลประโยชน    เรื่อง  การลดอาวุธการลมสลายของรัสเซีย 
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
 

จุดประสงคการเรียนรู 



1.บอกสาเหตุท่ีทุกประเทศตองลดอาวุธนิวเคลียร 

2. วิเคราะหการลมสลายของสหภาพโซเวียต 

 
 สาระสําคัญ 

 การลดอาวุธนิวเคลียรเปนการเลี่ยงการเกิดสงครามครั้งตอไปเพราะหลังภาวะสงครามโลกครั้งท่ี 2 
การเห็นผลเสียท่ีเกิดจากการท่ีมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาใชอาวุธรายแรงกับประเทศญี่ปุน การระวังภัย
ของทุกประเทศจึงเกิดข้ึน การหันมาประนีประนอมกันแตก็ยังทําใหเกิดภาวะสงครามเย็น มีการเจาจา
ตอรองกันมากข้ึน จนในท่ีสุดมนุษยก็ใชการโฆษณาชวนเชื่อซ่ึงกันและกัน สงครามก็เกิดข้ึนแตขนาดไม
ใหญโต หลังจากนั้นระบบทุนนิยมก็เขาสูสหภาพโซเวียต จนทําใหความเปนคอมมิวนิสตตองลมสลายลงในป 
พ.ศ.2534 ทําใหสงครามเย็นสิ้นสุด รัสเซียปดประเทศ เยอรมันทําลายกําแพงเบอรลิน รวมเยอรมมันเปน
หนึ่งเดียว  
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. อธิบายสาเหตุการลดอาวุธนิวเคลียร 
2. วิเคราหการลดอาวุธนิเคลียรได 
3. บอกถึงการลมสลายระบอบคอมมิวนิสตในรัสเซียได 
 
   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในกลุมชาติมหาอํานาจ 
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข่ึนหลังสหภาพโซเวียตลมสลาย 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.ใฝเรียนรู 
2.มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการคิด 
              2. มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสหภาพโซเวียต 



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ครูสนทนาเก่ียวกับจุดเปลี่ยนของสหภาพโซเวียต 

2. ใหนักเรียนบอกถึงผลประโยชนท่ีทุกประเทศไดรับจากการลดอาวุธนิวเคลียร 

 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปเหตุการณในโซเวียตและการลดอาวุธ 

 
สื่อการเรียนรู 
       1.วีดีทัศน 
       2. หนังสือประวัติศาสตรสากล ม 4-6 
 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        เครื่องมือวัด       เกณฑการประเมิน 
มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
การลดอาวธุนิวเคลยีร์เป็นการ

เลีย่งการเกิดสงครามครัง้ตอ่ไป

เพราะหลงัภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี 

2 การเห็นผลเสยีท่ีเกิดจากการท่ี

มหาอํานาจอยา่งสหรัฐอเมริกาใช้

อาวธุร้ายแรงกบัประเทศญ่ีปุ่ น การ

ระวงัภยัของทกุประเทศจงึเกิดขึน้ 

การหนัมาประนีประนอมกนัแตก็่

ยงัทําให้เกิดภาวะสงครามเย็น มี

การเจาจาตอ่รองกนัมากขึน้ จนใน

     ใบงาน  
 
D การปรับเปลี่ยนหลัง

ยุติสงครามเย็น   

- การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน 
การตอบคําถาม 
   

- ทําใบงานไดถูกตอง 
- วิเคราะหมีรายละเอียด
เหมาะสม ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน กิจกรรม 
รายบุคคล รายกลุม 
-ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน ในดานการ
สื่อสาร การคิด การ 
แกปญหา  



ท่ีสดุมนษุย์ก็ใช้การโฆษณาชวน

เช่ือซึง่กนัและกนั สงครามก็เกิดขึน้

แตข่นาดไมใ่หญ่โต หลงัจากนัน้

ระบบทนุนิยมก็เข้าสูส่หภาพโซ

เวียต จนทําให้ความเป็น

คอมมวินิสต์ต้องลม่สลายลงในปี 

พ.ศ.2534 ทําให้สงครามเย็น

สิน้สดุ รัสเซียปิดประเทศ เยอรมนั

ทําลายกําแพงเบอรลนิ รวมเยอรม

มนัเป็นหนึง่เดียว  

คุณลักษณะ 
1. ใฝเรียนรู 
2.  มุงม่ันในการทํางาน 

ความถูกตอง - แบบทดสอบ - สงงาน นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกผลดีของการ - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอเวลา 
ตอบแบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................./............../................ 

 



  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
        ….………./…….………./………………. 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 14  

 
หนวยการเรียนรูท่ี 5   สันติภาพและความรวมมือในโลก       เรื่อง    สันติบาตชาติ สหประชาชาติ 
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                         เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
           1. บอกถึงวัตถุประสงคขององคการสันติบาตรชาติ สหประชาชาติ     
           2. อธิบายผลดี ผลเสยี ของแตละองคการได 

 
 สาระสําคัญ 



 การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 1,2  ทําใหเกิดองคการระวางประเทศข้ึน เพ่ือสรางและบรรเทา
ภาวะความขัดแยงระหวางประเทศ โดยในองคการจะมีคณะทํางานท่ีประกอบดวยชาติ
มหาอํานาจเปนแกนหลักในการจัดตั้ง อีกท้ังยังแสวงหาสิ่งท่ีเกิดประโยชนใหกับทุกประเทศ 

   
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. อธิบายสาเหตุการกอตั้งองคการสันติบาตรชาติ และสหประชาชาติได 
2. วิเคราหแนวทางและเปรียบเทียบการทํางานของท้ัง 2 องคการได 
3. บอกถึงการสิ้นสุดขององคการสันติบาตร และการกอตั้งองคการสหประชาติ 
 
   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนหลังจัดตั้งองคการตาง ๆ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.ใฝเรียนรู 
2.มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการคิด 
              2. มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับองคการสันนิบาตและสหประชาชาติ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูสนทนาเก่ียวกับจุดเปลี่ยนองคการสันนิบาตรชาติ 

2. ใหนักเรียนบอกถึงผลประโยชนท่ีทุกประเทศไดรับจากการตั้งองคการระหวางประเทศ 

 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปขอดี ขอเสียของการตั้งองคการ 

 
สื่อการเรียนรู 



       1.วีดีทัศน 
       2. หนังสือประวัติศาสตรสากล ม 4-6 
 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        

เครื่องมือวัด 
      เกณฑการ
ประเมิน 

มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
การสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 1,2  ทํา

ให้เกิดองค์การระวา่งประเทศขึน้ เพ่ือ

สร้างและบรรเทาภาวะความขดัแย้ง

ระหวา่งประเทศ โดยในองค์การจะมี

คณะทํางานท่ีประกอบด้วยชาติ

มหาอํานาจเป็นแกนหลกัในการจดัตัง้ 

อีกทัง้ยงัแสวงหาสิง่ท่ีเกิดประโยชน์

ให้กบัทกุประเทศ 

     ใบงาน องคการระหวาง
ประเทศ 

 
D  

- การสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน การ
ตอบคําถาม 
   

- ทําใบงานได
ถูกตอง 
- วิเคราะหมี
รายละเอียด
เหมาะสม 
ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน 
กิจกรรม 
รายบุคคล ราย
กลุม 
-ประเมิน
พฤติกรรมในการ
ทํางาน ในดาน
การสื่อสาร การ
คิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1. ใฝเรียนรู 

ความถูกตอง - แบบทดสอบ - สงงาน 
นําเสนอตาม    



2.  มุงม่ันในการทํางาน    กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกผลดีของการ - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอ
เวลา 
ตอบ
แบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................./............../................ 

 

  ลงชื่อ      



                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 
 
 

 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 5   สันติภาพและความรวมมือในโลก       เรื่อง    องคการ NATO วอรซอ WTO 
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                         เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
           1. บอกถึงวัตถุประสงคขององคการ NATO วอรซอ WTO 
           2. อธิบายผลดี ผลเสยี ของแตละองคการได 

 
 สาระสําคัญ 



 องคการนาโต เปนองคการของคายเสรีประชาธิปไตย มีรากฐานมาจากสนธิสัญญาดันเคิรก 
และปรัสเซลส ของฝายอเมริกา มีผลในชวงสงครามเย็น 

 องคการสนธิสัญญาวอรซอ เปนการรวมกันของคายคอมมิวนิสตทเพ่ือการปองกันรวมกัน 
 องคการการคาโลก WTO  เนนการคาและการลงทุน 

   
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. อธิบายสาเหตุการกอตั้งองคการ  Nato   วอรซอ WTO 
2. วิเคราหแนวทางและเปรียบเทียบการทํางานของท้ัง 2 องคการได 
3. บอกถึงการทํางานของแตละองคการโดยแยกขอดี ขอเสียได 
 
 
 
   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนหลังจัดตั้งองคการตาง ๆ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.ใฝเรียนรู 
2.มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการคิด 
              2. มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับองคการ NATO  WTO  และวอรซอ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูสนทนาเก่ียวกับวัตถุประสงคของท้ังสามองคการ 

2. ใหนักเรียนบอกถึงผลประโยชนท่ีทุกประเทศไดรับจากการตั้งองคการระหวางประเทศ 

 

กิจกรรมรวบยอด 



 ครูและนักเรียนสรุปขอดี ขอเสียของการตั้งองคการ 

 
สื่อการเรียนรู 
       1.วีดีทัศน 
       2. หนังสือประวัติศาสตรสากล ม 4-6 
 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        

เครื่องมือวัด 
      เกณฑการ
ประเมิน 

มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
                องค์การนาโต้ เป็นองค์การ

ของคา่ยเสรีประชาธิปไตย มีรากฐาน

มาจากสนธิสญัญาดนัเคิร์ก 

และปรัสเซลส์ ของฝ่ายอเมริกา มีผล

ในช่วงสงครามเย็น 

 องค์การสนธิสญัญาวอร์ซอ 

เป็นการร่วมกนัของคา่ยคอมมวินิสต์ท

เพ่ือการปอ้งกนัร่วมกนั 

 องค์การการค้าโลก WTO  

เน้นการค้าและการลงทนุ 

 

     ใบงาน องคการระหวาง
ประเทศ นาโต 
วอรซอ”WTO 

 
D  

- การสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน การ
ตอบคําถาม 
   

- ทําใบงานได
ถูกตอง 
- วิเคราะหมี
รายละเอียด
เหมาะสม 
ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน 
กิจกรรม 
รายบุคคล ราย
กลุม 
-ประเมิน
พฤติกรรมในการ
ทํางาน ในดาน
การสื่อสาร การ



คิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1. ใฝเรียนรู 
2.  มุงม่ันในการทํางาน 

ความถูกตอง - แบบทดสอบ - สงงาน 
นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกผลดีของการ - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอ
เวลา 
ตอบ
แบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 



                                                                ................./............../................ 
 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ................/................../.................... 

 
  ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 
 
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 16 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 5   สันติภาพและความรวมมือในโลก       เรื่อง    องคการ NATO วอรซอ WTO 
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                         เวลา   1  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
           1. บอกถึงวัตถุประสงคขององคการ NATO วอรซอ WTO 



           2. อธิบายผลดี ผลเสยี ของแตละองคการได 
 

 สาระสําคัญ 
 องคการนาโต เปนองคการของคายเสรีประชาธิปไตย มีรากฐานมาจากสนธิสัญญาดันเคิรก 

และปรัสเซลส ของฝายอเมริกา มีผลในชวงสงครามเย็น 
 องคการสนธิสัญญาวอรซอ เปนการรวมกันของคายคอมมิวนิสตทเพ่ือการปองกันรวมกัน 
 องคการการคาโลก WTO  เนนการคาและการลงทุน 

   
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. อธิบายสาเหตุการกอตั้งองคการ  Nato   วอรซอ WTO 
2. วิเคราหแนวทางและเปรียบเทียบการทํางานของท้ัง 2 องคการได 
3. บอกถึงการทํางานของแตละองคการโดยแยกขอดี ขอเสียได 
 
 
 
   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนหลังจัดตั้งองคการตาง ๆ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.ใฝเรียนรู 
2.มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการคิด 
              2. มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับองคการ NATO  WTO  และวอรซอ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูสนทนาเก่ียวกับวัตถุประสงคของท้ังสามองคการ 

2. ใหนักเรียนบอกถึงผลประโยชนท่ีทุกประเทศไดรับจากการตั้งองคการระหวางประเทศ 



 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปขอดี ขอเสียของการตั้งองคการ 

 
สื่อการเรียนรู 
       1.วีดีทัศน 
       2. หนังสือประวัติศาสตรสากล ม 4-6 
 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        

เครื่องมือวัด 
      เกณฑการ
ประเมิน 

มาตรฐาน 
 ส 4.2 ม.4-6/1        
                องค์การนาโต้ เป็นองค์การ

ของคา่ยเสรีประชาธิปไตย มีรากฐาน

มาจากสนธิสญัญาดนัเคิร์ก 

และปรัสเซลส์ ของฝ่ายอเมริกา มีผล

ในช่วงสงครามเย็น 

 องค์การสนธิสญัญาวอร์ซอ 

เป็นการร่วมกนัของคา่ยคอมมวินิสต์ท

เพ่ือการปอ้งกนัร่วมกนั 

 องค์การการค้าโลก WTO  

     ใบงาน องคการระหวาง
ประเทศ นาโต 
วอรซอ”WTO 

 
D  

- การสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน การ
ตอบคําถาม 
   

- ทําใบงานได
ถูกตอง 
- วิเคราะหมี
รายละเอียด
เหมาะสม 
ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน 
กิจกรรม 
รายบุคคล ราย
กลุม 
-ประเมิน
พฤติกรรมในการ



เน้นการค้าและการลงทนุ 

 

ทํางาน ในดาน
การสื่อสาร การ
คิด การ 
แกปญหา  

คุณลักษณะ 
1. ใฝเรียนรู 
2.  มุงม่ันในการทํางาน 

ความถูกตอง - แบบทดสอบ - สงงาน 
นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกผลดีของการ - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอ
เวลา 
ตอบ
แบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  



           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................./............../................ 

 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

             

ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 
         ........................./....................../................... 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 17 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 5   สันติภาพและความรวมมือในโลก     เรื่อง    องคการ OPEC  EU  EFTA NAFTA FTA 
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                         เวลา  1  ชัว่โมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
           1. บอกถึงวัตถุประสงคขององคการ  



           2. อธิบายผลดี ผลเสยี ของแตละองคการได OPEC  EU  EFTA NAFTA FTA 
 

 สาระสําคัญ 
 OPEC เปนองคการระหวางประเทศทามีการจัดตั้งเพ่ือความรวมมือดานนโยบายน้ํามันและ

ดานเศรษฐกิจระหวาปงระเทศ 
 EU การจัดตั้งจากสมาชิก 6ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 EFTA สมาคมการคาเสรีในยุโรป การเสียภาษีอากร 

       NAFTA เขตการคาเสรอเมริกาเหนือ เก่ียวกับสินคาอุตสาหกรรม การลดหยอนภาษี 
                FTA    เขตการคาเสรี ลดอุปสรรคทางการคา 

 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
                     1. อธิบายสาเหตุการกอตั้งองคการ OPEC  EU  EFTA NAFTA FTA 

  2. วิเคราหแนวทางและเปรียบเทียบการทํางานขององคการได 
     3. บอกถึงการทํางานของแตละองคการโดยแยกขอดี ขอเสียได 
 
 
 
   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนหลังจัดตั้งองคการตาง ๆ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.ใฝเรียนรู 
2.มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการคิด 
              2. มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             1. แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
             2. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับองคการ OPEC  EU  EFTA NAFTA FTA 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูสนทนาเก่ียวกับวัตถุประสงคของท้ังหาองคการ 



2. ใหนักเรียนบอกถึงผลประโยชนท่ีทุกประเทศไดรับจากการตั้งองคการระหวางประเทศ 

 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปขอดี ขอเสียของการตั้งองคการ 

 
สื่อการเรียนรู 
       1.วีดีทัศน 
       2. หนังสือประวัติศาสตรสากล ม 4-6 
 
 
แหลงการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.4-6 
     2.PowerPoint  วีดีทัศน  

 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย        หลักฐาน        

เครื่องมือวัด 
      เกณฑการ
ประเมิน 

มาตรฐาน 

 ส 4.2 ม.4-6/1        

       OPEC เป็นองค์การระหวา่ง

ประเทศทามีการจดัตัง้เพ่ือความ

ร่วมมือด้านนโยบายนํา้มนัและด้าน

เศรษฐกิจระหวา่ปงระเทศ 

       EU การจดัตัง้จากสมาชิก 6

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ 

       EFTA สมาคมการค้าเสรีในยโุรป 

การเสยีภาษีอากร 

       NAFTA เขตการค้าเสรอเมริกา

  ใบงาน องคการระหวาง OPEC  
EU  EFTA NAFTA FTA 

  
D  

- การสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน การ
ตอบคําถาม 
   

- ทําใบงานได
ถูกตอง 
- วิเคราะหมี
รายละเอียด
เหมาะสม 
ถูกตอง 
- ตรวจผลงาน 
กิจกรรม 
รายบุคคล ราย
กลุม 
-ประเมิน
พฤติกรรมในการ
ทํางาน ในดาน



เหนือ เก่ียวกบัสนิค้าอตุสาหกรรม การ

ลดหยอ่นภาษี 

       FTA    เขตการค้าเสรี ลดอปุสรรค

ทางการค้า 

 

การสื่อสาร การ
คิด การ 
แกปญหา  

คณุลกัษณะ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

2.  มุง่มัน่ในการทํางาน 

ความถูกตอง - แบบทดสอบ - สงงาน 
นําเสนอตาม    
   กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกผลดีของการ - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอ
เวลา 
ตอบ
แบบทดสอบได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 



                                                                ................./............../................ 
 

 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                                                                     ................./............../................ 
 

ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 
         ........................./....................../................... 
 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 18 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 6  เหตุการณปจจุบัน                                                 เรื่อง    เหตุการณปจจุบัน 
ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา 5          กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2563                                         เวลา   2  ชั่วโมง 
ผูสอน  อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง 
************************************************************************************************* 
 
มาตรฐานการเรียนรู  ส 4.2    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ  
                                     การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ  
                                     สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม. 4–6/3 ,  ส 4.2 ม. 4–6/4 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
           1. บอกถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนปจจุบันได  



           2. อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณได 
           3. วิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได 
 สาระสําคัญ 
 เหตุการณปจจุบันเปนเหตุการณท่ีนักเรียนควรจะทราบเพราะเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ี

การดําเนินชีวิตของมนุษย เพ่ือใหสามารถปองกันและแกไขไดเชน เหตุการณภาวะภัย
ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศ สิ่งแวดลอมตาง ๆ 

 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
                     1. บอกสาเหตุและแนวทางการปองกันแกไขของเหตุการณได  

  2. วิเคราะหแนวทางการเกิดและการปองกัน 
     3. บอกถึงผลดี ผลเสีย ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณตาง ๆ   

 ทักษะ/กระบวนการ 
  1.สืบคนแหลงขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
  2.วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนได  
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.ใฝเรียนรู 
2.มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถะสําคัญ 
              1.มีความสามารถในการคิด 
              2. มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
             - แจงตัวชี้วัดชั้นปและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
              
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 1.  นําขาว เหตุการณมาวิเคราะห อภิปรายรวมกับนักเรียน 

2. ใหนักเรียนบอกถึงผลประโยชนท่ีทุกประเทศไดรับจากการตั้งองคการระหวางประเทศ 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนสรุปเหตุการณตาง ๆ 



 
สื่อการเรียนรู 
       1.วีดีทัศน 
       2. สื่อสิ่งพิมพ ทีวี  
 
 
แหลงการเรียนรู 
       1.วีดีทัศน 
       2. สื่อสิ่งพิมพ ทีวี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
       เปาหมาย              หลักฐาน        

เครื่องมือวัด 
      เกณฑการ
ประเมิน 

มาตรฐาน 

 ส 4.2 ม.4-6/1        

เหตกุารณ์ปัจจบุนัเป็นเหตกุารณ์ท่ี

นกัเรียนควรจะทราบเพราะเป็น

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลาท่ีการ

ดําเนินชีวติของมนษุย์ เพ่ือให้สามารถ

ปอ้งกนัและแก้ไขได้เช่น เหตกุารณ์

ภาวะภยัธรรมชาตกิารเปลีย่นแปลง

ทางภมูิศาสตร์ ภมูิอากาศ สิง่แวดล้อม

ตา่ง ๆ 

 

  การเก็บขอมูลขาวสาร 
  
D  

- การสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน การ
ตอบคําถาม 
   

- ทําใบงานได้ถกูต้อง 

- วิเคราะห์มี

รายละเอียด

เหมาะสม ถกูต้อง 

- ตรวจผลงาน 

กิจกรรม 

รายบคุคล รายกลุม่ 

-ประเมินพฤติกรรม

ในการทํางาน ในด้าน

การสือ่สาร การคดิ 

การ 

แก้ปัญหา  

คณุลกัษณะ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

ความถูกตอง - แบบทดสอบ - สงงาน นําเสนอ
ตาม    



2.  มุง่มัน่ในการทํางาน    กําหนดเวลา 
 
 

สมรรถนะ 
 
 
 

บอกผลดีของการ - แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

- สงงานตรงตอ
เวลา 
ตอบแบบทดสอบ
ไดถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 1.ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ                                              ผูสอน  

           (อาจารยศิริพรรณ    คลายคลึง) 
                                                                ................./............../................ 

 



 

  ลงชื่อ      

                  (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ ) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                                                                     ................./............../................ 
 

ลงชื่อ     
              
                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 
         ........................./....................../................... 
 
 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



             
 
 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

             
 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 
 
 

             
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 



 

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 

 

 


