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คํานํา
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึ ก ษา
บ่มเพาะสมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสําคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทํา ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และ
พระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนา
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี
บุคลากรและกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการ
เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจํานวน ๑๕
ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสา
ในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ นี้ เป็นการสอนออกอากาศในแนวใหม่ บันทึกเทปการสอนจากห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกล
กังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และ
Application on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและ
บริบทของแต่ละโรงเรียน
การจั ด ทํ า คู่ มื อ ครู แ ละแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับความร่วมมือจากคณะทํางาน ประกอบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการ
สอนล่วงหน้า รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เกิดประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นั บเป็ นพระมหากรุณาธิ คุณอย่ างหาที่ สุ ดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่ งมั่นพั ฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒนาสังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้
เข้มแข็งสมดังพระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนํา
การจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) ประจําภาคเรียนที่ ๒
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด
คําชี้แจงการจัดกระบวนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน
ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) เป็นการทํางาน
ร่ ว มกั น ของหลายหน่ ว ยงาน มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ขอขอบคุ ณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้มี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของทวีปแอฟริกา (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของทวีปแอฟริกา (2)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปแอฟริกา (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปแอฟริกา (2)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์
ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์

266

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (2)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง การสํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ

333
339
349
358
367

269
278
289
301
307
313
321
327

จ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง การแก้ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

375
382
392
399
405

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 รูท้ นั สิทธิผบู้ ริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของสิทธิผบู้ ริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง ปัญหาผูบ้ ริโภคและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง แนวทางการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง กิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมาย
ในฐานะผู้บริโภค

417
420
429
437
447
462

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง ทรัพยากรกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง ความสําคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

47๖
481
48๙
49๗
5๑๐
52๒
53๒
54๒
54๘
56๒

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 การรูจ้ ักการออมและการลงทุน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56 เรื่อง การออมคืออะไร เพราะใดจึงต้องออม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง ปัญหาการออมในสังคมไทย และประเภทของการออม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58 เรื่อง การลงทุน ปัจจัยการลงทุน และความสําคัญของการลงทุน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง ประเภทของการลงทุน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน

5๗๐
57๓
58๑
59๑
59๘
61๒

บรรณานุกรม

62๗

469

ฉ
คําชีแ้ จงรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๒2๑๐4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๒

630

คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๒2๑๐4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๒

640

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

641

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๒2๑๐4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๒

642

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือ่ ง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่ ง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ ง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือ่ ง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ ง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรือ่ ง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรือ่ ง ประเด็นสําคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ที่ส่งผลพัฒนาต่อ
พัฒนาการด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

644

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรือ่ ง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรือ่ ง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

739

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมภิ าคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่

837

647
660
66๘
68๔
69๙
71๖
730

743
755
768
780
789
803
819

8๔1
848
865

ช
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ยุคปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลาง
ที่มีผลต่อการพัฒนาทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง

879
888
899

บรรณานุกรม

906

ภาคผนวก
ก. แบบประเมินรวม
ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ค. บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)

907
955
964

คณะจัดทํา
คณะจัดทําคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะจัดทําคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
คณะตรวจปรู๊ฟคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
รายชื่อคณะทํางาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

971
97๑
971
975
976
977

ซ

การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จํานวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คําว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คําว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่องรายการ

DLTV 1
DLTV 2
DLTV 3
DLTV 4
DLTV 5
DLTV 6
DLTV 7
DLTV 8
DLTV 9
DLTV 10
DLTV 11
DLTV 12
DLTV 13
DLTV 14
DLTV 15

(ช่อง 186)
(ช่อง 187)
(ช่อง 188)
(ช่อง 189)
(ช่อง 190)
(ช่อง 191)
(ช่อง 192)
(ช่อง 193)
(ช่อง 194)
(ช่อง 195)
(ช่อง 196)
(ช่อง 197)
(ช่อง 19๘)
(ช่อง 199)
(ช่อง 200)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / หน้าทีพ่ ลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 / รายการสําหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ฌ
การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑0๑00
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๑๕ ๔๕๗-๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕ ๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร 032 522 347, 032 520 478 โทรสาร 032 520 478

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
DLTV
Website : http://www.dltv.ac.th
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คําชีแ้ จง
รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
1. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู้ จํานวน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการต่ า ง ๆ ไปใช้ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีการแก้ปัญหา
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมด้ า นต่ า ง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ
การพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทํางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
หลักการออกแบบกิจกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้คํานึงถึง
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝังคุณลักษณะ

2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดี
ของสังคม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่ งเน้น ให้ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้ าใจ
ว่ามนุษย์ดํารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัยกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา จึงมี
แนวคิดหลักสําคัญ คือ การศึกษาและทําความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการศึกษาทําความเข้าใจและบริหาร
จัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
อาศัยหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างเจตคติ และการฝึกฝน
ทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมต่าง ๆ
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสําคัญของการจัดศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียน คิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ม ตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทําให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ให้ความสําคัญ ของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ฝึ ก การปฏิ บั ติ ให้ ทํ า ได้ คิ ด เป็ น ทํ า เป็ น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
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๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ
๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนการสอนทั้งของ
ผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือ ลดบทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัด
กิจกรรมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผน
การเรี ยน การวั ดผล ประเมิน ผล และต้ องคํานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห์การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคําอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนํา
ไปสู่คําตอบของปัญหาหรือคําถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยคํานึงถึงเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
 ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้นักเรียนลงมือ
ทดลองและอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนําเข้าสู่บทเรียน การใช้คําถาม
การเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่จะทําให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
 ครูควรมีการวางแผนการใช้คําถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียนและลงข้อสรุป
ได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คําถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถของ
นักเรียน
 เมื่อนักเรียนถามอย่าบอกคําตอบทันที ควรให้คําแนะนําที่จะช่วยให้นักเรียนหาคําตอบได้เอง ครูควร
ให้ความสนใจต่อคําถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคําถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนอยู่
ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กําลังอภิปรายอยู่
สําหรับปัญหาที่นักเรียนถามมานั้นควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
 การสํารวจตรวจสอบซ้ําเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ครูควรย้ํา
ให้นักเรียนได้สํารวจตรวจสอบซ้ําเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
แนวการจัดการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่
ครูผู้สอนปลายทางควรรู้ คือ
1) ขั้นนํา
ขั้นนํามีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นนํา ประกอบด้วย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(1) การสร้างความสนใจ ทําได้โดยการตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของผู้เรียน
ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือเรื่องที่เป็นประสบการณ์ใกล้ตัว ผู้สอนอาจใช้วิธี การนําเสนอภาพ การใช้สื่อวีดิทัศน์
หรือการสาธิต เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนเป็นการดึงความสนใจของผู้เรียน
(2) การบอกจุดประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมหรือการกระทําอย่างใด
ที่แสดงผลการเรียนรู้ของตนหรือเป็นสิ่งที่ผู้สอนคาดหวัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนใน
การเรียนรู้ในครั้งนั้น ๆ
(3) การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นระลึ ก ถึ ง เรื่ อ งที่ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ม าก่ อ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น
ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้สิ่งใหม่กับสิ่งที่ผู้เรียนรู้มาก่อน เพื่อให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ประสบความสําเร็จได้
ง่ายขึ้น อาจใช้วิธีการสนทนา การใช้คําถามกระตุ้นให้เกิดการทบทวนประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
2) ขั้นสอน
ขั้ น สอนมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ดึ ง เอาความรู้ เ ดิ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่
นําออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นสอน ประกอบด้วย
(1) การนําเสนอความรู้และสื่อการเรียนรู้ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่น การสาธิตการ
นําเสนอตัวอย่าง การบอกเล่า การให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบ ในการนําเสนอความรู้อาจใช้วิธีอุปนัยหรือวิธีนิรนัย
ถ้าเป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นรูปธรรมควรใช้วิธีอุปนัย โดยให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างหลากหลาย
แล้วสรุปความหมายของสิ่งนั้นด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นเรื่องนามธรรมควรใช้วิธีนิรนัย และอาจนําเสนอด้วยภาพ
หรือแผนภูมิ
(2) การนําเสนอและชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ถ้าเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคย
รู้มาก่อนจําเป็นต้องบอกโดยตรง ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสามารถค้นพบได้ด้วยหลักเหตุผล ผู้สอน อาจนําเสนอ
ความรู้โดยวิธีให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ นอกจากนี้ผู้สอนควรคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนบางคน
ต้องการการชี้แนะจากผู้สอนมากและบางคนอาจไม่ต้องการการชี้แนะ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรใช้วิจารณญาณใน
การดําเนินการ
(3) การให้ผู้เรียนปฏิบัติและฝึกฝนจากใบงาน กิจกรรม หรือตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(4) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับที่ให้กับผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้เรียนให้เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้และเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของผู้เรียน
ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร ช่วยให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร มีความเหมาะสม
หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และชี้ให้เห็นแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไข
3) ขั้นสรุป
ขั้นสรุปมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปและทบทวนความรู้ที่ได้รับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิม
หรือไม่อย่างไร และผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นสรุป ประกอบด้วย
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(1) การรวบรวมและสังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เทคนิควิธีที่จะช่วยในการสรุปความรู้ที่
นิ ย มใช้ กั น ได้ แ ก่ การนํ า เสนอโดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด (Graphic Organizers) คื อ แบบของการสื่ อ สาร
เพื่อใช้นําเสนอข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ให้มีความเข้าใจง่าย กะทัดรัด ชัดเจน
ผั ง กราฟิ ก ได้ ม าจากการนํ า ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มาทํ า การจั ด กระทํ า ข้ อ มู ล โดยอาศั ย ทั ก ษะการคิ ด
เช่น การสังเกต เปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงลําดับ การใช้ตัวเลข การวิเคราะห์
การสร้างแบบแผน จากนั้นจึงเลือกผังกราฟิกเพื่อนําเสนอข้อมูลที่จัดกระทําแล้วตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ผู้นําเสนอต้องการ
นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แล้วมี การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่ครูผู้สอนปลายทางควรรู้ คือ
1) การเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model)
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทบาทสมมติ พั ฒ นาขึ้ น โดยแชฟเทลและแชฟเทล
ให้ความสําคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล การสวมบทบาทสมมติเป็นวิธีการที่ช่วยให้บุคคลได้แสดง
ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ที่อยู่ภายในออกมาทําศึกษาทําความเข้าใจกัน ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเอง ในขณะเดียวกัน การที่บุคคลสวมบทบาทของผู้อื่นสามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model) คือ
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้อื่น และเกิดการปรับเปลี่ยน
เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม
ตั ว อย่ า งของการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทบาทสมมติ สามารถศึ ก ษาได้ จ าก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ดินแดนอาหรับ : เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
2) การเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model)
รู ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์นี้ เป็นรูปแบบที่จอยส์ และ วี ล
พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ
ของตน โดยไม่ค่อยคํานึงถึงความคิดของคนอื่น ทําให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิด
ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน
หรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอื่น และถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหาจะยิ่งได้
วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น กอร์ดอนจึงได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหา
ด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเอง ให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอื่น
หรือเป็นสิ่งอื่น สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional
Model) คือ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิม และ
สามารถนําความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
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ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สามารถศึกษาได้
จากหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ ๙ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ๓ เรื่ อ ง หลั ก การทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3) รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of
Cooperative Learning)
รูปแบบการเรียนการสอนของแนวคิดแบบร่วมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือของจอห์นสันและจอห์นสัน ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน
เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์แพ้-ชนะ ต่างจากการร่วมมือกันซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ชนะ-ชนะ
อั น เป็ น สภาพการณ์ ที่ ดี ก ว่ า ทั้ ง ทางด้ า นจิ ต ใจและสติ ปั ญ ญา หลั ก การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ 5 ประการ
ประกอบด้วย (1) การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักพึ่งพากันโดยถือว่าทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพึง
พากั น เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ร่ ว มกั น (2) การเรี ย นรู้ ที่ ดี ต้ อ งอาศั ย การหั น หน้ า เข้ า หากั น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น เพื่ อ
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น ข้ อมู ล และการเรี ยนรู้ต่าง ๆ (3) การเรี ยนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม
โดยเฉพาะทักษะในการทํางานร่วมกัน (4) การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มที่ใช้ในการ
ทํางาน (5) การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถตรวจสอบ
และวัดประเมินได้ หากผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แบบร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทางด้านเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและ
อารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional
Models of Cooperative Learning) คือ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเองและด้วยความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสารทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา
และอื่น ๆ
ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สามารถศึกษาได้จากหน่วยการเรียนรู้
ที่ ๑ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง แผนที่
๓. สื่อการจัดการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสําหรับ
การสอน เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสื่อการจัดการเรียนรู้สําหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สําคัญ
ได้แก่
1) ใบความรู้สาํ หรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2) ใบงานสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
3) วีดิทัศน์สําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
4) ภาพสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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5) แผนที่กายภาพและแผนที่รัฐกิจของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
6) ภาพถ่ายทางอากาศในแผนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ
7) บัตรคําสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
8) บทความจากข่าวและเหตุการณ์ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
แหล่ ง เรี ย นรู้ หมายถึ ง ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์ สวนสาธารณะ
สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศู น ย์ ก ารกี ฬ าและนั น ทนาการ แหล่ ง ข้ อ มู ล และ
แหล่งการเรียนรู้อื่น โดยแหล่งเรียนรู้สําหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สําคัญ ได้แก่
1) ห้องสมุด
2) อินเทอร์เน็ต
3) ชุมชน
๔. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์สําคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจํานวนมาก
ยังให้ความสําคัญการเรียนรู้แบบท่องจําเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผิน
มากกว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืน
กว่า (กุศลิน, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้นจําเป็นต้องมีการประเมิน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมิน การเรียนรู้ ได้แก่ การประเมิน
การเรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative Assessment) การประเมินการเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment) และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจําเป็นต้องสะท้อนการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถดําเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน, ๒๕๕๕)
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื้ น ฐานสองประการ คื อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบความสําเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสําคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวั ด และประเมิ นก่ อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้ อมและความรู้เดิ มของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนํา)
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(๒) การวัดและประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(ก) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชํานาญ รวมถึง
มีเจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(ข) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(ค) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ พั ฒ นาการด้ า น
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบคําถาม การทํา
ใบงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การร่วมอภิปรายประเด็นต่าง ๆ และการสังเกตพฤติกรรม
(๓) การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็น
การพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และ
เพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อาจเป็นการประเมินหลังจบ
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น่ ว ยใดหน่ ว ยหนึ่ ง รวมทั้ ง การประเมิ น กลางภาคเรี ย นและปลายภาคเรี ย น ผลจาก
การประเมินประเภทนี้ใช้ในการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับ
ระดับคะแนนใด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนหลังการเรียนรู้ ได้แก่ แบบบันทึกการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Learning Log) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติ หรือไม่ เช่น การทํา
โครงงาน การนําความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การทําแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log)
นอกจากนี้ ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่
เรียนรู้ทั้งที่ทําได้ดีและยังต้องพัฒนา โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) (ดูภาคผนวก ค.) ควร
ให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวม
ในช่วงกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใช้ชุดคําถามและจํานวนข้อให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทําร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนํา
วิธีการเขียนแบบสะท้อนคิดและควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวก และ
สร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน
๕. คําแนะนําสําหรับครู
๑) การเตรียมตัวของครู
(๑) ศึกษาทําความเข้าใจคําชี้แจงและทําความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและ
การวัดผลและประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
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(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับประยุกต์หรือเพิ่มเป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียนชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการวัดประเมิน
(๔) จัดเตรียมใบงาน บันทึกการเรียนรู้สื่ออุปกรณ์
๒) การนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
(๑) ครูผู้สอนควรศึกษาและทําความเข้าใจก่อนนําแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับการเตรียม
สื่อให้พร้อมและครบตามคาบเวลาในแต่ละแผนไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนนําไปใช้
(๒) ครู ผู้ ส อนควรนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ อ อกมาเตรี ย ม แล้ ว วางแผนการจั ด กิ จ กรรมให้
เหมาะสมกับผู้เรียน หรือมีการปรับปรุงแผนการสอนหลังการสอนให้มีความทันสมัย ต่อความเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ําเสมอ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม เจตคติ ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งวัดและ
ประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการเรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียนและตามสภาพจริง
๓) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนํามาใช้ มี
ป้ายนิเทศให้ความรู้ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่น และเหมาะกับกิจกรรม
การเรียนรู้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครือ่ งมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รบั รู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๔) การบันทึกหลังการสอนของครู
(๑) บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนของตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียน และ
ประเมินตนเองใช้เทคนิค หรือวิธีการใดที่ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตาม
จุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ หรืออุปสรรคของการสอน เช่น การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
การเตรียมตัวเพิ่ม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
(๓) สรุปข้อจํากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงตามแนวทางของครูปลายทาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 2 เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๕ หน่วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ปัญญาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรปและแอฟริกา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
มี ค วามเข้ า ใจในความหมายและความสํ า คั ญ ของการลงทุ น และการออมที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
การบริการจัดการและปัจจัยของเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน ปัญหาของการทองทุนและการออมของ
สังคมไทย ความหมาย ความสําคัญและหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ การนําเทคโนโลยี
และหลักการผลิตมาศึกษาสินค้าและบริการในท้องถิ่น หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น การรักษาและคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการป้องกันสิทธิของผู้บริโภค
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพ ยากรในโลกที่ส่ งผลต่ อความสัม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ
การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ
โดยใช้กระบวนทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ ปัญ หา กระบวนการกลุ่ม ในการทํางาน โดยใช้ทักษะการตั้งคํ าถามอย่างสร้ างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
การคิ ด สั ง เคราะห์ การสํ า รวจ การตี ค วาม ในการศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า งเพื่ อ นํ า องค์ ค วามรู้ ม าปรั บ ใช้ ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น และประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการพั ฒ นาแก้ ปั ญ หาของตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชนของตน
ตลอดจนการปฏิบัติตัวในฐานะพลเมืองที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดําเนินกิจกรรมพิทักษ์
สิทธิและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของส่วนรวม
เพื่อให้เกิดการเห็นคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของมนุษย์ มีค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเห็นคุณค่าของการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมในฐานะพลเมืองได้อย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
ส ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
ส ๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
ส ๕.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วดั
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๑๑

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ส๒๒๑๐3 รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.๕ หน่วยกิต
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรั พยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม
ม.๒/๒ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ
ม.๒/๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ม.๒/๔ อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
ม.๒/๒ ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย
ม.๒/๓ วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
ม.๒/๔ วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อคุณภาพ
สินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์
ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้ า ใจปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
สร้างสรรค์วิถีการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา
ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๓

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๒๑๐3 รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 2 เวลา 6๐ ชั่วโมง จํานวน 1.๕ หน่วยกิต

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

๑

ลักษณะทางกายภาพ มาตรฐาน ส ๕.๑
ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะ
ของทวีปยุโรป
ทางกายภาพของทวี ป ยุ โ รป
และทวี ป แอฟริ ก า โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล
ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน
ทิศ สัญลักษณ์

๒

มาตรฐาน ส ๕.๑
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะ
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของทวี ป ยุ โ รป
ในทวีปยุโรป
และทวี ป แอฟริ ก า โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล
ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน
ทิศ สัญลักษณ์
ม.๒/๓ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ
ก า ร เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ยุโรปเป็นทวีปที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่เหมาะสมต่อการตั้ง ถิ่น
ฐาน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ราบลุ่มแม่น้ําอันอุดมสมบูรณ์และ
ภู มิ อ ากาศแบบอบอุ่ น เป็ น ผลให้
ทวีปยุโรปมีประชากรเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานอย่ า งหนาแน่ น สะดวกต่ อ
การติดต่อค้าขาย และมีการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

๘

10

การก่ อ เกิ ด สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่
ทางธรรมชาติ แ ละสั ง คมของทวี ป
ยุ โ รปเป็ น ผลมาจากปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของ
ในแต่ละพื้นที่ ทําให้ประชากร ส่วน
ใหญ่ มี คุณ ภาพชี วิต และฐานะทาง
เศรษฐกิจดี

๘

5

๑๔
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

๒
(ต่อ)

มาตรฐาน ส ๕.2
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ม.๒/๑ สํ า รวจและระบุ
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
ทํ า เลที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรมทาง
ในทวีปยุโรป
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในทวี ป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๒ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย
ทางกายภาพและปั จ จั ย ทาง
สั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ ทํ า เลที่ ตั้ ง
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมในทวี ป ยุ โ รปและทวี ป
แอฟริกา
ม.๒/๓ สื บ ค้ น อภิ ป ราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทาง
ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ
การจั ด การทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน

๓

ลักษณะทางกายภาพ มาตรฐาน ส ๕.๑
ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะ
และสังคมของทวีป
ทางกายภาพของทวี ป ยุ โ รป
แอฟริกา
และทวี ป แอฟริ ก า โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล
ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน
ทิศ สัญลักษณ์
ม.๒/๓ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ
การเกิดภัยพิ บัติและผลกระทบในทวี ป ยุ โ รปและทวี ป
แอฟริกา

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

ทวีปแอฟริกามีทรัพยากร
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่า
แร่ธาตุต่าง ๆ แต่เนื่องจากขาด
แคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทําให้
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศที่
พัฒนาแล้ว

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๗

10

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่
๓
(ต่อ)

๔

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

ลักษณะทางกายภาพ มาตรฐาน ส ๕.2
ม.๒/๑ สํ า รวจและระบุ
และสังคมของทวีป
ทํ า เลที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรมทาง
แอฟริกา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในทวี ป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในทวี ป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๓ สื บ ค้ น อภิ ป ราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น ใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๔ วิเคราะห์แ นวทาง
การจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป ยุ โ รปและ
ทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มาตรฐาน ส ๕.1
ม.๒/๑ วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะ
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของทวีปยุโรปและ
ในทวีปแอฟริกา
ทวี ป แอฟริ ก าโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ม.๒/๓ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ
การเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

ทวี ป แอฟริ ก าเป็ น ทวี ป ที่ มี
แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่มีค่า
มากมาย แต่ ด้ ว ยปั จ จั ย ทางด้ า น
สั ง คม ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสภาพ
ภู มิ ศ าสตร์ ทํ า ให้ ป ระชากรส่ ว น
ใหญ่ ป ระสบปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพ
ชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจ

๑๕
เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๘

5

๑๖
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๔
(ต่อ)

๕

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มาตรฐาน ส ๕.2
ม.๒/๑ สํ า รวจและระบุ
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
ทํ า เลที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรมทาง
ในทวีปแอฟริกา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในทวี ป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในทวี ป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๓ สื บ ค้ น อภิ ป ราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น ใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๔ วิเคราะห์แ นวทาง
ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ
การจั ด การทรั พ ยากรและ
สิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป ยุ โ รปและ
ทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน
การผลิตสินค้าและ
บริการ

มาตรฐาน ส 3.1
ม . ๒ / ๒ อ ธิ บ า ย ปั จ จั ย
การผลิตสินค้าและบริการ และ
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การผลิ ต
สินค้าและ บริการ
ม.๒/๓ เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่น
โดยนําเทคโนโลยีและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใน
การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารโดย
อ า ศั ย ท รั พ ย า ก ร ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิ จ และเกิ ด การพั ฒ นาที่
ยั่งยืนในระดับชุมชน

๙

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๖

๗

๘

รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค

ระบบเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่าง
ประเทศ

รู้จักการออมและการ
ลงทุน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

มาตรฐาน ส 3.1
ม.๒/๔ อภิ ป รายแนวทาง
สิ ท ธิ ข อ ง บุ ค ค ล ใ น ฐ า น ะ
การคุ้มครองสิทธิของตนเองใน ผู้บริโภค ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ฐานะผู้บริโภค
และป้องกันตามที่กฎหมายบัญญัติ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากการใช้
สินค้าและบริการ
มาตรฐาน ส 3.2
ม.๒/๑ อภิ ป รายระบบ
ความร่ ว มมื อ และการแข่ ง ขั น
เศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ
ม . ๒ / ๒ ย ก ตั ว อ ย่ า ง ที่
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด องค์ ก ารทางด้ า น
สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัย
กั น และการแข่ ง ขั น กั น ทาง เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือ
และการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ม . ๒ / ๓ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กระจายของทรัพยากรในโลกที่
ส่ ง ผลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ท าง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ม . ๒ / ๔ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
แข่ ง ขั น ทางการค้ า ในประเทศ
และต่ า งประเทศที่ ส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต
และราคาสินค้า
มาตรฐาน ส 3.1
การตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิต
ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อการลงทุนและการออม ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของความมี วิ นั ย
และมีความรอบคอบ ส่งผลให้ชีวิต
มีความมั่นคงในอนาคต
สอบกลางภาค

๑๗
เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๖

5

๙

5

๕

5

-

๒๐

สอบปลายภาค

-

๓๐

รวมตลอดภาคเรียน

๖๐

๑๐๐

๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๘ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ ภูมศิ าสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกทาง และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ยุโรปเป็นทวีปที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศแบบอบอุ่น เป็นผลให้ทวีปยุโรปมีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
อย่างหนาแน่น สะดวกต่อการติดต่อค้าขาย และมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
2) ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
3) ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
4) ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป
5) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป
6) ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป
7) ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
ทักษะ/กระบวนการ
1) การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการระบุ แ ละอธิ บ ายทํ า เลที่ ตั้ ง ลั ก ษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรป
2) การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป
3) การใช้แผนทีใ่ นการวิเคราะห์ความแตกต่างของภูมิประเทศทวีปยุโรป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๙

4) การใช้แผนที่กายภาพของทวีปยุโรปในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปยุโรป
5) การใช้แผนทีใ่ นการแสดงเขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป
6) การนําเสนอนโยบายในการพัฒนาทวีปยุโรปจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
เจตคติ
1) ความสําคัญของผลกระทบที่เกิดจากสภาพที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
2) ประโยชน์ของการแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป
3) ความสําคัญของภูมิประเทศประเภทต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์
4) คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีวินัย
2) ใฝ่เรียนรู้
3) มุ่งมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การนํ า เสนอสาระสํ า คั ญ ในด้ า น ที่ ตั้ ง อาณาเขต ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลงในกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น ๒ หน้า พร้อมตกแต่งให้
สวยงาม โดยมีตัวอย่างดังนี้

๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา

๒. ความน่าสนใจ
และความเป็น
ระเบียบ

๔ (ดีมาก)
นําเสนอเนื้อหา
ของทวีปยุโรป
ตามประเด็นที่
กําหนดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์
ประกอบไปด้วย
1) ที่ตั้ง อาณาเขต
2) ประเทศและ
ภูมิภาค
3) ลักษณะภูมิ
ประเทศ
4) ลักษณะ
ภูมิอากาศ
5) ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ผลงานที่นักเรียน
สร้างขึ้นมานั้นมี
องค์ประกอบดังนี้
1) การจัดวาง
รูปแบบมีความ
สวยงาม เป็น
ระเบียบง่ายต่อ
การอ่าน
2) มีการแบ่งส่วน
ของเนื้อหาต่าง ๆ
ง่ายต่อการค้นหา
และการอ่าน
3) การส่งงาน
ไม่เกินกว่ากําหนด
ที่กําหนดไว้

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
นําเสนอเนื้อหาของ นําเสนอเนื้อหา
ของทวีปยุโรปตาม
ทวีปยุโรปตาม
ประเด็นที่กําหนด ประเด็นที่กําหนด
ให้ถูกต้องครบทุก ให้ขาดไป ๑-๒
ประเด็น แต่ไม่
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางประการ

ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นมานั้น
มีองค์ประกอบที่
กําหนดให้ครบถ้วน
แต่มีข้อผิดพลาด
บางประการใน
แต่ละหัวข้อ

ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นมานั้น
ขาดองค์ประกอบ
สําคัญ ๑-๒
องค์ประกอบ

๑ (ปรับปรุง)
นําเสนอเนื้อหา
ของทวีปยุโรปตาม
ประเด็นที่
กําหนดให้ขาดไป
มากกว่า ๒
ประเด็น

ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นมานั้น
ขาดองค์ประกอบ
มากกว่า ๒
องค์ประกอบและ
ภาพรวมของ
ผลงานต่ํากว่า
มาตรฐานที่
ควรจะเป็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๗-๘ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๕-๖ หมายถึง ดี
คะแนน ๔-๕ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ํากว่า ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป

๒๑

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
1. แผนที่ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรป
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
ขั้นนํา
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ครูนําเสนอภาพแผนที่ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรป 2. กระดาษขนาด A4
๑. มาตราส่วน
ให้นักเรียนดู จากนั้นตั้งประเด็นคําถามนักเรียน ดังนี้
๒. ทิศ
๑.1 จากแผนที่ดังกล่าว ระยะทางจริงกับระยะทางบน แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
๓. สัญลักษณ์ในแผนที่
แผนที่เท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
(แนวคําตอบ : ไม่เท่า เพราะ แผนที่ใช้มาตราส่วนในการ ๒. ห้องสมุด
๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
จุดประสงค์การเรียนรู้
คํานวณเส้นทางและย่อส่วนให้เล็กลง)
ด้านความรู้
1.2 จากแผนที่ ดั ง กล่ า ว นั ก เรี ย นสามารถทราบได้
นักเรียนสามารถระบุมาตราส่วน ทิศ และ
หรื อ ไม่ ว่ า ทิ ศ ทางใด เป็ น ทิ ศ เหนื อ เพราะเหตุ ใ ด (แนว ภาระงาน/ชิ้นงาน
สัญลักษณ์ในแผนที่ได้ถูกต้อง
คําตอบ : ทราบ เพราะในแผนที่จะมีเข็มทิศชี้มาทางทิศ กิจกรรม “วาดแผนที่” โดยให้วาดแผนทีภ่ ายใน
ด้านทักษะและกระบวนการ
โรงเรียนโดยกําหนดมาตราส่วน ทิศ และมี
เหนือ)
นักเรียนสามารถใช้มาตราส่วน ทิศ และ
1.๓ จากแผนที่ นักเรียนทราบได้อย่ างไรว่าพื้นที่ใ น สัญลักษณ์ในแผนที่
สัญลักษณ์ในแผนที่ในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลได้
บริเวณนี้เป็นภูเขา แม่น้ํา หรือเส้นเขตแดน (แนวคําตอบ :
ถูกต้องและเหมาะสม
ทราบได้จากสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่)
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของมาตรา
ส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ได้อย่างเหมาะสม
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๒. ครูเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียน เรื่อง
ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป ดังนี้ “จากภาพ
แผนที่โลกที่นักเรียนได้ดูไปนั้น จะเห็นได้ว่าในแผนที่จะมี
เครื่องที่คอยอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถอ่านแผนที่
ได้ อ ย่ า งง่ า ยดายขึ้ น นั่ น คื อ มาตราส่ ว น ทิ ศ และ
สัญลักษณ์”

ที่มา : sites.google.com/site/
phonchanaphotinta/bth-thi-2-phumisastr-thwipyurop

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง มาตราส่วน
ทิ ศ และสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นแผนที่ โดยร่ ว มกั น อภิ ป ราย
ความสําคัญของมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนหาข้อมูลจากหนังสือเรียนในเรื่องมาตรา
ส่ ว น ทิ ศ และสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นแผนที่ เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจ
หน้าที่ของเครื่องมือนั้น ๆ และตําแหน่งของเครื่องมือที่
ปรากฏบนแผนที่ โดยครู มี ห น้ า ที่ อ ธิ บ ายเนื้ อ หาและ
เพิ่มเติมข้อมูลให้นักเรียน
2. ครูจับคู่นักเรียนทํากิจกรรม “วาดแผนที่” โดยครูแจก
กระดาษขนาด A4 คู่ละ 1 แผ่น ให้นักเรียนวาดแผนที่
ของโรงเรี ย น โดยให้ กํ า หนดมาตราส่ ว น ทิ ศ และใส่
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงในแผนที่ โดยครูมีหน้าที่ช่วยเหลือ
และแนะนํานักเรียน โดยให้ เวลาในการวาดแผนที่ 10
นาที (Obj. 1, ๒)
3. ครูสุ่มนักเรียน 2–3 คู่ นําเสนอแผนที่ของตนเองหน้า
ชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนคู่อื่นตรวจสอบและแก้ไขแผน
ที่ของคู่ที่นําเสนอให้สมบูรณ์ โดยใช้เวลานําเสนอคู่ละ 3
นาที
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
(แนวคํ า ตอบ : ทํ า ให้ อ่ า นและใช้ ง านแผนที่ ไ ด้ ง่ า ยขึ้ น
เนื่องจากทราบสัดส่วน ทิศทาง และระบุพื้นที่หรือสถานที่
ที่ปรากฏบนแผนที่ได้ ส่งผลให้การสืบค้น รวบรวมข้อมูล
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น) (Obj. 3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านความรู้
1) คําถาม
ระบุ ม าตราส่ ว น ทิ ศ และ 1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) แผนทีล่ ักษณะทาง
สัญลักษณ์ในแผนที่ได้ถูกต้อง
กายภาพทวีปยุโรป
“วาดแผนที่”
4) กิจกรรม “วาดแผน
ที่”

ด้านทักษะและกระบวนการ
ใ ช้ ม า ต ร า ส่ ว น ทิ ศ แ ล ะ
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นแผนที่ ใ นการศึ ก ษา
และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“วาดแผนที่”
3) การอภิปราย
ประเด็นคําถาม

1) คําถาม
2) แผนทีล่ ักษณะทาง
กายภาพทวีปยุโรป
4) กิจกรรม “วาดแผน
ที่”

เกณฑ์
ดี : นักเรียนสามารถ
ระบุมาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ์ในแผน
ที่ได้ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐
พอใช้ : นักเรียน
สามารถระบุมาตรา
ส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ในแผนที่ได้
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
๖๐
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถระบุมาตรา
ส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ในแผนที่ได้
ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ
๖๐
ดี : นักเรียนสามารถใช้
มาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ในแผนที่ได้
อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมกับข้อมูล
พอใช้ : นักเรียน
สามารถใช้มาตราส่วน
ทิศ และสัญลักษณ์ใน
แผนที่ได้เหมาะสมกับ
ข้อมูล
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถใช้มาตราส่วน
ทิศ และสัญลักษณ์ใน
แผนที่ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
อภิ ป รายความสํ า คั ญ ของ การอภิปราย
มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ใน
แผนที่ได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้
คําถามสําคัญ
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เกณฑ์
ดี : นักเรียนสามารถ
อภิปรายความสําคัญ
ของมาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ์ในแผน
ที่ได้อย่างน้อย ๕ ข้อ
พอใช้ : นักเรียน
สามารถอภิปราย
ความสําคัญของมาตรา
ส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ในแผนที่ได้
อย่างน้อย ๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถอภิปราย
ความสําคัญของมาตรา
ส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ในแผนที่ได้
น้อยกว่า ๓ ข้อ

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ทีต่ งั้ อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
ตัวชี้วดั
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. แผนที่โลก
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ขั
น
้
นํ
า
๒. แผนที่กายภาพทวีปยุโรป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๑.
ครู
น
า
ํ
เสนอภาพแผนที
โ
่
ลกให้
น
ั
ก
เรี
ย
นดู
จากนั
น
้
ตั
้
ง
๓. ใบความรู้ เรื่อง ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของ
สืบค้นข้อมูล
ประเด็
น
คํ
า
ถามนั
ก
เรี
ย
น
ดั
ง
นี
้
ทวีปยุโรป
ขอบเขตเนื้อหา
๑.1
จากแผนที
่
ด
ั
ง
กล่
า
ว
นั
ก
เรี
ย
นเห็
น
ว่
า
โลกมี
๔. ชุดบัตรคํา ในกิจกรรม “วางให้ถูกที่”
๑. ที่ตั้งของทวีปยุโรป
ทั
ง
้
หมดกี
ท
่
วี
ป
๒. อาณาเขตของทวีปยุโรป
(แนวคําตอบ : โลกมี ๗ ทวีป)
แหล่งเรียนรู้
๓. ขนาดของทวีปยุโรป
1.2 ทวีปยุโรปอยู่ที่ใดในแผนที่ (แนวคําตอบ : ๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
อยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา)
๒. ห้องสมุด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.๓
ทวี
ป
ยุ
โ
รปมี
ข
นาดพื
้
น
ที
่
ใ
หญ่
เ
ป็
น
ลํ
า
ดั
บ
ที
่
ด้านความรู้
๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
เท่
า
ใด
(แนวคํ
า
ตอบ
:
ลํ
า
ดั
บ
ที
่
๖)
นักเรียนสามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งและอาณาเขต
ติดต่อของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
การปฏิบัติกิจกรรม “วางให้ถูกที่” โดยจัดวางบัตร
นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
คําที่ระบุสถานที่สําคัญทางภูมิศาสตร์ลงในตําแหน่งที่ตั้ง
ในระบุและการอธิบายทําเลที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด
ต่าง ๆ ของทวีปยุโรปให้ถูกต้อง
ของทวีปยุโรปได้เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถระบุ ค วามสํ า คั ญ ของการใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสม
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๒. ครู เ ชื่ อ มโยงคํ า ตอบของนัก เรีย นเข้า สู่บทเรี ยน
เรื่อง ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป ดังนี้
“จากภาพแผนที่โลกที่นักเรียนได้ดูไปนั้น จะเห็นได้
ว่าทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีดินแดนขนาดเล็ก อยู่ในซีก
โลกเหนือทั้งหมด เปรียบเสมือนคาบสมุทรหนึ่งของ
ทวีปเอเชียคือเป็นพื้นที่ที่มีน้ําล้อมรอบ ๓ ด้าน แต่
ด้ ว ยทํ า เลที่ ตั้ ง ที่ ดี ทํ า ให้ ท วี ป ยุ โ รปมี ค วามเจริ ญ ใน
หลาย ๆ ด้าน ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับที่ตั้ง
อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป ที่ส่งผลให้ทวีป
ยุโรปมีความเจริญในทุกวันนี้”

ที่มา : https://www.freepik.com/
index.php?goto=74&idfoto=1115064

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ทีต่ งั้ อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ทีต่ งั้ อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสอน
1. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นหาข้ อ มู ล จากเครื่ อ งมื อ ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ช นิ ด ใดก็ ไ ด้ เช่ น แผนที่ ลั ก ษณะทาง
กายภาพทวีปยุโรป ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยที่ครู
จะเป็นผู้แนะนําเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลทางช่องทาง
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ตอบประเด็ น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ที่ ตั้ ง
ดังต่อไปนี้
1.1 ที่ ตั้ ง ของทวี ป ยุ โ รปตั้ ง อยู่ ล ะติ จู ด และ
ลองจิ จู ด ที่ เ ท่ า ใด (แนวคํ า ตอบ : ทวี ป ยุ โ รปอยู่
ระหว่ า งละติ จู ด ที่ ๓๑ ถึ ง ๗๑ องศาเหนื อ และ
ลองจิจูดที่ ๙ องศาตะวันตก ถึง ๖๖ องศาตะวันออก)
1.2 ทิ ศ เหนื อ ของทวี ป ยุ โ รปติ ด ต่ อ กั บ ที่ ใ ด
(แนวคําตอบ : ทะเลอาร์กติก)
1.3 ทิ ศ ตะวั น ตกของทวี ป ยุ โ รปติ ด ต่ อ กั บ ที่ ใ ด
(แนวคําตอบ : ทะเลแอตแลนติก)
1 . 4 ทิ ศ ใ ต้ ข อ ง ท วี ป ยุ โ ร ป ติ ด ต่ อ กั บ ที่ ใ ด
(แนวคํ า ตอบ : ทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นและทวี ป
แอฟริกา)
1.5 ทิศตะวันออกของทวีปยุโรปติดต่อกับที่ใ ด
(แนวคําตอบ : ทวีปเอเชีย) (obj. ๑)
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2. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดู ท วี ป ยุ โ รปจากเครื่ อ งมื อ ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ต นเองเลื อ กและให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป โดยครู
ใช้แนวคําถามดังนี้ “จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่
นักเรียนเลือกศึกษา นักเรียนสามารถบอกลักษณะ
และที่ ตั้ ง ของทวี ป ยุ โ รปได้ อ ย่ า งไรบ้ า ง” (แนว
คําตอบ : เป็นทวีปขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยน้ําทั้ง 3
ด้าน มีลักษณะเป็นคาบสมุทร ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
ทั้งหมด) (Obj. ๒)

ที่มา : sites.google.com/site/
phonchanaphotinta/bth-thi-2-phumisastrthwip-yurop

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ทีต่ งั้ อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ทีต่ งั้ อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3. ครู แ ละนั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรม “วางให้ ถู ก ที่ ”
โดยครู เ ตรี ย มชุ ด บั ต รคํ า โดยให้ มี ข้ อ ความตาม
รายละเอียดที่ระบุ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
ดังนี้
3.๑ ครูแปะหรือเขียนบัตรคําว่า “ทวีปยุโรป” ไว้
กลางกระดาน
3.๒ ครู สุ่ ม นั ก เรี ย นจํ า นวน 8 คน รั บ บั ต รคํ า
สําหรับนําไปแปะบนกระดานรอบบัตรคําว่า “ทวีป
ยุ โ รป” ตามตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง โดยมี บั ต รคํ า
ดังต่อไปนี้
๑) มหาสมุทรอาร์กติก
๒) มหาสมุทรแอตแลนติก
๓) ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
๔) ทวีปเอเชีย
๕) นอร์ทเคป ประเทศนอร์เวย์
๖) แหลมโรคา ประเทศโปรตุเกส
๗) เกาะครีต ประเทศกรีซ
๘) เทือกเขาอูราล
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4. จากกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบคําตอบ
ว่ า ถู ก ตํ า แหน่ ง หรื อ ไม่ โดยให้ นั ก เรี ย นเลื อ กใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาคําตอบ และให้
อธิบายถึงเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์
นั้นด้วย (แนวคําตอบ : ใช้ แ ผนที่เพราะระบุข้อมู ล
ชัดเจน เห็นอาณาเขตของทวีปยุโรปทั้งหมด เป็นต้น)
5. จากการศึกษาทวีปยุโรป ครูให้นักเรียนร่วมกัน
อภิ ป รายความสํ า คั ญ ของการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ (แนวคํ า ตอบ : การศึ ก ษาภู มิ ศ าสตร์
จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ
การรวบรวม วิ เ คราะห์ ตลอดจนสามารถที่ จ ะ
นําเสนอข้อมูลได้) (Obj. ๓)

ภาพตัวอย่าง การแปะบัตรคําเมื่อเสร็จกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ทีต่ งั้ อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ทีต่ งั้ อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง ที่ตั้ง
อาณาเขต และขนาดของทวี ป ยุ โ รป โดยร่ ว มกั น
วิ เ คราะห์ ถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากลั ก ษณะที่ ตั้ ง อาณาเขต
และขนาดของทวีปยุโรป (แนวคําตอบ : ยุโรปเป็น
ทวี ป ที่ มี ข นาดเล็ ก แต่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การอยู่
อาศัยมาก โดยล้อมรอบด้วยน้ํา ๓ ด้าน ประกอบกับ
มีแหล่งน้ําภายในและรอบทวีปมากมายทั้งมหาสมุทร
ทะเล และแม่น้ํา ทําให้ทวีปนี้มีประชากรมาอยู่อาศัย
อย่างหนาแน่น มีการเดินเรือค้าขายติดต่อกับพื้นที่
โดยรอบ ทําให้ทวีปยุโรปมีความเจริญสูง)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุตําแหน่งที่ตั้งและอาณา
เขตติดต่อของทวีปยุโรป

ด้านทักษะและกระบวนการ
เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในระบุและการอธิบายทําเล
ที่ตั้งอาณาเขต และขนาดของทวีป
ยุโรป

ด้านคุณลักษณะ
ระบุความสําคัญของการใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาทวีปยุโรป

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถาม
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) แผนที่โลก
3) แผนทีล่ กั ษณะทาง
“วางให้ถูกที่”
กายภาพทวีปยุโรป
4) กิ จ กรรม “วางให้
ถูกที่”
5) ใบความรู้ เรื่อง
ที่ตั้ง อาณาเขต และ
ขนาดของทวีปยุโรป

ดี : นักเรียนสามารถ
ระบุตําแหน่งที่ตั้งและ
อาณาเขตติดต่อของ
ทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐
พอใช้ : นักเรียน
สามารถระบุตําแหน่ง
ที่ตั้งและอาณาเขต
ติดต่อของทวีปยุโรปได้
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
๖๐
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถระบุตําแหน่ง
ที่ตั้งและอาณาเขต
ติดต่อของทวีปยุโรปได้
ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ
๖๐

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“วางให้ถูกที่”
3) การอภิปราย
ประเด็นคําถาม

1) คําถาม
2) แผนที่โลก
3) แผนทีล่ ักษณะทาง
กายภาพทวีปยุโรป
4) กิ จ กรรม “วางให้
ถูกที่”
5) ใบความรู้ เรื่อง
ที่ตั้ง อาณาเขต และ
ขนาดของทวีปยุโรป

ดี : นักเรียนสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม
กับข้อมูล
พอใช้ : นักเรียน
สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
เหมาะสมกับข้อมูล
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้

การตอบคําถาม

คําถามสําคัญ

ดี : นักเรียนสามารถ
ระบุความสําคัญของ
การใช้เครื่องมือทาง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา
ทวีปยุโรปได้อย่างน้อย
๕ ข้อ
พอใช้ : นักเรียน
สามารถระบุความ
สําคัญของการใช้
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา
ทวีปยุโรปได้อย่างน้อย
๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถระบุความ
สําคัญของการใช้
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา
ทวีปยุโรปได้น้อยกว่า
๓ ข้อ

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบความรู้เรื่อง “ทีต่ งั้ อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป”

ภาพ : แผนทีก่ ายภาพทวีปยุโรป
ที่มา : https://sites.google.com/a/wr.ac.th/geom2/europe7
ขนาด
ทวีปยุโรปมีเนื้อที่ประมาณ 10.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีขนาดเล็กเป็นอันดับที่ 2 รองจากทวี ป
ออสเตรเลีย มีขนาดเล็กกว่าทวีปเอเชียถึง 4 เท่าครึ่งและมีขนาดเล็กกว่าทวีปแอฟริกาประมาณ 3 เท่า
ที่ตั้ง
ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด ตั้งระหว่างละติจูดที่ 36 องศา 1 ลิปดาเหนือ ถึง 71 องศา
8 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 66 องศาตะวันออก ถึง 9 องศา 30 ลิปดาตะวันตก เป็นทวีปที่มีพื้นแผ่นดิน
ติดต่อเป็นพื้นยาวกับทวีปเอเชีย จึงมีชื่อเรียกรวมทั้งสองทวีปนี้ว่า ยูเรเซีย (Eurasia)
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก น่านน้ําตอนเหนือของยุโรปได้แก่ ทะเลแบเรนต์ส
ทะลคารา และทะเลขาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทวีปเอเชีย เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน แนวแบ่งเขตทวีปทั้งสองถือตามแนว
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของเทือกเขาอูราล แม่น้ําอูราล ทะเลแคสเปียน ทะเลดํา และเทือกเขาคอเคซัส
การแบ่งเช่นนี้ทําให้มี 2 ประเทศที่มีดินแดนตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย คือ
รัสเซียและตุรกี
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเลที่สําคัญ คือ ทะเลนอร์วิเจียน ทะเลเหนือ
ทะเลไอริส และทะเลบอลติก นอกจากนี้ยังมีเกาะที่สําคัญ ได้แก่ เกาะไอร์แลนด์
เกาะบริเตนใหญ่ และเกาะไอซ์แลนด์

ทิศใต้

ติดต่อกับทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส ทะเลดํา ทะเลมาร์มะรา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากนี้ยังมีคาบสมุทรที่สําคัญ ได้แก่ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทร
อิตาลี คาบสมุทรบอลข่าน และคาบสมุทรไครเมีย

ภาพ : เทือกเขาอูราล
ที่มา : http://ikamiso.exteen.com/20081016/entry

แผนทีแ่ ละภาพถ่ายมุมสูงของแม่นา้ํ อูราลแนวแบ่งเขตทวีปยุโรปและเอเชีย
ที่มา : http://uralbas.ru/img/Ural_river.gif
http://www.answers.com/topic/ural-river

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
๑. ภาพแผนที่รัฐกิจทวีปยุโรป
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครู นํ า เสนอภาพแผนที่ รั ฐ กิ จ ของทวี ป ยุ โ รปให้ ๒. ใบความรู้ เรื่อง ภูมิภาคและประเทศ
นักเรียนดู จากนั้นตั้งประเด็นคําถามนักเรียน ดังนี้ ของทวีปยุโรป
สืบค้นข้อมูล
ขอบเขตเนื้อหา
๑.๑ ทวีปยุโรปมีทั้งหมดกี่ประเทศ (แนวคําตอบ :
แหล่งเรียนรู้
๑. ประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ
๔๕ ประเทศ)
๒. ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก
๑.๒ ทวีปยุโรปสามารถแบ่งเป็นภูมิภาคต่าง ๆ ได้ ๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
๓. ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก
กี่ภูมิภาค (แนวคําตอบ : ๔ ภูมิภาค)
๒. ห้องสมุด
๔. ประเทศในภูมิภาคยุโรปใต้
๑.๓ เพราะเหตุ ใ ดจึ ง ต้ อ งแบ่ ง ทวี ป หนึ่ ง ๆ ๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ออกเป็ น ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ และใช้ เ กณฑ์ ใ นการแบ่ ง
จุดประสงค์การเรียนรู้
อย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ : มี ค วามง่ า ยต่ อ การศึ ก ษา ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
เนื่ อ งจากในเขตภู มิ ภ าคเดี ย วกั น มั ก มี ลั ก ษณะภู มิ ๑. เทคนิ ค การจํ า ชื่ อ ประเทศของแต่ ล ะ
นักเรียนสามารถระบุประเทศในแต่ละภูมิภาค
ภูมิภาคในยุโรป
ประเทศที่คล้ายกัน)
ของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
๒. การแข่ ง ขั น การตอบชื่ อ ประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปยุโรป
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถระบุความสําคัญของการแบ่ง
ภูมิภาคของทวีปยุโรปได้เหมาะสม
ที่มา : http://phanthira55.blogspot.com/

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มกัน กลุ่มละ ๔ คน โดยให้
แต่ละคนในกลุ่มแบ่งกันศึกษาประเทศและที่ตั้งของ
แต่ละประเทศ ตามหัวข้อดังนี้
คนที่ ๑ ภูมิภาคยุโรปเหนือ มี ๑๐ ประเทศ คือ
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์
สวี เ ดน เอสโตเนี ย ลั ต เวี ย ลิ ทั ว เนี ย และสหราช
อาณาจักร
คนที่ ๒ ภูมิภาคยุโรปตะวันตก มี ๙ ประเทศ
คือ โมนาโก ออสเตรีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี
ลิ ก เตนสไตน์ ลั ก เซมเบิ ร์ ก เนเธอร์ แ ลนด์ และ
สวิตเซอร์แลนด์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครู เ ชื่ อ มโยงคํ า ตอบของนัก เรีย นเข้า สู่บทเรี ยน
เรื่อง ภูมิภาคและประเทศของทวีปยุโรป ดังนี้ “จาก
ภาพแผนที่ทวีปยุโรปที่นักเรียนได้ดูไปนั้น เป็นชนิด
ของแผนที่ ที่ เ รี ย กว่ า แผนที่ รั ฐ กิ จ คื อ เป็ น แผนที่ ที่
บอกอาณาเขตของแต่ละประเทศนั่นเอง ซึ่งในวันนี้
เราจะศึกษาว่าแต่ละภูมิภาคของทวีปยุโรปมีประเทศ
อะไรบ้างและมีจุดเด่นอะไรบ้าง”
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ยุโรปเหนือ

ยุโรปตะวันตก

คนที่ ๔ ภูมิภาคยุโรปใต้ มี ๑๖ ประเทศ คือ
แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย กรีซ อิตาลี มาซิโดเนีย มอลตา มอนเตเนโกร โปรตุเกส ซานมารีโน เซอร์เบีย สโลวีเนีย สเปน
นครรัฐวาติกัน และคอซอวอ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
คนที่ ๓ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก มี ๑๐ ประเทศ
คื อ เบลารุ ส บั ล แกเรี ย สาธารณรั ฐ เช็ ก ฮั ง การี
มอลโดวา โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย สโลวาเกีย และ
ยูเครน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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2. นักเรียนที่ศึกษาภูมิภาคเดียวกันมารวมกลุ่มกัน
เพื่อร่วมกันศึกษา และครูมอบภารกิจ “เทคนิคจํา
ยุ โ รป” ให้ ช่ ว ยกั น คิ ด เทคนิ ค ในการจํ า ชื่อ ประเทศ
และที่ ตั้ ง ของประเทศในภู มิ ภ าคของตั ว เอง
ตัวอย่างเช่น
ภูมิภาคยุโรปเหนือ - เดนฟินไอซ์ ไอร์นอร์สวี
เอสลัตลิ ยูเค
ภูมิภาคยุโรปตะวันตก - โมออสเบล ฟร้องเยอลิ ก
ลักเนสวิต
ภูมิภาคยุโรปตะวันออก - เบบัลเช็ก ฮังมอลโป
โรรัส สโลวายู

ที่มา : https://sites.google.com/
a/wr.ac.th/geom2/europe2-1

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ยุโรปตะวันออก
ยุโรปใต้
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ภูมิภาคยุโรปใต้ - แอลอัลบอส โครกรีซอิ มาซิมอลตา
มอนเตโปรซาน เซอร์สโลวี สเปนวาคอ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนกลับเข้ากลุ่มเดิม ๔ คน
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ กั บ เพื่ อ นในกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ
ประเทศและที่ตั้งของแต่ละประเทศในทวีปยุโรป
4. นักเรียนร่วมกันระดมความคิดในการแบ่งภูมิภาค
ของทวีปยุโรป โดยนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
มาเป็นพื้นฐานในการแบ่งภูมิภาค ซึ่งผู้สอนแจกแผน
ที่รัฐกิจของทวีปยุโรป เพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบใน
การแบ่งภูมิภาคด้วย (Obj. ๒)
5. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเขียนชื่อประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ บนกระดานหน้าห้อง โดยนักเรียน
ที่ออกมาต้องไม่ใช่คนที่รับมอบหมายในเรื่องนั้น โดย
ให้ออกมาเขียนไล่เรียงไปทีละภูมิภาค (obj. ๑)
6. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น ตรวจสอบคํ า ตอบบน
กระดานหน้าห้องร่วมกันเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องที่
เรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนนําเสนอเทคนิคในการจํา
ภูมิภาคและประเทศในยุโรป และหากลุ่มที่ชนะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง ภูมิภาค
และประเทศของทวีปยุโรป โดยร่วมกันวิเคราะห์ถึง
ประโยชน์ของการแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป (แนว
คํ า ตอบ : ทวี ป ยุ โ รปแม้ จ ะมี พื้ น ที่ ข นาดเล็ ก แต่ ก็ มี
ความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ จึงเป็นเรื่องลําบากที่
จะศึกษาโดยไม่แบ่งความหลากหลายที่มี ดังนั้นจึงมี
การแบ่งเป็นภูมิภาคตามความคล้ายคลึงกันเพื่อเป็น
สัดส่วนให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความรู้จักประเทศ
ต่าง ๆ ในยุโรปได้ง่ายขึ้น) (obj. ๓)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การระบุประเทศในแต่ละ
ภูมิภาคของทวีปยุโรป

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมแข่งขัน
แข่งขันระบุชื่อประเทศ ระบุช่อื ประเทศ
3) การสร้างเทคนิค
การจําชื่อประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ทวีปยุโรป

ด้านทักษะและกระบวนการ
1) คําถามสําคัญ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน 1) การตอบคําถาม
การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรปได้ 2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมแข่งขัน
แข่งขันระบุชื่อประเทศ ระบุช่อื ประเทศ
อย่างถูกต้อง
3) การสร้างเทคนิค
การจําชื่อประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ทวีปยุโรป

ด้านคุณลักษณะ
การระบุ ค วามสํ า คั ญ ของ 1) การตอบคําถาม
การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป
2) การอภิปราย

คําถามสําคัญ

เกณฑ์
ดี : นักเรียนแต่ละกลุ่ม
สามารถเขี ย นระบุ ชื่ อ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น ภู มิ ภาค
ต่าง ๆ ได้มากกว่าร้อย
ละ ๕๐
พอใช้ : นักเรียนแต่ละ
กลุ่มสามารถเขียนระบุ
ชื่ อ ประเทศในภู มิภาค
ต่าง ๆ ได้มากกว่าร้อย
ละ ๓๐
ปรับปรุง : นักเรียนแต่
ละกลุ่ ม สามารถเขี ย น
ร ะ บุ ชื่ อ ป ร ะ เ ท ศ ใ น
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐
ดี : นั ก เรี ย นสามารถ
เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
ภู มิ ศ า ส ต ร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง และเหมาะสม
กับข้อมูล
พ อ ใ ช้ : นั ก เ รี ย น
สามารถเลือกใช้เครื่องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้
เหมาะสมกับข้อมูล
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
ดี : นั กเรี ย นสามารถ
ระบุ ค วามสํ า คั ญ ของ
การแบ่ ง ภู มิ ภ าคของ
ทวีปยุโรปได้อย่างน้อย
๕ ข้อ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์
พ อ ใ ช้ : นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ค ว า ม
สํ า คั ญ ของการแบ่ ง
ภู มิภาคของทวีปยุโรป
ได้อย่างน้อย ๓ ข้อ
ปรั บ ปรุ ง : นั ก เรี ย น
ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ค ว า ม
สํ า คั ญ ของการแบ่ ง
ภู มิ ภาคของทวี ปยุโรป
ได้อย่างน้อยกว่า ๓ ข้อ

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่…....เดือน................พ.ศ.................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(..............................................................)
วันที่…....เดือน................พ.ศ……..........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบความรู้ เรื่อง “ภูมิภาคของทวีปยุโรป”
ภูมิภาค
ทวี ป ยุ โ รปแบ่ ง ได้ 4 ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ยุ โ รปตะวั น ออก ยุ โ รปตะวั น ตก ยุ โ รปกลาง และยุ โ รปใต้

ภาพ : แผนทีภ่ ูมิภาคของทวีปยุโรป
ที่มา : https://goo.gl/6Yfyz3
1. กลุ่มยุโรปเหนือ ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เอสโทเนีย แลตเวียและ
ลิธัวเนีย
2. กลุ่มยุโรปตะวันตก ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
3. กลุ่มยุโรปตะวันออก ได้แก่ เบลารุส บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี มอลโดวา โปแลนด์ โรมาเนีย
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และยูเครน
4. กลุ่มยุโรปใต้ ได้แก่ แอลเบเนีย อันเดอร์รา บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา โครเอเชีย กรีซ อิตาลี แมซิโดเนีย
มอลตา โปรตุเกส ซานมารีโน สโลวีเนีย สเปน และยูโกสลาเวีย
5. ดินแดนทีเ่ ป็นรัฐอิสระทีต่ ั้งอยู่ในประเทศอื่นอีก 2 รัฐ คือ นครรัฐวาติกา ตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลี
และโมนาโก ตัง้ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศฝรั่งเศสใกล้พรมแดนอิตาลี (จัดอยู่ในกลุ่ม
ยุโรปใต้)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
๑. ภาพแผนที่ ลั ก ษณะทางกายภาพของ
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครูนําเสนอภาพแผนที่ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปยุโรป
ทวีปยุโรปให้นักเรียนดู จากนั้นตั้ งประเด็ นคํา ถาม ๒. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของ
สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ดังนี้
ทวีปยุโรป
ขอบเขตเนื้อหา
๑.๑ จากภาพแผนที่ นั ก เรี ย นจะเห็ น สี ที่
1. เขตเทือกเขาทางตอนเหนือ (หินเก่า)
หลากหลาย แต่ละสีหมายถึงอะไร (แนวคําตอบ : สี แหล่งเรียนรู้
2. เขตทีร่ าบตอนกลาง
ฟ้าคือส่วนที่เป็นน้ํ า สีเขียวคือที่ราบ สีเหลืองคือที่ ๑. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.2
3. เขตทีร่ าบสูงตอนกลาง
ราบสูง และสีน้ําตาลคือเทือกเขาสูง)
๒. ห้องสมุด
4. เขตเทือกเขาตอนใต้ (หินใหม่)
๑.๒ นักเรียนคิดว่าพื้นที่บริเวณใดที่มีมนุษย์อาศัย ๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
อยู่เยอะ เพราะอะไร (แนวคําตอบ : บริเวณสีเขียวที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
เป็นที่ราบและบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ําหรือชายฝั่ง ภาระงาน/ชิ้นงาน
ทะเล เพราะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตของ การใช้แผนที่ในการวิเคราะห์และอธิบาย
ด้านความรู้
ความแตกต่ า งของลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศใน
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของภูมิประเทศ มนุษย์ทั้งการดื่มกินและการใช้ทําสิ่งต่าง ๆ)
ทวีปยุโรป
ในแต่ละภูมิภาคของทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้แผนที่ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของภูมิประเทศทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
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๒. ครู เ ชื่ อ มโยงคํ า ตอบของนั ก เรี ย นเข้ า สู่ บทเรี ยน
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ดังนี้ “จาก
ภาพแผนที่ทวีปยุโรปที่นักเรียนได้ดูไปนั้น เป็นชนิด
ของแผนที่ที่เรียกว่า แผนที่ลักษณะทางกายภาพ คือ
แผนที่ที่บอกลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่ง
นั ก เรี ย นจะเห็ น ได้ ว่ า ทวี ป ยุ โ รปมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพที่หลากหลาย ดังนั้นจึงมีการแบ่งเป็นเขต
ต่าง ๆ ออกเป็น ๔ เขต คือ เขตเทือกเขาทางตอน

ที่มา : sites.google.com/site/
phonchanaphotinta/bth-thi-2-phumisastrthwip-yurop

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์ของการทราบถึงลักษณะภูมิ
ประเทศในภูมภิ าคต่าง ๆ ของทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสอน
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม พร้อมทั้งแจก
แผนที่ภูมิประเทศยุโรป กระดาษปรู๊ฟและใบความรู้
เรื่อง “ลักษณะภูมิประเทศยุโรป” เพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของยุโรป
แต่ละภูมิภาคเป็นเวลา ๑๐ นาที โดยครูกําหนดให้
แต่ ล ะกลุ่ ม ศึ ก ษาลั ก ษณะของภู มิ ป ระเทศแต่ ล ะ
ภูมิภาคดังนี้
กลุม่ ที่ 1 เขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ
กลุ่มที่ 2 เขตที่ราบใหญ่ตอนกลาง
กลุ่มที่ 3 เขตที่ราบสูง
กลุ่มที่ 4 เขตภูเขาหินใหม่ตอนใต้
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระบุพื้นที่ของลัก ษณะ
ภู มิ ป ระเทศตามที่ ก ลุ่ ม ตนเองได้ รั บ ลงบนแผนที่
ภูมิประเทศที่แจกให้ โดยการทําสัญลักษณ์วงกลม
ล้อมรอบพื้นที่ดังกล่าวให้ชัดเจน พร้อมทั้งสรุปข้อมูล
ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา 4 หั ว ข้ อ ประกอบด้ ว ย ที่ ตั้ ง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
เหนือ เขตที่ราบตอนกลาง เขตที่ราบสูงตอนกลาง
และเขตเทือกเขาทางตอนใต้ ซึ่งเราจะได้มาเรียนใน
กันในชั่วโมงนี้”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ความเป็น มา ลักษณะเด่น และสถานที่สําคั ญ ของ
ลักษณะภูมิประเทศแต่ละเขต เป็นแผนผังความคิด
ลงบนกระดาษปรู๊ฟ (Obj. ๑, ๒)
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานที่ได้จาก
การศึกษา โดยแต่ละกลุ่มจะต้องนําเสนอข้อมูล ใน
แ ผ น ผั ง ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ร ะ บุ ที่ ตั้ ง ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ
ภู มิ ป ระเทศดั ง กล่ า วด้ ว ยการใช้ แ ผนที่ ภู มิ ป ระเทศ
ที่แจกให้ประกอบการนําเสนอ โดยใช้เวลากลุ่มละ ๓
นาที
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปยุโรปในแต่ละภูมิภาค
5. ครู แ จกบั ต รคํ า เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะเด่ น ของ
ภูมิประเทศทวีปยุโรปในแต่ละเขตให้กับนักเรียน โดย
ให้นักเรียนสังเกตคําที่ตนเองได้รับ แล้วนําบัตรคํานั้น
ไ ป ติ ด บ น ก ร ะ ด า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิประเทศนั้น ๆ ในทวีปยุโรป (ตัวอย่างบัตรคํา เช่น
ฟยอร์ด แบล็กฟอเรสต์ เป็นต้น)
6. ครู แ ละนั ก เรีย นร่ว มกัน เฉลยบั ต รคํ า ที่นั ก เรียน
นําไปติดบนกระดานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ถึงลักษณะเด่นของภูมิประเทศในแต่ละเขตของทวีป
ยุโรป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
1. ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น บอกประโยชน์ ข อง
การศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ แ ตกต่ า งกั น ใน
ทวีปยุโรป โดยใช้แนวคําถามดังนี้
1.๑ จากกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย นได้ ทํ า ไปในวั น นี้
นั ก เรี ย นได้ ท ราบถึ ง ความแตกต่ า งของลั ก ษณะ
ภู มิ ป ระเทศในทวี ป ยุ โ รป เกิ ด ประโยชน์ อ ะไรกั บ
นักเรียนบ้าง (แนวคําตอบ : ได้ทราบว่าภูมิประเทศที่
สําคัญของทวีปยุโรปมีอะไรบ้าง ฯลฯ) (Obj. 3)
1.๒ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า หากเราทราบถึ ง ความ
แตกต่างของลักษณะภูมิประเทศแล้ว จะนําไปสู่การ
เข้าใจหรือทราบข้อมูลอื่น ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ หรือไม่
อย่างไร (แนวคํ าตอบ : ทราบ เพราะลั กษณะของ
ภูมิประเทศแต่ละเขตมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกัน
มีลักษณะของพืชพรรณธรรมชาติและภูมิอากาศที่
แตกต่างกัน ดังนั้นทําให้เราทราบถึงความแตกต่าง
ของพืชพรรณธรรมชาติ ภูมิอากาศและการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ด้วย)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะของภูมิ
ประเทศในแต่ละภูมิภาคของทวีป
ยุโรป

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

1) การตอบคําถาม
2) การสร้างผัง
ความคิด

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมสร้างผัง
ความคิด

ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้แผนทีใ่ นการวิเคราะห์
1) การตอบคําถาม
ความแตกต่างของภูมิประเทศทวีป 2) การสร้างผัง
ยุโรป
ความคิด

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมสร้างผัง
ความคิด

ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์ของการทราบ การตอบคําถาม
ถึงลักษณะภูมปิ ระเทศในภูมภิ าค
ต่าง ๆ ของทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสม

คําถามสําคัญ

เกณฑ์
ดี : นักเรียนสามารถ
ตอบคําถามถูกต้องและ
สมเหตุสมผล มากกว่า
ร้อยละ ๘๐
พอใช้ : นักเรียน
สามารถตอบคําถาม
ถูกต้องและสมเหตุ
สมผล มากกว่าร้อยละ
๕๐
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถตอบคําถาม
ถูกต้องและสมเหตุ
สมผล น้อยกว่าร้อยละ
๕๐
ดี : นักเรียนสามารถ
บอกประโยชน์ของ
การทราบถึงลักษณะ
ภูมิประเทศในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของทวีปยุโรป
ได้อย่างน้อย ๕ ข้อ
พอใช้ : นักเรียน
สามารถบอกประโยชน์
ของการทราบถึง
ลักษณะภูมิประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ทวีปยุโรปได้อย่างน้อย
๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถบอกประโยชน์
ของการทราบถึง
ลักษณะภูมิประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ทวีปยุโรปได้น้อยกว่า
๓ ข้อ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบความรู้ เรื่อง “ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป”

ภาพ : Landform of Europe
ที่มา : http://www.europe-map.org/landforms.htm
ทวีปยุโรปมีลักษณะชายฝั่งเว้า ๆ แหว่ง ๆ มีภูมิประเทศแบบคาบสมุทรและแหลมอยู่หลายแห่ง และมี
เกาะอยู่เป็นจํานวนมาก สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ 4 เขต ดังนี้
1. เขตหินเก่าทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ประเทศฟินแลนด์ เป็น
เขตภูมิประเทศที่เกิดในยุคหินเก่า ต่อมาเมื่อถึงยุคน้ําแข็งได้มีธารน้ําแข็งกัดเซาะจนเทือกเขาสูงสึกกร่อนและ
พังทลายลดระดับความสูงลงกลายเป็นที่ราบสูง และทําให้ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวขนาดเล็กมี
น้ําลึก เรียกว่า ฟยอร์ด อยู่ทั่วไป เช่น ชายฝั่งทะเลประเทศนอร์เวย์และเขตการปกครองสกอตแลนด์ของ
ประเทศสหราชอาณาจั ก ร ภู มิ ป ระเทศแบบที่ สู ง ของเขตนี้ ได้ แ ก่ เทื อ กเขาและที่ ร าบสู ง ในคาบสมุ ท ร
สแกนดิเนเวียและหมู่เกาะบริติช เช่น เทือกเขาเชอเลนในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ทิวเขาแกรมเปียนในเขตการ
ปกครองสกอตแลนด์

ภาพ : ฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์
ที่มา : shorturl.at/anszG
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. เขตที่ราบใหญ่ ต อนกลาง เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ของทวีปยุโรป ได้แก่ พื้นที่ทางตอนใต้ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร ทางด้านตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ตอนเหนือ
ของประเทศเยอรมนี โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซีย
ตอนเหนือของที่ราบใหญ่ตอนกลางประกอบด้วยเปลือกโลกยุคหินเก่าที่มีอายุมากกว่าบริเวณอื่น
เรียกว่ า บอลติกชีล ด์ (Baltic Shield) ได้ แ ก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบอลติกในประเทศฟิ น แลนด์ สวีเดน และ
บางส่วนของนอร์เวย์
ที่ราบใหญ่ภาคกลางเป็นเขตที่มีความสําคัญมากที่สุดทางด้านเศรษฐกิจของทวีปยุโรปและมีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่น เพราะมีพื้นที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่ สร้างเส้นทางคมนาคมทางบกได้ง่าย และมีแม่น้ําสายยาว
ไหลผ่านที่ราบนี้หลายสาย ได้แก่ แม่น้ําแซน ไรน์ เอลเบอ โอเดอร์ และวิสตูลา ใช้ในการขนส่งได้ดีและทําให้มี
ดินและน้ําที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
3. เขตที่ราบสูงตอนกลาง ได้แก่ ที่ราบสูงเมเซตา (Meseta) บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย
ในประเทศโปรตุเกสและสเปน ที่ราบสูงมาซีฟซองตราล (Massif Central) ของฝรั่งเศส ที่ราบสูงแบล็กฟอเรสต์
(Black Forest) ของเยอรมนี และที่ราบสูงโบฮีเมีย (Bohemia) อยู่ระหว่างเส้นเขตแดนของประเทศเยอรมนี
สาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย โดยในอดีตเป็นภูเขาสูง ต่อมามีการสึกกร่อนพังทลายกลายเป็นที่ราบสูงและ
มีเทือกเขาเตี้ย ๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
4. เขตภูเขาหินใหม่ตอนใต้ เขตนี้เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก มีอายุใกล้เคียงกับเทือกเขา
หิมาลัยในทวีปเอเชีย เป็นเขตหินใหม่ที่เปลือกโลกยังไม่สงบตัวทําให้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ปะทุอยู่บ่อยครั้ง
ภูเขาหินใหม่ทางตอนใต้เป็นภูเขาต่อเนื่องกันเป็นแนวยาวและมีความสูงมาก เพราะผ่านการสึกกร่อน
พังทลายมาน้อยกว่าเขตอื่น ได้แก่ เทือกเขาพิเรนีส อยู่ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับสเปน เทือกเขาแอลป์ใน
ประเทศฝรั่ ง เศส สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ อิ ต าลี ออสเตรี ย และสโลวี เ นี ย ยอดเขาสํ า คั ญ ในเทื อ กเขาแอลป์ คื อ
ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) มีความสูงประมาณ 4,810 เมตร อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
ฝรั่งเศส ด้านที่ติดต่อกันประเทศอิตาลี เทือกเขาแอเพนไนน์ (Apennines) ในประเทศอิตาลี เทือกเขาไดนาริก
แอลป์ (Dinaric Alps) ในคาบสมุทรบอลข่าน เทือกเขาคาร์เพเทียน (Carpathians) ในประเทศสาธารณรัฐเช็ก
สโลวาเกีย โปแลนด์ ฮังการี โรมาเนีย ยูเครน และเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) อยู่ระหว่างทะเลดําและทะเล
แคสเปียน และเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างรัสเซียกับจอร์เจีย มียอดเขาเมานต์เอลบรุส (Elbrus) ที่สูงที่สุด
ในทวีปยุโรปสูงประมาณ 5,642 เมตร อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัสเซีย ใกล้กับพรมแดน
ประเทศจอร์เจีย
ภาพ : ยอดเขาเมานต์เอลบรุส
ที่มา : https://longreads.com/2015/
10/29/ethics-on-the-worlds-highest-peak/

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. ภาพแผนที่กายภาพของทวีปยุโรป
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครู ตั้ ง ประเด็ น คํ า ถามนั ก เรี ย น เพื่ อ เป็ น ๒. โปรแกรมนํ า เสนอภาพนิ่ ง (Power
การทบทวนความรู้เดิม ดังนี้
point) เรื่ อ ง ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศประเภท
สืบค้นข้อมูล
๑.๑ ถ้าพูดถึงคําว่า “ภูมิประเทศ” นักเรียนนึกถึง ต่าง ๆ
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
สิ่งใดบ้าง (แนวคําตอบ : เนินเขา ภูเขา ทิวเขาหรือ ๓. กระดาษ A๔ กลุ่มละ ๑ แผ่น
ขอบเขตเนื้อหา
ภูมิประเทศแบบต่าง ๆ เช่น เนินเขา ภูเขา เทือก- เทื อ กเขา ที่ ร าบ ที่ ร าบสู ง ทะเล ทะเลสาบ เกาะ
แหล่งเรียนรู้
เขา ที่ราบ ที่ราบสูง ทะเล ทะเลสาบ เกาะ คาบสมุทร คาบสมุทร แหลม)
๑.๒ นักเรียนรู้จักชื่อของลักษณะภูมิประเทศใด ๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
และแหลม
ของทวีปยุโรปบ้าง (แนวคําตอบ : ทะเลเมดิเตอร์- ๒. ห้องสมุด
เรเนียน เทือกเขาแอลป์ ที่ราบสูงโบฮีเบียน แม่น้ํา ๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ไรน์ ทะเลแคสเปียน เกาะไอซ์แลนด์ คาบสมุทรไอด้านความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนสามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งภูมิประเทศ บีเรีย แหลมโรคา เป็นต้น)
การสร้ า งแผนผั ง ความคิ ด เกี่ ย วกั บ
ประเภทต่าง ๆ ในทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น ระบุ ตํ า แหน่ ง ของชื่ อ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ภูมิประเทศที่ถูกพูดถึงในชั้นเรียนจากในหนังสือเรียน ลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป
นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ หรือภาพแผนที่ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
ในการอธิบายทําเล ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และ ขั้นสอน
สังคมของทวีปยุโรปได้เหมาะสม
1. ครูอธิบายความหมายของลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ประเภทต่ า ง ๆ ผ่ า นโปรแกรมนํ า เสนอภาพนิ่ ง
Power point เรื่ อ ง ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๕๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
1.๑ เนินเขา หมายถึง เป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีความสูง
ด้านคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายความสํ า คั ญ ของ จากบริเวณโดยรอบตั้งแต่ ๑๐๐-๖๐๐ เมตร
1.๒ ภูเขา หมายถึง เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มี
ภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ยอดแหลมและมี ค วามลาดชั น สู ง มี ค วามสู ง เกิ น
๖๐๐ เมตรขึ้นไป
1.๓ เทือกเขา หมายถึง เป็นภูเขาสูงใหญ่หลาย
ลูกวางตัวเป็นแนวต่อเนื่องกัน
1.๔ ที่ราบ หมายถึง เป็นลักษณะภูมิประเทศที่
แบนราบ อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลไม่มากนัก
1.๕ ที่ ราบสูง หมายถึ ง เป็นพื้ นที่ค่อนข้างราบ
โดยมีความสูงกว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ ๓๐๐
เมตรขึ้นไป
1.๖ ทะเล หมายถึ ง เป็ น แหล่ ง น้ํ า เค็ ม ตาม
ธรรมชาติ มีขนาดเล็กกว่ามหาสมุทร
1.๗ ทะเลสาบ หมายถึ ง เป็ น แหล่ ง น้ํ า ตาม
ธรรมชาติที่มีแผ่นดินล้อมรอบ มีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม
1.๘ เกาะ หมายถึง เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มี
น้ําทะเลล้อมรอบ
1.๙ คาบสมุ ท ร หมายถึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
แผ่นดินใหญ่ที่ยื่นล้ําออกไปในทะเลหรือมหาสมุทร

๕๘

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
1.๑๐ แหลม หมายถึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
คาบสมุทร มีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินเล็ก ๆ
ยาวเรียวยื่นออกไปในทะเล
2. ครูให้นักเรียนดูภาพแผนที่ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปยุโรป แล้วช่วยกันหาชื่อภูมิประเทศต่าง ๆ
ในทวีปยุโรป โดยเลือกหาทีละประเภท ดังตัวอย่างนี้
2.1 คาบสมุ ท ร ได้ แ ก่ คาบสมุ ท รไอบี เ รี ย
คาบสมุ ท รสแกนดิ เ นเวี ย คาบสมุ ท รบอลข่ า น
คาบสมุทรอิตาลี คาบสมุทรจัตแลนด์ และคาบสมุทร
ไครเมีย
2.2 เทือกเขา ได้แก่ เทือกเขาแอลป์ เทือกเขา
คาร์เพเทียน เทือกเขาแอเพนไนน์ เทือกเขาพิเรนีส
เทือกเขาเชอเลน เทือกเขาอูราล เทือกเขาคอเคซัส
และเทือกเขาแกรมเปียน
2.3 ที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบสูงเมเซตา ที่ราบสูง
โบฮีเมียน ที่ราบสูงบาวาเรียน ที่ราบสูงอาร์เดน และ
ที่ราบสูงมาซิฟซองตราล
2.4 ทะเล ได้แก่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเล
บอลติ ก ทะเลเหนื อ ทะเลดํ า ทะเลขาว ทะเล
แคสเปียน และทะเลแบเรนต์ส

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๕๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2.5 แม่น้ํา ได้แก่ แม่น้ําไรน์ แม่น้ําดานูบ แม่น้ํา
วอลกา แม่ น้ํ า เอลเบ แม่ น้ํ า แซน แม่ น้ํ า ลั ว ร์ และ
แม่น้ําเทมส์ (obj. ๑, ๒)
3. แบ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ น ๕ กลุ่ ม โดยให้ แ บ่ ง กั น
ศึกษาความสําคัญของภูมิประเทศต่าง ๆ ตามข้อก่อน
หน้า ที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเกี่ยวกับคาบสมุทรในยุโรป
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเกี่ยวกับเทือกเขาในยุโรป
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเกี่ยวกับที่ราบสูงในยุโรป
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาเกี่ยวกับทะเลในยุโรป
กลุ่มที่ ๕ ศึกษาเกี่ยวกับแม่น้ําในยุโรป
4. ให้นักเรียนทั้ง ๕ กลุ่มกระจายตัวออกไปจับกลุ่ม
กับเพื่อนกลุ่มอื่นให้ได้กลุ่มละ ๕ คน โดยทุกคนใน
กลุ่ ม ต้ อ งมาจากกลุ่ ม การศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของ
ภูมิประเทศที่ต่างกัน
5. กลุ่มใหม่แต่ละกลุ่มผลัดกันให้ความรู้ที่ตนเองได้
ศึ ก ษามาจากกลุ่ ม เดิ ม สรุ ป ความรู้ เ ป็ น แผนผั ง
ความคิดเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ใน
ทวีปยุโรปลงในกระดาษขนาด A๔ ที่ครูเตรียมไว้ให้

๖๐

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนโดยครูสุ่ม
ให้ นักเรียนออกมาชี้ตําแหน่งของภูมิประเทศแบบ
ต่าง ๆ เพื่ อเป็ น การทบทวน และสุ่ม นักเรีย นบอก
ความสําคัญของภูมิประเทศในจุดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การดํ ารงชีวิตของมนุษ ย์ในบริเวณนั้นเป็ นอย่ า งไร
บ้าง (obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๑
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การระบุ ตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง ภู มิ 1) การตอบ
ประเทศประเภทต่ า ง ๆ ในทวี ป คําถาม
2) การสร้างผัง
ยุโรป
ความคิด

ด้านทักษะและกระบวนการ
การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
ภูมิศาสตร์ในการอธิบายทําเลที่ตั้ง
ลั ก ษณะทางกายภาพและสั ง คม
ของทวีปยุโรป

1) การตอบ
คําถาม
2) การสร้างผัง
ความคิด

ด้านคุณลักษณะ
การอธิ บายความสํ า คั ญ ของ การตอบคําถาม
ภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ ดี : ผั ง ความคิ ด มี ค วามสมบูร ณ์
2) กิจกรรมสร้าง ของหัวข้อมากกว่าร้อยละ ๗๐
พอใช้ : ผั ง ความคิ ด มี ค วาม
ผังความคิด
สมบู ร ณ์ ข องหั ว ข้อ มากกว่ า ร้ อย
ละ ๕๐
ปรั บ ปรุ ง : ผั ง ความคิ ด มี ค วาม
สมบู ร ณ์ของหัวข้อน้อยกว่ าร้อย
ละ ๕๐
1) คําถามสําคัญ ดี : นั ก เรี ย นสามารถเลื อ กใช้
2) กิจกรรมสร้าง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้อย่าง
ผังความคิด
ถูกต้อง และเหมาะสมกับข้อมูล
พอใช้ : นักเรียนสามารถเลือกใช้
เ ค รื่ องมื อ ท า ง ภู มิ ศ าส ต ร์ ไ ด้
เหมาะสมกับข้อมูล
ปรั บ ปรุ ง : นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถ
เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ได้
คําถามสําคัญ

ดี : นักเรียนสามารถตอบคําถาม
ถู ก ต้ อ งและสมเหตุ ส มผล มาก
กว่าร้อยละ ๘๐
พอใช้ : นั ก เรี ย นสามารถตอบ
คําถามถูกต้องและสมเหตุสมผล
มากกว่าร้อยละ ๕๐
ปรับปรุง : นักเรียนสามารถตอบ
คํ า ถามถู ก ต้ อ งน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
๕๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตัวชี้วดั
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
๑. แผนที่แสดงอุณหภูมิของของภูมิภาค
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครูเปิดแผนที่แสดงอุณหภูมิของของภูมิภาคต่าง ๆ ต่าง ๆ ในทวีปยุโรป
ในทวี ป ยุ โ รปให้ นั ก เรี ย นดู พร้ อ มกั บ ตั้ ง ประเด็ น ๒. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของ
สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ คําถาม ดังนี้
ทวีปยุโรป
๑.๑ จากแผนที่ นั ก เรี ย นเห็ น อะไรบ้ า ง (แนว ๓. แผนที่กายภาพของทวีปยุโรป
ขอบเขตเนื้อหา
คํ าตอบ : เห็ นสี แ ต่ ละพื้ นที่ ที่ แตกต่ างกั น และเห็ น แหล่งเรียนรู้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป
ตัวเลขซึ่งคาดว่าเป็นตัวเลขแสดงอุณหภูมิ)
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ห้องสมุด
ด้านความรู้
๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอทิ ธิพล
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
การปฏิบัติ กิจกรรม “เหตุผลที่ทนหนาว”
ด้านทักษะและกระบวนการ
เพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
นักเรียนสามารถใช้แผนที่กายภาพของทวีปยุโรป
ของทวีปยุโรป
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศของ
ทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถบอกประโยชน์ ข องความ
หลากหลายของภูมิอากาศในทวีปยุโรปที่มีผลต่อสภาพ
ที่มา : www.pinterest.com
สังคมของยุโรปได้สมเหตุสมผล

๖๔

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูตั้งประเด็นคําถามให้นักเรียนคิดว่า อุณหภูมิที่
แตกต่ างกันของแต่ ละพื้นที่ น่าจะเกิ ดจากอะไรได้
บ้าง (แนวคําตอบ : ทําเลที่ตั้ง ลมประจํา การวางตัว
ของเทือกเขา ความใกล้ไกลจากทะเล และกระแสน้ํา
ในมหาสมุทร)
๓. ครู เ ชื่ อ มโยงคํา ตอบของนั ก เรีย นเข้า สู่บทเรียน
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป
ขั้นสอน
1. ครูนําแผนที่ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรปและ
ให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ ท วี ป
ยุโรปมีลักษณะอากาศที่แตกต่างกัน (แนวคําตอบ :
ละติจูด) (Obj.๒)
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ปั จ จั ย ที่ มี แ ผลต่ อ
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป
3. ครูให้นักเรียนในชั้นเรียนจับคู่กันตามความสมัคร
ใจ เพื่ อ ทํ า กิ จ กรรม “เหตุ ผ ลที่ ท นหนาว” โดยให้
นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันเหตุผลว่าทําไมปัจจัยทั้ง ๕
ถึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป
แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นวาดภาพแทนการอธิ บ าย โดยรู ป
ภาพประกอบไปด้วย ๕ ภาพ ภาพละ ๑ ปัจจัย โดย
อาศัยข้อมูลจากใบความรู้ที่ครูเตรียมให้ (obj. ๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
4. ครูสุ่มนักเรียน ๕ คู่ เพื่อออกมานําเสนอข้อมูลที่
ได้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภูมิอากาศของทวีปยุโรปทั้ง ๕ ปัจจัย จากนั้นครูและ
นักเรียนคนอื่นช่วยกันตรวจสอบคําตอบ พร้อมทั้ง
เสนอเหตุผลเพิ่มเติม (Obj. ๑)
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายสรุปเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป ให้นักเรียน
ฟังอีกครั้ง ดังนี้
5.1 ทําเลทีต่ งั้ ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในระหว่างละติจูด
ที่ ๓๖-๗๑ องศาเหนือ ซึ่งอยู่เหนือเส้นทรอปิกออฟ
แคนเซอร์ ทําให้ทวีปยุโรปมีภูมิอากาศอบอุ่น
5.2 ลมประจํา ทวีปยุโรปมีลมฝ่ายตะวันตกซึ่ง
พั ด มาจากทางตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ผ่ า นมหาสมุ ท ร
แอตแลนติกเข้ามาสู่ฝั่ง ทําให้มีฝนตกมากตามบริเวณ
ด้านตะวันตกของทวีป ส่วนทางเหนือมีลมขั้วโลกนํา
ความหนาวเย็ นมาให้ ในฤดู หนาวบริเวณทางตอน
เหนื อ ของทวี ป ยุ โ รปจึ ง มี หิ ม ะปกคลุ ม และอากาศ
หนาวเย็น
5.3 การวางตัวของเทือกเขา เทือกเขาส่วนใหญ่
วางตัวไม่ขวางทิศทางลมตะวันตก ทําให้ลมตะวันตก

๖๖

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
นําความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าไปใน
ภาคพื้นทวีปได้ทั่วถึง
5.4 ความใกล้ ไ กลทะเล ทวี ป ยุ โ รปมี ที่ ตั้ ง ติ ด
ทะเลและมหาสมุทร ๓ ด้าน ทําให้ดินแดนต่าง ๆ ใน
ภาคพื้นทวีปได้รับอิทธิพลความชุ่มชื้นจากทะเลและ
มหาสมุทร อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่แตกต่างกันมาก
นัก
5.5 กระแสน้ํ า ในมหาสมุ ท ร บริ เ วณชายฝั่ ง
ตะวั น ตกและตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของทวี ป ยุ โ รปมี
กระแสน้ํ า พื้ น ผิ ว แอตแลนติ ก เหนื อ ซึ่ ง เป็ น กระแส
น้ําอุ่นไหลเข้าสู่บริเวณชายฝั่ง ทําให้ประเทศสหราช
อาณาจักร ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์มีอากาศไม่หนาว
จัด (obj. ๒)
ขั้นสรุป
1. ครู ส รุ ป บทเรี ย นร่ ว มกั บ นั ก เรี ย นโดยการตั้ ง
ประเด็นคําถามนักเรียน ดังนี้
๑.๑ จากปัจจัยทั้ง ๕ นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดที่มี
อิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรปมากที่สุด เพราะ
อะไร (แนวคําตอบ : ทุกปัจจัยส่งอิทธิพลส่งเสริมซึ่ง
กันและกัน จึงเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าปัจจัยใดมี
อิทธิพลมากที่สุด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑.๒ นอกจากปัจจัยทั้ง ๕ นี้แล้ว นักเรียนคิดว่ามี
ปั จ จั ย อื่ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภู มิ อ ากาศของทวี ป ยุ โ รปอี ก
หรื อ ไม่ เพราะอะไร (แนวคํ า ตอบ : ผู้ เ รี ย นแสดง
ความคิดเห็น)
๑.๓ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ความหลากหลายของ
ภู มิ อ ากาศในทวี ป ยุโ รปมีผ ลต่ อสั ง คมยุ โ รปหรื อไม่
อย่าไร (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
(obj. ๓)

๖๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
ดี : รูปภาพที่ นักเรีย น
1) คําถามสําคัญ
อธิ บ ายปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี 1) การตอบคําถาม
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภู มิ อ ากาศของทวี ป 2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรม “เหตุผลที่ วาดสามารถให้ข้อมูลที่
ครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง
“เหตุผลทีท่ นหนาว” ทนหนาว”
ยุโรป
ครบทุกประเด็น
พ อ ใ ช้ : รู ป ภ า พ ที่
นักเรียนวาดสามารถให้
ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นและ
ถูกต้องบางประเด็น
ปรั บ ปรุ ง : รู ป ภาพที่
นักเรียนวาดไม่สามารถ
ให้ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น
และถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
ดี : นั ก เรี ย นสามารถ
1) คําถามสําคัญ
ใช้ แ ผนที่ ก ายภาพของทวี ป 1) การตอบคําถาม
ยุโรปในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล 2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรม “เหตุผลที่ ตอบคําถามถูกต้องและ
สมเหตุสมผล มากกว่า
ต่ อ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศของทวี ป “เหตุผลทีท่ นหนาว” ทนหนาว”
ร้อยละ ๘๐
ยุโรป
พ อ ใ ช้ : นั ก เ รี ย น
ด้านคุณลักษณะ
สามารถตอบคํ า ถาม
คําถามสําคัญ
บอกประโยชน์ ข องความ การตอบคําถาม
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส ม เ ห ตุ
หลากหลายของภูมิอากาศในทวีป
สมผล มากกว่าร้อยละ
ยุ โ รปที่ มี ผ ลต่ อ สภาพสั ง คมของ
๕๐
ยุโรป
ปรั บ ปรุ ง : นั ก เรี ย น
สามารถตอบคํ า ถาม
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส ม เ ห ตุ
สมผล น้ อ ยกว่ า กว่ า
ร้อยละ ๕๐
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
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ใบความรู้ เรื่อง “ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป”
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป ได้แก่
1.1 ที่ตั้ง ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในช่วงละติจูดที่ 35 ถึง 70 องศาเหนือ ซึ่งอยู่ในเขตละติจูดกลางถึงเขตละติจูดสูง ทํา
ให้ลักษณะอากาศส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น มีอุณหภูมิปาน
กลาง
1.2 ทิศทางลมประจํา ลมประจําที่พัดผ่านส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปเป็นลมฝ่ายตะวันตกพัดจากมหาสมุทร
แอตแลนติกเข้ามาทางด้านตะวันตกของทวีป ด้วยเหตุนี้ทางซีกตะวันตกของทวีปจึงมีฝนตกชุก นอกจากนี้
อิทธิพลของของมหาสมุทรยังทําให้อุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวไม่แตกต่างกันมากนัก
1.3 กระแสน้ําในมหาสมุทร ชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปมีกระแสน้ําอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลเลียบฝั่งของหมู่
เกาะบริติช และชายฝั่งประเทศนอร์เวย์ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี แม้ในฤดูหนาวอากาศ
ก็ไม่หนาวเย็นมากนัก นอกจากนี้บริเวณชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์ ในช่วงฤดูหนาวยังทําให้น้ําทะเลไม่แข็งตัว
ตรงกันข้ามกับน้ําในทะเลบอลติกซึ่งจะแข็งตัวเป็นเวลานานหลายเดือนในระหว่างฤดูหนาว ประเทศสวีเดนจึง
ต้องอาศัยการขนส่งสินค้าทางรถไฟไปลงเรือที่เมืองท่าของประเทศนอร์เวย์ เพราะไม่สามารถใช้เมืองท่าของตน
ในทะเลบอลติกได้
1.4 ความใกล้ไกลทะเล การที่ทวีปยุโรปมีชายฝั่งทะเลยาวและมีลักษณะเว้า ๆ แหว่ง ๆ จึงทําให้ดินแดนตอน
ในของทวีปอยู่ห่างจากทะเลไม่มากนัก ลักษณะเช่นนี้มีผลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป คือไม่มีเขตภูมิอากาศ
แห้งแล้งเหมือนในบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชีย
1.5 ทิศทางการวางตัวของเทือกเขา เทือกเขาส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปมีทิศทางการวางตัวในแนวนอนหรือ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก จึงไม่กีดขวางทางลมทําให้ลมทะเลสามารถนําความชื้นจากมหาสมุทรแอตแลนติก
เข้าไปทั่วทั้งทวีปได้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
๑. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของ
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนําเข้าสูบ่ ทเรียน
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครูใช้ประเด็นคําถามในการนําเข้าสู่บทเรียน ดังนี้ ทวีปยุโรป
1.1 พื้นที่ของทวีปยุโรปอยู่ซีกโลกเหนือ ดังนั้น ๒. วิ ดี ทั ศ น์ เรื่ อ ง เพลง ABC เขตอากาศ
สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ภูมิอากาศของทวีปยุโรปควรจะเป็นอย่างไร (แนว เคปเปิน
ขอบเขตเนื้อหา
คําตอบ : มีอากาศอบอุ่นถึงหนาวเย็น)
เขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป
1.๒ ทวีปยุโรปมี ดินแดนครอบคลุ มเขตอากาศ แหล่งเรียนรู้
ของเคปเปินกี่เขต เขตใดบ้าง (แนวคําตอบ : ทวีป ๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ห้องสมุด
ยุโรปมีอยู่ ๔ เขต คือ B C D E)
ด้านความรู้
2. ครู อ ธิ บ ายเชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย น เรื่ อ ง เขต ๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของ ภูมิอากาศของทวีปยุโรป ดังนี้ “ทวีปยุโรปมีดินแดน
ที่ถือว่าอยู่ในเขตอากาศของเคปเปิน ๔ เขต ซึ่งในแต่ ภาระงาน/ชิ้นงาน
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
การวิ เ คราะห์ ถึ ง ลั ก ษณะสภาพอากาศ
ละเขตก็มีการแบ่งลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันอีก”
ด้านทักษะและกระบวนการ
พืชพรรณธรรมชาติ และระบุตําแหน่ง ของ
นั ก เรี ย นสามารถใช้ แ ผนที่ ใ นการแสดงเขต ขั้นสอน
1. ครูเสนอภาพแผนที่แสดงเขตภูมิอากาศของทวีป เขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป
ภูมิอากาศของทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
ยุโรปให้นักเรียนดูและตั้งประเด็นคําถาม ดังนี้
ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของภู มิ อ ากาศในการพั ฒ นาทวี ป ยุ โ รปได้
สมเหตุสมผล

๗๒

1.๑ จากภาพ ทวี ปยุโรปมีเขตภู มิ อากาศกี่ เ ขต
อะไรบ้ าง (แนวคํ าตอบ : มี ๗ เขต คื อ ภู มิอากาศ
แบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย/ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน/ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น/ภูมิอากาศแบบ
อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป/ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร
ชายฝั่งตะวันตก/ภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือไทกา/
ภูมิอากาศแบบทุนดรา)

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/
learning/detail/32017-044608

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๗๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
1.๒ จากเขตอากาศของเคปเปินที่ทวีปยุโรปมีทั้ง
๔ เขต คือ B C D และ E ให้นักเรียนนํามาจับคู่กับ
เขตภูมิอากาศของทวีปยุโรปทั้ง ๗ เขตข้างต้น (แนว
คําตอบ : จับคู่ได้ ดังนี้
เขต B ได้ แ ก่ ภู มิ อ ากาศแบบทุ่ ง หญ้ า กึ่ ง
ทะเลทราย
เขต C ได้แก่ ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
และภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
เขต D ได้แก่ ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้น
ทวี ป และภู มิ อ ากาศแบบภาคพื้ น สมุ ท รชายฝั่ ง
ตะวันตก และภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือไทกา
เขต E ได้แก่ ภูมิอากาศแบบทุนดรา)
2. ครู แ บ่ ง กลุ่ ม นั ก เรี ย นออกเป็ น 7 กลุ่ ม แล้ ว
มอบหมายเขตภูมิอากาศให้แต่ละกลุ่มศึกษา ดังนี้
กลุ่ม ที่ ๑ ศึกษาเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้า กึ่ ง
ทะเลทราย
กลุ่ ม ที่ ๒ ศึ ก ษาเขตภู มิ อ ากาศแบบเมดิ เ ตอร์
เรเนียน
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
กลุ่ ม ที่ ๔ ศึ ก ษาเขตภู มิ อ ากาศแบบอบอุ่ น ชื้ น
ภาคพื้นทวีป

๗๔

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มที่ ๕ ศึกษาเขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร
ชายฝั่งตะวันตก
กลุ่ม ที่ ๖ ศึ กษาเขตอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือ
ไทกา
กลุ่มที่ ๗ ศึกษาเขตอากาศแบบทุนดรา
โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ ดังนี้
2.๑ อักษรภาษาอังกฤษของเขตภูมิอากาศ (๒-๓
ตัว)
2.2 สภาพอากาศและฤดูกาลที่มี
2.๓ พืชพรรณธรรมชาติในพื้นที่
2.๔ ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศใดบ้าง
3. ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ออกมานํ า เสนอเขต
ภูมิอากาศของกลุ่มตนเอง พร้อมทั้งระบุปัจจัยและ
ตําแหน่งของเขตภูมิอากาศตามที่กลุ่มตนเองได้รับ
บนแผนที่ ที่ ผู้ ส อนกํ า หนดให้ โดยให้ ค รู แ ละเพื่ อ น
นักเรียนได้สอบถามข้อสงสัย พร้อมทั้งให้นักเรียนทุก
คนสรุปข้อมูลที่ได้จากการรับฟังลงในสมุดของตนเอง
โดยครู เ น้ น ย้ํ า ว่ า จะต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ใ นการทํ า
กิจกรรมต่อไป (obj. ๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๗๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
4. ครูสรุปบทเรียนโดยการสุ่มถามให้นักเรียนช่วยกัน
วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของแต่ละเขตภูมิอากาศ
ของทวีปยุโรป ดังนี้
4.๑ ด้ า นอั ก ษรภาษาอั ง กฤษ (แนวคํ า ตอบ :
อักษรตัวแรกบอกความแตกต่างกันเกี่ยวกับอุณหภูมิ
ร้อนหนาวแล้ง ส่วนตัวอักษรตัวที่สองบอกเกี่ยวกับ
ฤดูกาลที่พื้นที่นั้นมี)
4.๒ สภาพอากาศและฤดูกาล (แนวคําตอบ : เขต
ที่อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกต่างกันจะมีสภาพอากาศ
ที่ ต่ า งกั น ค่ อ นข้ า งชั ด เจน ส่ ว นเขตอากาศที่ อั ก ษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกเหมือนกันแต่ตัวที่สองต่างกันจะ
มีสภาพอากาศคล้ายกันแต่ต่างกันที่ระยะเวลาของ
ฤดูกาลที่ยาวนานไม่เท่ากัน)
4.๓ พืชพรรณธรรมชาติในพื้นที่ (แนวคําตอบ :
แต่ ล ะเขตภู มิ อ ากาศจะมี พื ช พรรณธรรมชาติ ที่
แตกต่างกัน เพราะสภาพอากาศและความชื้นเป็น
ปั จ จั ย สํ า คั ญ ของการดํ า รงอยู่ ข องพื ช พรรณชนิ ด
ต่าง ๆ)
4.๔ ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง (แนวคําตอบ : หัวข้อ
นี้ ต้ อ งนํ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภู มิ อ ากาศเข้ า มา
วิเคราะห์ด้วย เพราะพื้นที่ต่างกัน แต่หากมีปัจจัยที่

๗๖

ขั้นสรุป
1. ครูใช้แนวคําถามในการสร้างความคิดรวบยอด
ของนักเรียน โดยใช้แนวคําถามดังนี้
1.๑ ความหลากหลายทางภูมิอากาศเกิดมาจาก
ปัจจัยใด (แนวคําตอบ : ทําเลที่ตั้ง ละติจูด)
1.๒ ความหลากหลายทางภูมิอากาศในทวีปยุโรป
มี ผ ลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนยุ โ รปอย่ า งไรบ้ า ง (แนว
คําตอบ : พืชพรรณธรรมชาติ อาหาร ที่อยู่อาศัย การ
เลี้ยงสัตว์)
1.๓ นักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายของภูมิอากาศในการพัฒนาทวีป
ยุโรปได้อย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : ให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น) (obj. ๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
คล้ า ยกั น ก็ อ าจมี เ ขตภู มิ อ ากาศที่ ค ล้ า ยกั น ได้ )
(Obj. ๑, ๒)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๗๗
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านความรู้
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง 1) การตอบคําถาม
1) คําถามสําคัญ
ของลั ก ษณะภู มิ อ ากาศของทวี ป 2) การสรุปความรู้ที่ได้ 2) การศึกษาเรียนรู้
ยุโรป
จากการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกัน
ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้ แ ผนที่ ใ นการแสดงเขต 1) การตอบคําถาม
1) คําถามสําคัญ
ภูมิอากาศของทวีปยุโรป
2) การสรุปความรู้ที่ได้ 2) การศึกษาเรียนรู้
จากการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกัน
ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการใช้ประโยชน์ 1) การตอบคําถาม
1) คําถามสําคัญ
จากความหลากหลายของภู มิ - 2) การสรุปความรู้ที่ได้ 2) การศึกษาเรียนรู้
อากาศในการพัฒนาทวีปยุโรป
จากการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกัน

เกณฑ์
ดี : นั ก เรี ย นสามารถ
ตอบคําถามถูกต้องและ
สมเหตุสมผล มากกว่า
ร้อยละ ๘๐
พ อ ใ ช้ : นั ก เ รี ย น
สามารถตอบคํ า ถาม
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส ม เ ห ตุ
สมผล มากกว่าร้อยละ
๕๐
ปรั บ ปรุ ง : นั ก เรี ย น
สามารถตอบคํ า ถาม
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส ม เ ห ตุ
สมผล น้อยกว่าร้อยละ
๕๐

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบความรู้ เรื่อง “ลักษณะภูมอิ ากาศของทวีปยุโรป”
ทวีปยุโรปมีเขตภูมิอากาศต่าง ๆ ซึ่งสามารถจําแนกได้ 7 เขต ดังนี้

ภาพ : แผนทีภ่ ูมิอากาศของทวีปยุโรป
ที่มา : http://www.worldbook.com/
wb/images/content_spotlight/
climates/europe_climate.gif

1. เขตภูมิอากาศแบบเมติเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate: Csb)
เป็นบริเวณที่มีภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง มีฝนตกในฤดูหนาว ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ 5001000 มิลลิเมตร บริเวณที่พบได้แก่ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปภาคใต้ ครอบคลุมดินแดนชายฝั่ง
ของประเทศสเปน ชายฝั่งภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ชายฝั่งของประเทศยูโกสลาเวีย และ
ประเทศกรีซ พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตอบอุ่น ที่เรียกว่า ป่าเมดิเตอร์เรเนียน เป็นไม้พุ่มเตี้ย ไม้เนื้อแข็ง
เช่น ต้นโอ๊ก มะกอก ส้ม องุ่น เป็นต้น

ภาพ : ทีต่ งั้ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ที่มา : http://www.theurbanbrain.com/denver/wp-content/uploads/2007/04/mediterranean.gif
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2. เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate: Cw)
เป็นบริเวณที่มีภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง มีฝนตกตลอดทั้งปี ปริมาณน้ําฝนทั้งปีประมาณ
500-1000 มิลลิเมตร บริเวณที่พบ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําดานูบในประเทศฮังการี ภาคเหนือของประเทศ
ยูโกสลาเวียและประเทศโรมาเนีย พืชพรรณธรรมชาติเป็นไม้ผลัดใบและป่าไม้ผลัดใบผสมป่าสน
3. เขตภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Semi-Desert Climate: BS)
เป็นบริเวณที่มีฝนตกน้อย คือ ปริมาณฝนทั้งปี ประมาณ 250-500 มิลลิเมตร บริเวณที่พบ มี 2 แห่ง
คือ ตอนกลางของประเทศสเปน อูเครน จอร์เจีย และตอนใต้ของรัสเซีย พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าที่ขึ้น
เบาบาง
4. เขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Humid Subtropical Climate: Cw)
บริเวณนี้จะได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ําอุ่นแอตแลนติก จึงทําให้ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด มีฝน
ตกชุกตลอดทั้งปี ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ 750-1500 มิลลิเมตร พบบริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันตกของทวีป
ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส หมู่เกาะบริติช เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือ
ของเยอรมนี และภาคใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ผลัดใบผสม
กับป่าไม้สน
5. เขตภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป
บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรไม่มากนัก เพราะอยู่ลึกเข้ามาในทวีป ฤดูหนาวอากาศค่อนข้าง
หนาว ปริมาณน้ําฝนทั้งปีประมาณ 500-750 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน พบบริเวณยุโรปตะวันออก
ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศโปแลนด์ เช็คและสโลวัก รัสเซีย และสาธารณรัฐเอกราชต่างๆ ที่เคย
รวมอยู่ในสหภาพโซเวียต พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น ซึ่งมีทั้งป่าผลัดใบและป่าสนผสมปะปนอยู่
บางแห่งที่มีฝนตกน้อย พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น
6. เขตภูมิอากาศแบบไทกา
บริเวณนี้จะมีลักษณะอากาศหนาวซึ่งมีจะมีฤดูหนาวที่ยาวนาน ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ 250-500
มิลลิเมตร สามารถพบบริเวณดินแดนทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ ภาคกลางของนอร์เวย์และสวีเดน พืช
พรรณธรรมชาติเป็นป่าสน
7. เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา
มีลักษณะอากาศหนาวแบบขั้วโลก ลักษณะจะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีฤดูร้อนสั้น ๆ เพียง 1-2
เดือน ที่พืชพรรณจะเจริญเติบโตได้ นอกนั้นแล้วจะมีอุณหภูมิต่ําถึงขีดเยือกแข็ง พบบริเวณชายฝั่งมหาสมุทร
อาร์กติกทางตอนเหนือของทวีปยุโรป พืชพรรณธรรมชาติจะเป็นพืชชั้นต่ําจําพวกหญ้าและตะไคร่ที่ทนอากาศ
หนาวเย็นได้ เช่น มอสและไลเคน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ทรัพยากรธรรมชาติ
ทวีปยุโรปเป็นอีกทวีปหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในยุโรป
ได้แก่
1. ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ดินร่วนสีดํา พบในภาคใต้ของรัสเซีย ยูเครน โปแลนด์
สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก และออสเตรีย เป็นดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวสาลี ในบริเวณลุ่มแม่น้ําจะมีดิน
ตะกอนที่แม่น้ําพามาทับถมกัน ทําให้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนในบริเวณที่ดินไม่ค่อย
อุดมสมบูรณ์จะใช้ประโยชน์ในด้านการเลี้ยงแกะทั้งพันธุ์เนื้อและพันธุ์ขน การที่ทวีปยุโรปไม่มีเขตภูมิอากาศ
แห้งแล้งแบบทะเลทรายหรือร้อนชื้นแบบป่าดงดิบ ทําให้ทรัพยากรดินของทวีปสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่
2. ทรัพยากรน้ํา
แหล่ ง ทรั พ ยากรน้ํ า ในทวี ป ยุ โ รป ได้ แ ก่ แม่ น้ํ า สายต่ า ง ๆ ซึ่ ง แม่ น้ํ า ในทวี ป ยุ โ รปนั้ น จะไม่ มี ลํ า น้ํ า
กว้างขวาง และมีความยาวมากเหมือนแม่น้ําในทวีปอเมริกาเหนือหรือเอเชีย แต่มีสาขาของแม่น้ําหลายสาย
และไหลลงสู่ทะเล แม่น้ําสายสําคัญ ได้แก่ แม่น้ําไรน์ แม่น้ําดานูบ แม่น้ําโรน แม่น้ําโวลกา แม่น้ําโป แม่น้ําส่วน
ใหญ่ ไ หลผ่ า นที่ ร าบของทวี ป กระแสน้ํ า จึ ง ไม่ ไ หลเชี่ ย วมี ป ระโยชน์ ทั้ ง ด้ า นการคมนาคมและการเกษตร
นอกจากนี้ ยั ง มี บ างประเทศที่ มี ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานน้ํ า ได้ อี ก ด้ ว ย เช่ น ประเทศสวี เ ดน
สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฝรั่งเศสและรัสเซีย เป็นต้น
3. ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ในยุโรปมีทั้งป่าไม้เนื้ออ่อนและป่าไม้เนื้อแข็ง ป่าไม้เนื้ออ่อนพบในประเทศนอร์เวย์
สวีเดน ฟินแลนด์ เทือกเขาในยุโรปกลางและยุโรปใต้ เช่น เทือกเขาแอลป์ จูรา พิเรนิส เป็นต้น ส่วนป่าไม้เนื้อ
แข็งจะพบในเขตที่ราบต่ําของยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ยังพบป่าไม้ผลัดใบ เช่น โอ๊ก บีช ในยุโรปตะวันออกอีก
ด้วย
4. ทรัพยากรแร่ธาตุ
ทวีปยุโรปอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด โดยเฉพาะแร่เหล็กและถ่านหิน ซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานสําคัญที่ใช้มาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
- ถ่านหิน พบมากในประเทศอังกฤษ กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ อูเครน และโปแลนด์
- แร่เหล็ก พบมากในประเทศรัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ อูเครน เยอรมนี เช็คและสโลวัก โรมาเนีย และ
โปแลนด์
- ตะกั่ว ในประเทศบัลกาเรีย อิตาลี และเยอรมนี
- น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ พบในเขตทะเลเหนือและกลุ่มประชาคมรัฐเอกราช

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ใบความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครูตั้งประเด็นคําถามนักเรียน ดังนี้
ของทวีปยุโรป
๑.๑ เมื่ อ พู ด ถึ ง คํ า ว่ า “ทรั พ ยากรธรรมชาติ ”
สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ นักเรียนนึกถึงสิ่งใดบ้าง (แนวคําตอบ : ดิน น้ํา ลม แหล่งเรียนรู้
แร่ ป่าไม้ ฯลฯ)
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
๑.๒ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ต่ ล ะชนิ ด สามารถ ๒. ห้องสมุด
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
นําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง (แนวคําตอบ : ดินใช้ ๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
1. ดิน
ทําการเกษตร น้ําใช้อุปโภคบริโภคและขนส่ง ลมใช้
2. แหล่งน้ํา
แปลงเป็นพลังงานได้ แร่ใช้ผลิตสิ่งของต่างหรือมา ภาระงาน/ชิ้นงาน
3. แร่และพลังงาน
แปลงเป็ น พลั ง งาน ป่ า ไม้ ใ ช้ ม าสร้ า งบ้ า น สร้ า งสิ่ ง
4. ป่าไม้และสัตว์ป่า
การนํ า เสนอนโยบายแนวทางในการ
ต่าง ๆ หรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ)
พัฒนาทวีปยุโรปจากแหล่งทรัพยากรธรรม๒.
ครู
เ
ชื
่
อ
มโยงคํ
า
ตอบของนั
ก
เรี
ย
นเข้
า
สู
่
บ
ทเรี
ย
น
ชาติ ไ ด้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ต ลอดจนเสนอ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรื
่
อ
ง
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
ข
องทวี
ป
ยุ
โ
รป
ดั
ง
นี
้
“ทวี
ป
แนวทางในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิด้านความรู้
ยุ
โ
รปเป็
น
ทวี
ป
เล็
ก
ๆ
แต่
ม
ี
ค
วามเจริ
ญ
มากกว่
า
ภาพสูงสุด
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายแหล่ ง ทรั พ ยากรหลาย ๆ ทวี ป ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ
ธรรมชาติต่าง ๆ ที่สําคัญของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทวีปยุโรปมีนั่นเอง”
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
จากสถานการณ์ ที่ กํ า หนดให้ นั ก เรี ย นเรี ย น
1. ครูตั้งประเด็ นคํา ถามให้นั กเรีย นวิ เ คราะห์ แ ละ
สามารถวิเคราะห์และนําเสนอนโยบายในการพัฒนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ทวี ป ยุ โ รปจากแหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทวีปยุโรปมีความเจริญ เมื่อ
สร้างสรรค์
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
นั ก เรี ย นตอบ ให้ ค รู อ ธิ บ ายสรุ ป ให้ ค รอบคลุ ม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายแนวทางการใช้ทรัพยากรให้ สาระสําคัญ ดังนี้
1.๑ ทวีปยุโรปมีทรัพยากรดินที่สําคัญหรือไม่ มี
เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าทีส่ ุดได้เหมาะสม
ลักษณะอย่างไร มักถูกใช้ทําประโยชน์อะไร และอยู่
ในพื้นที่ใด (แนวคําตอบ ดินมอลลิซอลส์หรือดินทุ่ง
หญ้า/มีสีคล้ําจนถึงดํา เนื้อดินร่วนซุย มีธาตุอาหาร
สูง/เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าว
โอ๊ ต ข้ า วไรน์ / พบในประเทศสหราชอาณาจั ก ร
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฝรั่งเศส อิตาลี
รัสเซีย เอสโตเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ยูเครน มอลโดวา โรมาเนีย บัลแกเรีย
สโลวี เ นี ย โครเอเชี ย บอสเนี ย และเฮร์ เ ซโกวี น า
เซอร์เบีย มอนเตเนโกร แอลเบเนีย และมาซิโดเนีย)
1.๒ ทวี ป ยุ โ รปมี แ หล่ ง น้ํ า สํ า คั ญ ใดบ้ า ง แต่ ล ะ
แหล่งน้ําสําคัญอย่างไร (แนวคําตอบ : แม่น้ําไรน์ มี
ความสําคัญ ต่อการเกษตรและการคมนาคมขนส่ง
ตั้ งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุบั น/แม่ น้ํา วอลกา เป็ น แม่ น้ํ า
ประจําชาติของประเทศรัสเซีย เป็นแหล่งกักเก็บน้ํา
และแหล่ ง ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ สํ า คั ญ /ทะเล
แคสเปียน เป็นทะเลปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
1.๓ ทวีปยุ โรปมีแ ร่แ ละแหล่งพลังงานที่สําคัญ
อะไรบ้าง (แนวคําตอบ : เหล็ก ถ่านหิน น้ํามันดิบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
และแก๊สธรรมชาติ พลังงานน้ํา พลังงานความร้อนใต้
พิภพ และแร่อื่น ๆ)
1.๔ ทวีปยุโรปมีป่าไม้ที่สําคัญเป็นป่าชนิดใด และ
พืชพรรณชนิดใด (แนวคําตอบ : ป่าไทกาหรือป่าสน
เขตเหนือ/พืชตระกูลสนชนิดต่าง ๆ และมีพืชที่สําคัญ
เช่น โอ๊ก บีช มะกอก สน)
1.๕ ทวี ป ยุ โ รปมี สั ต ว์ ที่ สํ า คั ญ อะไรบ้ า ง (แนว
คํ า ตอบ : หมี ขั้ ว โลก แมวน้ํ า สุ นั ข จิ้ ง จอก กวาง
เรนเดียร์ ปลาสเตอร์เจียน “ปลาที่ให้ไข่ปลาคาเวียร์”
ปลาแซลมอน) (obj. ๑)
2. ให้ นั ก เรี ย นจั บ กลุ่ ม กั น กลุ่ ม ละ ๔-๕ คน โดย
สมมุติในแต่ละกลุ่มเป็นคณะรัฐมนตรีของ EU ซึ่งมี
หน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวในยุโรป จากนั้นครูนับเลข
ไล่เรียงกลุ่ม จากกลุ่มที่ ๑-๕ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับ
หัวข้อดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ทรัพยากรดิน
กลุ่มที่ ๒ ทรัพยากรแหล่งน้ํา
กลุ่มที่ ๓ ทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงาน
กลุ่มที่ ๔ ทรัพยากรป่าไม้
กลุ่มที่ ๕ ทรัพยากรที่เป็นสัตว์ที่โดดเด่น
หากมีจํานวนมากกว่า ๕ กลุ่มให้นับ ๑ ใหม่
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3. จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยให้นักเรียน
ร่ ว มกั น คิ ด ว่ า จะนํ า ทรั พ ยากรที่ ไ ด้ รั บ นั้ น มาเป็ น
นโยบายในการสร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นและ
ให้ เ สนอแนวทางการป้ อ งกั น การเสื่ อ มสภาพของ
ทรัพยากรเหล่านั้นจากการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นด้วย
(obj. ๒, ๓)
4. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นนํ า เสนอผลงานของกลุ่ ม ตนเอง
บริเวณกลุ่มของตน โดยให้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน
กลุ่มละ ๒ นาที
ขั้นสรุป
1. ครูสรุปบทเรียนโดยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนําทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
ยุโรปมาใช้ประโยชน์ โดยชี้ให้นักเรียนเห็นว่าความ
ต้ อ งการที่ ไ ม่ จํ า กั ด ของมนุ ษ ย์ น้ั น สวนทางกั บ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ จํ า กั ด แล้ ว ถ้ า หากใน
อนาคตทรัพยากรธรรมชาติหมดไป จะเกิดผลอย่างไร
ต่ อมนุ ษ ย์ และเมื่อนั กเรียนเห็ นความสําคัญ ส่วนนี้
แล้ว ครูตั้งประเด็นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ต่ อว่า ปั จจุ บันควรจะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ : ให้ นั ก เรี ย นแสดงความ
คิดเห็น)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1) การตอบคําถาม
อธิบายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่สําคัญ 2) การนําเสนอ
นโยบายแนวทางใน
ของทวีปยุโรป
การพัฒนาทวีปยุโรป
จากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) การตอบคําถาม
การวิเคราะห์และนําเสนอ
2) การนําเสนอ
นโยบายในการพัฒนาทวีปยุโรป
จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจาก นโยบายแนวทางใน
การพัฒนาทวีปยุโรป
สถานการณ์ทกี่ ําหนดให้
จากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านคุณลักษณะ
1) การตอบคําถาม
อภิปรายแนวทางการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและ 2) การนําเสนอ
นโยบายแนวทางใน
คุ้มค่าที่สุด
การพัฒนาทวีปยุโรป
จากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ดี : นโยบายแนวทาง
ในการพัฒนาทวีปยุโรป
จากแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติมีความ
เป็นไปได้และสร้าง
สรรค์ได้มากกว่า 5
แนวทาง
พอใช้ : นโยบาย
1) คําถามสําคัญ
2) ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางในการพัฒนา
ของทวีปยุโรปที่ใช้ใน ทวีปยุโรปจากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติมี
การปฏิบัติกิจกรรม
ความเป็นไปได้และ
สร้างสรรค์ได้มากกว่า
3 แนวทาง
ปรับปรุง : นโยบาย
1) คําถามสําคัญ
2) ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางในการพัฒนา
ของทวีปยุโรปที่ใช้ใน ทวีปยุโรปจากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติมี
การปฏิบัติกิจกรรม
ความเป็นไปได้และ
สร้างสรรค์ได้น้อยกว่า
3 แนวทาง
1) คําถามสําคัญ
2) ทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปยุโรปที่ใช้ใน
การปฏิบัติกิจกรรม
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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ใบความรู้ เรื่อง “ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยุโรป”
ทวีปยุโรปเป็นอีกทวีปหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในยุโรป
ได้แก่
1. ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ดินร่วนสีดํา พบในภาคใต้ของรัสเซีย ยูเครน โปแลนด์
สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก และออสเตรีย เป็นดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวสาลี ในบริเวณลุ่มแม่น้ําจะมีดิน
ตะกอนที่แม่น้ําพามาทับถมกัน ทําให้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนในบริเวณที่ดินไม่ค่อย
อุดมสมบูรณ์จะใช้ประโยชน์ในด้านการเลี้ยงแกะทั้งพันธุ์เนื้อและพันธุ์ขน การที่ทวีปยุโรปไม่มีเขตภูมิอากาศ
แห้งแล้งแบบทะเลทรายหรือร้อนชื้นแบบป่าดงดิบ ทําให้ทรัพยากรดินของทวีปสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่
2. ทรัพยากรน้ํา
แหล่ ง ทรั พ ยากรน้ํ า ในทวี ป ยุ โ รป ได้ แ ก่ แม่ น้ํ า สายต่ า ง ๆ ซึ่ ง แม่ น้ํ า ในทวี ป ยุ โ รปนั้ น จะไม่ มี ลํ า น้ํ า
กว้างขวางและมีความยาวมากเหมือนแม่น้ําในทวีปอเมริกาเหนือหรือเอเชีย แต่มีสาขาของแม่น้ําหลายสายและ
ไหลลงสู่ทะเล แม่น้ําสายสําคัญ ได้แก่ แม่น้ําไรน์ แม่น้ําดานูบ แม่น้ําโรน แม่น้ําโวลกา แม่น้ําโป แม่น้ําส่วนใหญ่
ไหลผ่านที่ราบของทวีป กระแสน้ําจึงไม่ไหลเชี่ยวมีประโยชน์ทั้งด้านการคมนาคมและการเกษตร นอกจากนี้ยัง
มี บ างประเทศที่ มี ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลัง งานน้ํ า ได้ อี ก ด้ ว ย เช่ น ประเทศสวี เ ดน สวิ ต เซอร์ แ ลนด์
ออสเตรีย ฝรั่งเศส และรัสเซีย ฯลฯ
3. ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ในยุโรปมีทั้งป่าไม้เนื้ออ่อนและป่าไม้เนื้อแข็ง ป่าไม้เนื้ออ่อนพบในประเทศนอร์เวย์
สวีเดน ฟินแลนด์ เทือกเขาในยุโรปกลางและยุโรปใต้ เช่น เทือกเขาแอลป์ จูรา พิเรนิส เป็นต้น ส่วนป่าไม้เนื้อ
แข็งจะพบในเขตที่ราบต่ําของยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ยังพบป่าไม้ผลัดใบ เช่น โอ๊ก บีช ในยุโรปตะวันออกอีก
ด้วย
4. ทรัพยากรแร่ธาตุ
ทวีปยุโรปอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด โดยเฉพาะแร่เหล็กและถ่านหิน ซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานสําคัญที่ใช้มาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
- ถ่านหิน พบมากในประเทศอังกฤษ กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ อูเครน และโปแลนด์
- แร่เหล็ก พบมากในประเทศรัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ อูเครน เยอรมนี เช็กและสโลวัก โรมาเนีย และ
โปแลนด์
- ตะกั่ว ในประเทศบัลแกเรีย อิตาลี และเยอรมนี
- น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ พบในเขตทะเลเหนือ และกลุ่มประชาคมรัฐเอกราช
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่ แวดล้อมในทวีปยุโรป
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๘ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ ภูมศิ าสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกทางและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดผลกระทบในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา
ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกกา
ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาอย่างยั่งยืน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางธรรมชาติและสังคมของทวีปยุโรปเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของในแต่ละพื้นที่ ทําให้ประชากรส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจดี
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๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
๒) ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป
๓) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
๕) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
ทักษะ/กระบวนการ
๑) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของลักษณะความเป็นอยู่ของประชากรใน
ทวีปยุโรป
๒) การนําเสนอผลงานจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้อย่างสร้างสรรค์
๓) นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
๔) วิเคราะห์และนําเสนอนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
๕) การประยุกต์ใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
๖) การวิเคราะห์และนําเสนอนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๗) การยกตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ในชีวิตประจําวัน
๘) การนําเสนอแนวทางการใช้ชีวิตประจําวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เจตคติ
๑) แนวทางในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายเพื่อให้เกิดสันติสุข
๒) แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
๓) แนวทางการรับมือกับผลกระทบของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประชากรโลก
๔) ประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีผลต่อ
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๕) ความสําคัญของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๖) บอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมเหตุสมผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๙๑

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การแต่งกลอน ๘ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจในทวีปยุโรป โดยกลอน ๘ ที่แต่งนั้นเกิดจาก
การได้รูปภาพซึ่งเป็นเกณฑ์ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ และภายในกลอน ๘ นั้นประกอบด้วยหัวข้อ ลักษณะ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แหล่ง/บริเวณที่สามารถพบการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้ และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พร้อมนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาดังกล่าว
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. ความสมบูรณ์ แต่งกลอน ๘ ได้
ของเนื้อหา
ตามประเด็นที่
กําหนดให้ได้อย่าง
ถูกต้องและครอบคลุม
ประกอบไปด้วย
1) ลักษณะการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2) บริเวณทีส่ ามารถ
พบการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว
ได้

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
แต่งกลอน ๘ ได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดให้
ได้อย่างครอบคลุม
ทุกประเด็น แต่มี
ข้อผิดพลาด
บางประการ

๒ (พอใช้)
แต่งกลอน ๘ ได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดให้
ได้อย่างถูกต้อง แต่
ขาดประเด็นที่
กําหนดให้ไป
๑ ประเด็น

๑ (ปรับปรุง)
แต่งกลอน ๘ ได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดให้
ได้อย่างถูกต้อง แต่
ขาดประเด็นที่
กําหนดให้ไป
๒ ประเด็น

๙๒
ประเด็น
การประเมิน

๒. ความถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์
และความน่าสนใจ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
3) ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
สามารถแต่งกลอน ๘
ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เนื้อหามีความ
น่าสนใจ ความไพเราะ
ของกลอน 8 และมี
การจัดลําดับเรื่องราว
ตามประเด็นที่
กําหนดให้ได้เป็น
อย่างดี

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

สามารถแต่งกลอน ๘
ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เนื้อหามี
ความน่าสนใจ มีการ
ลําดับเรื่องราวตาม
ประเด็นที่กําหนดให้
ได้เป็นอย่างดี แต่ขาด
ความไพเราะของ
กลอน 8

สามารถแต่งกลอน ๘
ได้แต่ไม่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ เนือ้ หา
มีความน่าสนใจ
มีการลําดับเรื่องราว
ได้ดี

สามารถแต่งกลอน ๘
ได้แต่ไม่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ เนือ้ หา
ไม่มีความน่าสนใจ
และไม่สามารถลําดับ
เรื่องราวได้

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การผ่าน

คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๔
คะแนนต่ํากว่า ๔ คะแนน
ตั้งแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะประชากร
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครูนําเสนอภาพชาวกลุ่มชาติพันธุ์คอเคซอยด์ (ผิว สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของ
ขาว) ให้นักเรียนดู จากนั้นตั้งประเด็นคําถามนักเรียน ทวีปยุโรป
สืบค้นข้อมูล
๒. แผนที่กายภาพทวีปยุโรป (แขวน)
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ดังนี้
๑.๑ นักเรี ยนคิดว่าลักษณะประชากรของทวีป ๓. แผนที่เล่ม
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ยุ โ รปมี ค วามแตกต่ า งกั บ ลั ก ษณะ ประชากรของ ๔. ภาพชาวคอเคซอยด์
ประเทศไทยอย่างไร (แนวคําตอบ : คนไทยจะเป็น
ขอบเขตเนื้อหา
กลุ่มคนผิวเหลือง แต่คนยุโรปจะเป็นกลุ่มคนผิวขาว) แหล่งเรียนรู้
1. ลักษณะประชากรของทวีปยุโรป
๑.๒ นักเรียนคิดว่าประชากรส่วนใหญ่ของทวีป ๑. ห้องสมุด
2. กลุ่มเชื้อชาติของประชากรทวีปยุโรป
ยุโรปจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อชาติใด (แนวคําตอบ : กลุ่ม ๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
3. การนับถือศาสนาของประชากรทวีปยุโรป
คอเคซอยด์)
4. กลุ่มตระกูลภาษาของประชากรทวีปยุโรป
ภาระงาน/ชิ้นงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
การวิเคราะห์และอธิบายปัจจัยที่ส่งผล
ด้านความรู้
ต่อความแตกต่างของลักษณะความเป็นอยู่
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของประชากร
ของประชากรในทวีปยุโรป
สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
แตกต่ า งของลั ก ษณะความเป็น อยู่ ข องประชากรใน
ทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๙๓

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ครู เ ชื่ อ มโยงคํ า ตอบของนั ก เรี ย นเข้า สู่ บทเรี ยน
เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและ
วั ฒ นธรรมของทวี ป ยุ โ รป ดั ง นี้ “จากภาพที่ เ ห็ น
ลักษณะประชากรของทวีปยุโรปที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
คอเคซอยด์ แ ล้ ว นั้ น ประชากรในทวี ป ยุ โ รปมี ก าร
แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้อีก ๓ กลุ่มคือ กลุ่มนอร์ดิก
กลุ่มแอลไพน์ และกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งในคาบนี้
เราจะมาศึกษาว่าแต่ละกลุ่มมีจุดเด่นอย่างไร”

ที่มา : https://world.kapook.com/pin/
5a3c97ff4d265a41d08b4567

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลายเพื่อให้เกิดสันติสุขได้อย่าง
สมเหตุสมผล

๙๔

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากร สังคม
และวั ฒ นธรรมของทวี ป ยุ โ รป (ลั ก ษณะทั่ ว ไปทาง
ประชากรของทวี ป ยุ โ รป และการเปลี่ ย นแปลง
ประชากรของทวี ป ยุ โ รป ลั ก ษณะทางสั ง คม และ
วั ฒ นธรรม) ให้ นั ก เรี ย นฟั ง และใช้ แ ผนที่ เ ล่ ม หรื อ
แผนที่อื่นที่สามารถทดแทนได้ ประกอบการเรียน
การสอนให้นักเรียนดูตําแหน่งและบริเวณที่ตั้งตาม
ครูด้วย
2. ครู ตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ว่ า
“ในทวีปยุโรป ปัจจัยใดที่ทําให้ประชากรมีลักษณะ
ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน” (แนวคําตอบ : ที่ตั้งที่
แตกต่ า งกั น ทํ า ให้ สภาพภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ความเป็นอยู่
ของประชากรในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน)
3 . ค รู แ บ่ ง นั ก เ รี ย น เ ป็ น คู่ โ ด ย ค ล ะ กั น ต า ม
ความสามารถ แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคู่ ศึ ก ษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากร สังคม
และวัฒนธรรมของทวีปยุโรปจากใบความรู้ แผนที่
เล่ม และนักเรียนแต่ละคู่นําเอาข้อมูลที่ได้จากการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สืบค้นข้อมูลมาร่วมกันอภิปรายประเด็นสําคัญ และ
ช่วยกันทําใบงาน ดังนี้
คนที่ ๑ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และทํ า ใบงาน เรื่ อ ง
ลั ก ษณะทางประชากร สั ง คม และวั ฒ นธรรมของ
ทวีปยุโรปตอนที่ ๑
คนที่ ๒ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และทํ า ใบงาน เรื่ อ ง
ลั ก ษณะทางประชากร สั ง คม และวั ฒ นธรรมของ
ทวีปยุโรปตอนที่ ๒
4. เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ทําใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียน
ผลัดกันนําเสนอผลจากการทําใบงานให้เพื่อนอีกคู่ฟัง
และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
5. ครูสุ่มนักเรียนประมาณ ๓-๔ คู่ออกมานําเสนอ
ผลงานที่หน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมอภิปราย
กลุ่ ม แสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม
พร้อมทั้งช่วยกันเฉลยคําตอบในใบงานกิจกรรมกลุ่ม
โดยครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น เป็ น ผู้ ต รวจสอบความ
ถูกต้อง
6. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามที่ว่า “ในทวีป
ยุโรปมีความหลากหลายของประชากรแต่พบว่าไม่
ค่อยมีการทะเลาะกันมากนักในเรื่องของศาสนา ชาติ
พั น ธุ์ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ประชากรในทวี ป ยุ โ รปมี แ นว
ทางการใช้ ชี วิ ต อย่ า งไรที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การอยู่ ร่ ว มกั น

๙๖

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
อย่างสันติ” โดยครูอาจสุ่มนักเรียนให้ตอบ หรือครู
อาจจะฟังนักเรียนและจดคําสําคัญบนกระดานและ
สรุ ป ร่ ว มกั น ก็ ไ ด้ (แนวคํ า ตอบ : ให้ นั ก เรี ย นแสดง
ความคิดเห็น) (Obj. ๑, ๒, ๓)
ขั้นสรุป
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายสรุ ป ประเด็ น
สํ าคั ญ เกี่ยวกับ ลั กษณะทางประชากร สังคม เชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
2. ครูพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยใช้
แนวคําถามดังนี้
2.๑ กลุม่ ชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีลักษณะเด่น
อย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : ลักษณะเด่นของ
ประชากรกลุ่มนอร์ดิก คือ มีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวเนียน
ผมสีทอง นัยน์ตาสีฟ้า กะโหลกศีรษะยาว/ลักษณะ
สําคัญของประชากรกลุ่มแอลไพน์ คือ มีรูปร่างเตี้ย
ล่ํา ผมสีน้ําตาล กะโหลกศีรษะกลม/กลุม่ เมดิเตอร์เร
เนียนมีลักษณะเด่น คือ รูปร่างเล็ก ผิวคล้ําและเนียน
ผมดํา นัยน์ตาสีฟ้า กะโหลก ศีรษะกลม)
2.2 การที่ยุโรปมีความหลากหลายของประชากร ส่ ง ผลดี ต่ อ ยุ โ รปอย่ า งไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ :
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติในทางบวก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะของประชากร 1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติใบงานที่
สังคม และวัฒนธรรมของทวีป
กําหนดให้
ยุโรปได้ครอบคลุม
3) การปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) การตอบคําถาม
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความแตกต่างของลักษณะความ 2) การปฏิบัติใบงานที่
เป็นอยู่ของประชากรในทวีปยุโรป กําหนดให้
3) การปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน
ด้านคุณลักษณะ
1) การตอบคําถาม
บอกแนวทางในการอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย 2) การปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดสันติสุขได้อย่าง
สมเหตุสมผล

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
2) ใบงานที่กําหนดให้
3) กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนในชั้นเรียน

ดี : นักเรียนสามารถ
ตอบคําถามถูกต้องและ
สมเหตุสมผล มากกว่า
ร้อยละ ๘๐
พอใช้ : นักเรียน
สามารถตอบคําถาม
ถูกต้องและสมเหตุ
สมผล มากกว่าร้อยละ
๕๐
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถตอบคําถาม
ถูกต้องและสมเหตุ
สมผล น้อยกว่าร้อยละ
๕๐

1) คําถามสําคัญ
2) ใบงานที่กําหนดให้
3) กิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน................พ.ศ...................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน................พ.ศ..................
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ใบงานที่ ๘
เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอธิบายกลุ่มประชากรตามหัวข้อที่กําหนดและตอบคําถามด้านล่างให้ถูกต้อง
กลุ่มประชากร
๑. กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน

บริเวณทีต่ งั้ ถิน่ ฐาน
..........................................................
..........................................................
..........................................................
๒. กลุ่มแอลไพน์
..........................................................
..........................................................
..........................................................
๓. กลุ่มนอร์ดกิ และติวตัน ..........................................................
..........................................................
..........................................................

ลักษณะรูปร่างหน้าตา
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

๑. ประชากรของทวีปยุโรปจะอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นในบริเวณใด
..............................................................................................................................................................................
๒. บริเวณใดทีป่ ระชากรของทวีปยุโรปอาศัยอยู่อย่างเบาบาง
..............................................................................................................................................................................
๓. การเคลื่อนย้ายประชากรของทวีปยุโรปนั้น เนื่องจากสาเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอธิบายกลุ่มภาษาในทวีปยุโรปลงในแผนผังต่อไปนี้

ภาษาในทวีปยุโรป
กลุ่มภาษาโรมานซ์
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

กลุ่มภาษาติวตอนิก
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

กลุ่มภาษาสลาฟ
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
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เฉลยใบงาน
ใบงานที่ ๘
เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอธิบายกลุ่มประชากรตามหัวข้อที่กําหนดและตอบคําถามด้านล่างให้ถูกต้อง
กลุ่มประชากร
๑. กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน
๒. กลุ่มแอลไพน์

บริเวณทีต่ งั้ ถิน่ ฐาน
อาศัยอยู่ในภาคใต้ของยุโรป เช่น
ประเทศสเปน อิตาลี และกรีซ
อาศัยอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ในยุโรป
ภาคกลางและภาคใต้

๓. กลุ่มนอร์ดกิ และติวตัน อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของยุโรป โดยเฉพาะในคาบสมุทร
สแกนดิเนเวีย ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์
สวีเดน และเดนมาร์ก

ลักษณะรูปร่างหน้าตา
รูปร่างไม่สูงใหญ่มากนัก ผมสีดํา
กะโหลกศีรษะค่อนข้างยาว
มีรูปร่างค่อนข้างล่ําสันและเตี้ย ผม
และตาสีน้ําตาล กะโหลกศีรษะ
ค่อนข้างกลม
มีรูปร่างสูงใหญ่ ตาสีฟ้า ผมสีทอง
กะโหลกศีรษะค่อนข้างยาว

๑. ประชากรของทวีปยุโรปจะอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นในบริเวณใด
บริเวณตอนใต้
๒. บริเวณใดทีป่ ระชากรของทวีปยุโรปอาศัยอยู่อย่างเบาบาง
บริเวณทางเหนือ
๓. การเคลื่อนย้ายประชากรของทวีปยุโรปนั้น เนื่องจากสาเหตุใด
.
สภาพภูมิอากาศและการเมืองการปกครอง
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอธิบายกลุ่มภาษาในทวีปยุโรปลงในแผนผังต่อไปนี้

ภาษาในทวีปยุโรป

กลุ่มภาษาโรมานซ์
มีรากมาจากภาษาละติน
ได้แก่ ภาษาฝรัง่ เศส ภาษา
อิตาลี ภาษาสเปน ภาษา
โปรตุเกสและภาษา
โรมาเนีย ใช้กนั มากใน
ยุโรปภาคกลางและภาคใต้

กลุ่มภาษาติวตอนิก
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษา
ดัตช์ ภาษาเฟลมมิส
ภาษาเยอรมัน และภาษา
สแกนดิเนเวีย ใช้กันมากใน
ยุโรปเหนือและตะวันตก
เฉียงเหนือ

กลุ่มภาษาสลาฟ
ภาษาบัลกาเรีย ภาษาเช็ก
ภาษาโปลช ภาษาแลตเวีย
ภาษาลิธัวเนีย ภาษารัสเซีย
ใช้กันมากในยุโรป
ตะวันออก และบางส่วน
ของยุโรปภาคใต้
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ใบความรู้ เรื่อง “ลักษณะทางสังคมของทวีปยุโรป”
ประชากร
ใน พ.ศ. 2550 มีประชากร 801,821,187 คน มีความหนาแน่นประชากรอันดับสองในโลกรอง
จากทวีปเอเชีย คือ 31.5 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร มีอัตราเพิ่มประชากรร้อยละ 0.12 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่ม
ประชากรที่ต่ําที่สุดในโลก ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติคอเคซอยด์ซึ่งเป็นชนผิวขาว มีเชื้อชาติมองโกลอยด์
ซึ่งเป็นชนผิวเหลืองอยู่บ้างเล็กน้อยในยุโรปตะวันออก

ภาพ : แผนทีแ่ สดงความหนาแน่นของประชากรทวีปยุโรป
ที่มา : http://www.bodin2.ac.th/web/727/page14.htm

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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สําหรับเชื้อชาติคอเคซอยด์ซึ่งเป็นชนผิวขาวนั้น อาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะทาง
ร่างกาย คือ
1. กลุ่มนอร์ดิก มีรูปร่างสูงใหญ่ ตาสีฟ้า ผมสีทอง กะโหลกศีรษะค่อนข้างยาว ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป โดยเฉพาะในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน และ
เดนมาร์ก

ภาพ : ความหนาแน่นของประชากรในปี 2006
ที่มา : https://goo.gl/4MqwoA
2. กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน มีรูปร่างไม่สูงใหญ่มากนัก ผมสีดํา กะโหลกศีรษะค่อนข้างยาว ส่วนใหญ่จะ
อาศัยอยู่ในภาคใต้ของยุโรป เช่น ประเทศสเปน อิตาลี และกรีซ
3. กลุ่มอัลไพน์ มีรูปร่างค่อนข้างล่ําสันและเตี้ย ผมและตาสีน้ําตาล กะโหลกศีรษะค่อนข้างกลม ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ในยุโรปภาคกลางและภาคใต้
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4. กลุ่มแลปป์และบัลติกตะวันออก มีรูปร่างไม่สูงใหญ่ ตาสีฟ้า กะโหลกศีรษะค่อนข้างกลม ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในบางส่วนของยุโรปเหนือและส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันออก รวมทั้งในรัสเซียและสาธารณรัฐใหม่
ที่แยกออกจากสหภาพโซเวียตเดิม

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปนับถือคริสต์ศาสนา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ คือ
1. นิกายโรมันคาทอลิก เป็นนิกายที่นับถือแพร่หลายในยุโรปภาคใต้และภาคตะวันออก ศูนย์กลาง
ของคริสต์ศาสนานิกายนี้อยู่ที่นครรัฐวาติกัน โดยมีพระสันตปาปาเป็นผู้นําสูงสุดของศาสนจักร
2. นิ ก ายกรีกออร์ โ ธดอกซ์ เป็ นนิกายของประชากรส่ วนใหญ่ ที่ อยุ่ในคาบสมุท รบอลข่าน ได้ แ ก่
ประเทศกรีซ ยูโกสลาเวีย และบัลกาเรีย
3. นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นนิกายของประชากรส่วนใหญ่ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
เอสโตเนีย ลัตเวีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

ภาษา
ภาษาที่ใช้กันในยุโรปจัดอยู่ในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน ซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่มีผู้ใช้กันเป็นจํานวนมาก
ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลก สําหรับในทวีปยุโรป ตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ดังนี้
1. กลุ่มภาษาเยอรมนิก หรือติวโตนิก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาดัตช์ ภาษาเฟลมมิส ภาษาเยอรมัน
และภาษาสแกนดิเนเวีย ใช้กันมากในยุโรปเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ
2. กลุ่มภาษาโรมานซ์ มีรากมาจากภาษาละติน ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษา
โปรตุเกสและภาษาโรมาเนีย ใช้กันมากในยุโรปภาคกลางและภาคใต้
3. กลุ่มภาษาบัลโต สลาวิก ได้แก่ ภาษาบัลกาเรีย ภาษาเช็ก ภาษาโปลช ภาษาแลตเวีย ภาษา
ลิธัวเนีย ภาษารัสเซีย ใช้กันมากในยุโรปตะวันออก และบางส่วนของยุโรปภาคใต้
4. กลุ่มภาษาอื่นๆ นอกจาก 3 สาขาภาษาแล้ว ยังมีสาขาภาษาอื่น ๆ ที่พบอยู่ในบางท้องถิ่นของทวีป
ยุโรป ได้แก่ ภาษาเคลติก ซึ่งใช้พูดกันในสกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ของหมู่เกาะบริเตนใหญ่ ภาษากรีก
และภาษาอัลแบเนียในประเทศแอลบาเนีย ฯลฯ

การเมืองการปกครอง
ประเทศในทวีปยุโรปมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันไป โดยพิจารณาลักษณะสําคัญในด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. การปกครองแบบรัฐบาลเดี่ยวและรัฐบาลรวม
 การปกครองแบบรัฐบาลเดี่ยว ประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐบาลเดี่ยว ได้แก่ สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน อิตาลี สเปน โปรตุเกส และสาธารณรัฐเฮลเลนิก
เป็นต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การปกครองแบบรัฐบาลรวม สาธารณรัฐออสเตรีย สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2. ตําแหน่งประมุขของประเทศ
ประมุขของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป มีตําแหน่งหน้าที่เรียกชื่อแตกต่างกันไป ตามรูปแบบการปกครองของ
ประเทศ ได้แก่ ตําแหน่งดังต่อไปนี้
 กษัตริย์ ปัจจุบันมีอยู่ 7 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และสเปน
 ประธานาธิบดี ได้แก่ ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟินแลนด์ โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก ฮังการี โรมาเนีย แอลบาเนีย ยูโกสลาเวีย กรีซ อิตาลี โปรตุเกส มอลตา
กลุ่มประชาคมรัฐเอกราชและจอร์เจีย
 ตํ า แหน่ ง อื่ น ๆ มี บ างประเทศที่ เ รี ย กประมุ ข ของประมุ ข ของประเทศเป็ น ตํ า แหน่ ง อื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่
กษัตริย์หรือประธานาธิบดี ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก เรียกตําแหน่งประมุขของประเทศว่า แกรนด์ ดุ๊ก โมนาโก
ลิกเตนสไตน์ และอันดอร์รา เรียกตําแหน่งประมุขของประเทศว่า เจ้าชาย วาติกัน เรียก ตําแหน่งประมุขของ
ประเทศว่า สันตปาปา และซามารีโน เรียกตําแหน่งประมุขของประเทศว่า ผู้สําเร็จราชการ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
พร้อมกัน 2 คน
3. การปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการ และระบอบสังคมนิยม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
การปกครองระบอบเผด็จการ ได้แก่ นครรัฐวาติกัน ซึ่งให้อํานาจสูงสุดแก่ประมุขของประเทศ คือ สันตะปาปา
การปกครองระบอบสังคมนิยม ได้แก่ เยอรมนีตะวันออก โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก ฮังการี
โรมาเนีย บัลแกเรีย แอลบาเนีย และยูโกสลาเวีย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะการเมือง
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครูและนักเรียน ทบทวนบทเรียนที่เรียนในเรื่อง เศรษฐกิจ และการคมนาคมของทวีปยุโรป
สืบค้นข้อมูล
ลั ก ษณะประชากร สั ง คม เชื้ อ ชาติ ศาสนาและ ๒. แผนที่เฉพาะเรื่อง (เศรษฐกิจ,
การคมนาคม) ของทวีปยุโรป (ในโปรแกรม
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ วัฒนธรรมของทวีปยุโรป
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุ ทําเล ที่ตั้งของกิจกรรม ๒. ใช้แนวคําถามในการนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แนว นําเสนอภาพนิ่ง)
๓. แผนที่เล่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา คําถามดังนี้
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
๒.๑ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า การประกอบอาชี พ ของ ๔. แผ่นภาพนํากิจกรรม
ประชากรในทวีปยุ โ รปกั บในประเทศไทย เหมือน
ทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเล ทีต่ ั้งของกิจกรรมทาง
4.1 ฟาร์มโค
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกกา หรื อ แตกต่ า งกั น อย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ : นั ก เรี ย น
4.๒ ทุ่งข้าวสาลี
ขอบเขตเนื้อหา
4.๓ ปลาแซลมอน
นําเสนอความคิดเห็น)
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
๔.4 ป่าสน
๒.๒ นักเรียนคิดว่าในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป
2. การคมนาคมของทวีปยุโรป
4.๕ เหมืองแร่ถ่านหิน
นั้ น ประชากรประกอบอาชี พ อะไรกั น บ้ า ง (แนว
4.๖ อุตสาหกรรมรถยนต์
คําตอบ : ผู้เรียนนําเสนอความคิ ด เห็น โดยผู้ส อน
จุดประสงค์การเรียนรู้
4.๗ แหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ
พยายามใช้คําถามเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการเกษตร
ด้านความรู้
๕. กระดาษ A๔ จํานวน ๗ แผ่น
อุตสาหกรรมและอื่น ๆ)
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจ
ขั้นสอน
และการคมนาคมของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
1. ครู อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะเศรษฐกิ จ และการ แหล่งเรียนรู้
ด้านทักษะและกระบวนการ
คมนาคมของทวีปยุโรป และใช้แผนที่เล่มประกอบ- ๑. ห้องสมุด
นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานจากสถานการณ์ การเรียนการสอนให้นักเรียนดูตําแหน่ง และบริเวณ ๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ที่กําหนดให้ได้อย่างสร้างสรรค์
ที่ตั้งตามที่ครูอธิบาย
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ที่มา : https://pxhere.com/no/
photo/538289

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
2. นักเรียนในห้องเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านคุณลักษณะ
๑. การแต่งกลอน ๘ เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ เท่า ๆ กัน จํานวนทั้งหมด ๗ กลุ่ม
หลี ก เลี่ ย งการก่ อ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากการ 3. ครูให้ตัวแทนกลุ่มมาสุม่ จับภาพ กลุ่มละ ๑ ภาพ เศรษฐกิจของทวีปยุโรป
๒. ใบงานเรื่อง ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ
ดังนี้
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
และการคมนาคมของทวีปยุโรป
2.๑ ฟาร์มโค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ที่มา : https://www.thairath.co.th/
content/984145

2.๓ ปลาแซลมอน

ที่มา : https://angkanafonfon.wordpress.com/

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2.๒ ทุ่งข้าวสาลี
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ที่มา : https://sites.google.com/site/pan
takarnromanov/-nov-page5/-nov-page5-1

2.๕ เหมืองแร่ถ่านหิน

ที่มา : earthbeours.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2.๔ ป่าสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ที่มา : https://petro.no/statoil-planleggerbetydelige-reduksjoner-antall-ansatteoffshore/41411

2.๗ แหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ

ที่มา : http://www.swap2005.org

2.๖ อุตสาหกรรมรถยนต์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนําเสนอ
ภาพที่แ ต่ละกลุ่ม ได้รับ โดยกําหนดหัวข้อ ให้แต่ละ
กลุ่ม ดังนี้
3.๑ ลักษณะการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3.๒ แหล่ ง /บริ เ วณที่ ส ามารถพบการดํ า เนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้
3.๓ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จาก
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ พร้ อ มนํ า เสนอแนวทาง
การปฏิบัติตนเพื่อเลี่ยงเลี่ยงปัญหาดังกล่าวด้วย
4. ครูให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ
ตามหัวข้อที่กําหนดให้เป็น กลอน ๘ โดยให้เวลาใน
การดําเนินกิจกรรมไม่เกิน ๑๕ นาที และให้เวลาใน
การนําเสนอกลุ่มละไม่เกิน ๓ นาที (Obj. ๑, ๒, ๓)
5. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นนํ า งานชิ้ น นี้ ไ ปพั ฒ นาต่ อ โดยให้
เขี ย นใส่ ก ระดาษปรู๊ ฟ พร้ อ มตกแต่ ง ให้ ส วยงาม
พร้อมติดแสดงผลงานที่ผนังของห้องเรียนให้สวยงาม
เพื่อเป็นชิ้นงานประจําหน่วยการเรียนรู้ต่อไป
6. ระหว่างการนําเสนอให้นักเรียนทําใบงานเรื่อง
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมของ
ทวีปยุโรปไปด้วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
๑. ครูสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาความคิด
รวบยอดของผู้เรียนโดยใช้แนวคําถาม ดังต่อไปนี้
๑.๑ เพราะเหตุใดจึงทําให้การเกษตรและการปศุ
สั ต ว์ ข องทวี ป ยุ โ รปแตกต่ า งจากทวี ป อื่ น ๆ (แนว
คําตอบ : เนื่องจากทวีปยุโรปทั้งทวีปอยู่เหนือเส้น
ทรอปิกออฟแคนเซอร์ จึงทําให้ทวีปยุโรปทั้งทวีปมี
แต่เขตอากาศอบอุ่นและหนาว ทําให้พืชพรรณและ
สัตว์ที่เลี้ยงมีความแตกต่างไปจากภูมิภาคอื่น ๆ)
๑.๒ ปัจจัยใดที่ทําให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในทวีป
ยุโรปเจริญรุดหน้ามาก (แนวคําตอบ : เพราะมีการ
จัดการศึกษาที่ดี ประชากรมีความรู้ จึงทําให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมได้ก้าวไกล)
๑.๓ นักเรียนคิดว่าหากพัฒนาอุตสาหกรรมไป
เรื่อย ๆ ในทวีปยุโรปจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตของ
นั ก เรี ย นซึ่ ง อยู่ ใ นประเทศไทย หรื อ ไม่ อย่ า งไร
(แนวคําตอบ : ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น บนพื้นฐาน
ที่เป็นไปได้ และอาจมีผลกระทบต่อนักเรียนในไทย
ตรงหรือทางอ้อมด้วย)
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1) การตอบคําถาม
ระบุลักษณะทางเศรษฐกิจ
และการคมนาคมของทวีปยุโรปได้ 2) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน
ถูกต้อง
3) การนําเสนอผลงาน
4) การทําใบงานที่
กําหนดให้

ด้านทักษะและกระบวนการ
การนําเสนอผลงานจาก
สถานการณ์ทกี่ ําหนดให้ได้อย่าง
สร้างสรรค์

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
4) ใบงานที่กําหนดให้

ดี : นักเรียนสามารถ
ระบุลักษณะทาง
เศรษฐกิจและ
การคมนาคมของทวีป
ยุโรปได้ถูกต้องร้อยละ
๘๐
พอใช้ : นักเรียน
สามารถระบุลกั ษณะ
ทางเศรษฐกิจและ
การคมนาคมของทวีป
ยุโรปได้ถูกต้องร้อยละ
๕๐
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถระบุลกั ษณะ
ทางเศรษฐกิจและ
การคมนาคมของทวีป
ยุโรปได้ถูกต้องน้อย
กว่าร้อยละ ๕๐

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

ดี : นักเรียนสามารถ
นําเสนอผลงานจาก
สถานการณ์ทกี่ ําหนด
ให้ได้อย่างสร้างสรรค์
และครบถ้วน
พอใช้ : นักเรียน
สามารถนําเสนอ
ผลงานจากสถานการณ์
ที่กาํ หนดให้ได้อย่าง
สร้างสรรค์แต่ไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถนําเสนอ
ผลงานจากสถานการณ์
ที่กําหนดให้ได้อย่าง
สร้างสรรค์
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สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการปฏิ บั ติ ต น
เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มจากการพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

เกณฑ์
ดี : นักเรียนสามารถ
บอกแนวทาง
การปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการก่อ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจาก
การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้อย่างน้อย
๕ ข้อ
พอใช้ : นักเรียน
สามารถบอกแนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการก่อผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้อย่างน้อย
๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถบอกแนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการก่อ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจาก
การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้
น้อยกว่า ๓ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมของทวีปยุโรป

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการนําเสนอหน้าชั้นเรียนของกลุ่มเพื่อน
รูปภาพ

สิ่งที่ได้

ภาพ
....................................................................................................................................
................................ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ภาพ
....................................................................................................................................
............................... ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ภาพ
....................................................................................................................................
............................... ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ภาพ
....................................................................................................................................
................................ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ภาพ
....................................................................................................................................
................................ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ภาพ
.....................................................................................................................................
............................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ภาพ
.....................................................................................................................................
............................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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เฉลยใบงาน
ใบงาน
เรื่อง ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมของทวีปยุโรป
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการนําเสนอหน้าชั้นเรียนของกลุ่มเพื่อน
รูปภาพ
ภาพ ฟาร์มโค

สิ่งที่ได้
มีการเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แบบฟาร์มปิดเพื่อควบคุมคุณภาพ บางส่วนจะเลี้ยง
ควบคู่ไปกับการเพาะปลูก พบได้ในบริเวณยุโรปเหนือ

ภาพ ทุ่งข้าวสาลี

ใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานคน แหล่งสําคัญอยู่บริเวณทีร่ าบตะวันตก ตอนกลาง
และตะวันออกบางส่วน

ภาพ ปลาแซลมอน การประมงเป็นอาชีพสําคัญเนื่องจากมีชายฝั่งเว้าแหว่ง สามารถพบได้ทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะบริเวณยุโรปเหนือ เพาะมีดอกเกอร์แบงก์ในทะเลเหนือ
ภาพ ป่าสน

เป็นป่าปลูก ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย สร้างเครื่องเรือน ทําเยื่อกระดาษและลังไม้ พบ
ได้ในบริเวณยุโรปเหนือและตอนเหนือของประเทศรัสเซีย

ภาพ เหมืองแร่ถ่าน มีแร่เหล็กและถ่านหินจํานวนมาก ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม พบได้ในทุกภูมิภาค
หิน
ของทวีปยุโรป
ภาพ อุตสาหกรรม พบได้ในแถบภูมิภาคยุโรปตะวันตก ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
รถยนต์
เบลเยียมมีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากทีส่ ุด
ภาพ แหล่งน้ํามัน ผลิตได้มากในภูมิภาคยุโรปเหนือและทางตอนเหนือของรัสเซีย
และก๊าซธรรมชาติ
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ใบความรู้ เรื่อง “ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปยุโรป”
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ยุ โ รปเป็ น ทวี ป ที่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุด มสมบูร ณ์ มี ปั จ จั ย ในด้ า นต่ าง ๆ ที่ เ อื้ อ อํ า นวยในการ
ประกอบอาชีพจึงทําให้ทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าและโดดเด่นในด้านต่าง ๆ การประกอบอาชีพที่สําคัญ
เช่น
1. เกษตรกรรม
ทวีปยุโรปมีการใช้ที่ดินทําการเกษตรกรรมอย่างหนาแน่น แต่อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเพื่อใช้
บริโภคภายในประเทศแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น จึงต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ เขต
เกษตรกรรมของทวีปยุโรป อาจแบ่งออกได้เป็น 3 เขตใหญ่ ๆ ดังนี้
1.1 เขตเกษตรกรรมแบบผสม เป็นเขตที่มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป พืชที่
ปลูก ได้แก่ ข้าวสาลี บ้าวบาเลย์ ข้าวไรย์ มันฝรั่ง หัวผักกาดหวาน และหญ้า ส่วนสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โคเนื้อ โคนม
และแกะ พบมากบริเวณภาคตะวันตกและภาคกลางของทวีปในเขตประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน
1.2 เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียน พืชที่สําคัญ ได้แก่ ส้ม มะนาว องุ่น มะกอก พบ
บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปภาคใต้ ได้แก่ ประเทศอิตาลีและประเทศกรีซ
1.3 เขตปลูกข้าวสาลี เป็นเขตที่มีการปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่ คล้ายคลึงกับเขตปลูก
ข้าวสาลีในทวีปอเมริกาเหนือ พบบริเวณประเทศฮังการี โรมาเนีย อูเครน และภาคใต้ของสหพันธรัฐรัสเซีย
2. การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงจะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ สัตว์ที่นิยม
เลี้ยงกันมากที่สุด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม แกะ และสุกร แหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สําคัญ ได้แก่ ในแถบยุโรปเหนือ ยุโรป
ตะวันตกและยุโรปตะวันออก
3. การทําป่าไม้
บริเวณที่เป็นแหล่งป่าไม้ที่สําคัญ ได้แก่ บริเวณเขตภูมิอากาศแบบไทกา ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
และภาคเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย ไม้ที่สําคัญ ได้แก่ ไม้สน ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนนํามาผลิตเยื่อกระดาษและ
เฟอร์นิเจอร์
4. การประมง
เป็นอาชีพหลักของประชากรในทวีปยุโรปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะชายฝั่ง
ทะเลยาวและเว้าแหว่งมาก อีกทั้งยังมีกระแสน้ําอุ่นแอตแลนติกเหนือและกระแสน้ําเย็นกรีนแลนด์ไหลมา
บรรจบกัน จึงทําให้เป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมแห่งหนึ่งของโลกเรียกบริเวณนี้ว่า ดอกเกอร์แบงก์ (Dogger
Bank) แหล่งประมงที่สําคัญของยุโรป ได้แก่ บริเวณน่านน้ําทะเลเหนือ ทะเลนอร์วีเจียน และเกาะไอซ์แลนด์
ประเทศที่จับปลาได้มากในเขตนี้ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์
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ภาพ : บริเวณที่มแี หล่งปลาชุกชุมแห่งโลก
ที่มา : http://www.jncc.gov.uk/images/
naturenews_1008.jpg

5. การทําเหมืองแร่
แร่เศรษฐกิจที่สําคัญของทวีปยุโรป ได้แก่ ถ่านหินและแร่เหล็ก ซึ่งมีปริมาณการผลิตเป็นจํานวนมากใน
ประเทศต่าง ๆ แหล่งถ่านหินที่สําคัญ ได้แก่ บริเวณภาคเหนือของฝรั่งเศส ภาคกลางของเบลเยียม ลุ่มแม่น้ํารูห์
ในเยอรมนี ภาคใต้ของโปแลนด์ และสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนแหล่งแร่เหล็กที่สําคัญ ได้แก่ ภาคเหนือและภาค
กลางของสวีเดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส และภาคใต้ของรัสเซีย นอกจากถ่านหินและแร่เหล็ก
แล้ว ยังมีแร่อื่น ๆ ที่มีความสําคัญ ได้แก่ น้ํามันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติซึ่งมีแหล่งผลิตในทะเลเหนือ
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี โรมาเนีย และรัสเซีย แร่บอกไซด์ ในยูโกสลาเวียและกรีซ แร่โพแทชและแร่ฟอตเฟต ใน
เยอรมนีและโปแลนด์
6. การอุตสาหกรรม
ทวีปยุโรปเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สําคัญของโลก อุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การถลุงเหล็กและผลิต
เหล็กกล้า การผลิต รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และเรือเดินสมุทร การผลิตเคมีภัณฑ์ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แหล่งอุตสาหกรรมที่สําคัญอยู่ในยุโรปตะวันตก เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส
เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ส่วนยุโรปตะวันออกมีแหล่งอุตสาหกรรมที่สําคัญอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย ยูเครน
และเบลารุส
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศยุโรปได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่
สําคัญ ได้แก่
1. กลุ่ ม ประชาคมยุ โ รป หรื อ (European Communities: EC) เป็ น การรวมกลุ่ ม ที่ มี จํ า นวน
ประเทศสมาชิกมากที่สุดถึง 12 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน และสหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศนี้มีข้อตกลงร่วมกันในอันที่จะยกเลิก
ข้อจํากัดต่าง ๆ ในด้านการค้าระหว่างกัน เช่น ยกเลิกภาษีศุลกากร สําหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศสมาชิก
รวมทั้งการเปิดเสรีให้มีการเดินทางของผู้คน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านเขตแดนซึ่งกันและกันโดยไม่มี
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ข้อจํากัด กลุ่มประเทศนี้นับว่ามีอิทธิพลมากในด้านเศรษฐกิจโลก และเป็นการรวมตัวกันของประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในทวีปยุโรป

ภาพ : สมาชิกสหภาพยุโรป
ที่มา http://blogsimages.skynet.be/images/002/807/
842_fe407482034a83fea859ada4fb2a1749.jpg
2. กลุ่ ม สมาคมการค้ า เสรี ข องยุ โ รป (European Free Trade Association: EFTA) เป็ น การ
รวมกลุ่มของประเทศสมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ ออสเตรีย ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์
ลิกเตนสไตน์ และฟินแลนด์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยยกเลิกการเก็บ
ภาษีศุลกากร และข้อจํากัดทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ในปัจจุบันกลุ่มประเทศนี้ได้ทําสัญญาตกลงให้มี
การค้าเสรีกับกลุ่มประชาคมยุโรปด้วยแล้ว
3. กลุ่ ม ความช่ ว ยเหลื อ ทางเศรษฐกิ จ ร่ ว มกั น (Council for Mutual Economic Assistance:
COMECON) เป็นการรวมกลุ่มเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันออก ที่มีการปกครอง
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ รวม 8 ประเทศ คือ สหภาพโซเวียต โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก
ฮังการี โรมาเนีย แอลบาเนีย บัลแกเรีย และยูโกสลาเวีย อย่างไรก็ตามจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ซึ่งเป็นประเทศแกนนําสําคัญ กลุ่มโคเมคอนก็ต้องยุติบทบาทลงด้วยเช่นกัน
4. สหภาพยุโรป (The European Union : EU) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคยุโรปทั้ง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในลักษณะสถาบันแบบเหนือรัฐ (Supranational Institution) ที่ใหญ่ที่สุด
และก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพเป็นการถาวรระหว่างประเทศในภูมิภาค
ยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกและ
การมีบทบาทนําของ EU ในประชาคมโลก
การรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1950 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย
ประเทศยุโรปตะวันตก 6 ประเทศ ได้ร่วมกันจัดตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป (European Coal
and Steel Community - ECSC) ขึ้น ซึ่งแม้เป้าหมายสูงสุดของการรวมกลุ่มจะมีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางด้าน
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การเมือง เช่น การมีสันติภาพถาวรระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป แต่ประเทศได้เลือกใช้วิธีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิ จ เป็ น ตั ว นํ า เพื่ อ คลายความระแวงสงสั ย ของประเทศต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งการสู ญ เสี ย อํ า นาจอธิ ป ไตย
การรวมกลุ่มดังกล่าวประสบผลสําเร็จด้วยดี ทําให้ต่อมาใน ค.ศ. 1957 การรวมกลุ่มได้ขยายตัวครอบคลุม
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) เพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิ จ ยุ โ รป (European Economic Community - EEC) เพื่ อ ให้ เ ป็ น ทั้ ง สหภาพศุ ล กากร (Customs
Union) และตลาดร่ ว ม (Common Market) กระบวนการรวมกลุ่ม ประสบความสํ า เร็จ อย่า งมากในด้าน
เศรษฐกิจ

ภาพ : Eu Map
ที่มา : http://www.ezilon.com/map_of_europe.html
ใน ค.ศ. 1990 ในช่วงหลังสงครามเย็น ฝรั่งเศสและเยอรมนีเสนอให้มีการจัดตั้งสหภาพการเมืองของ
ยุโรปเพื่อให้มีการกําหนดนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน ซึ่งท้ายที่สุด นําไปสู่การลงนาม
ในสนธิสัญ ญากรุ งมาสตริค ต์ (Treaty of Maastricht หรือ Treaty on the European Union) เพื่อจัดตั้ง
สหภาพยุโรป (European Union – EU) ขึ้นใน ค.ศ. 1992 รวมไปถึงการใช้เงินสกุลยูโรร่วมกันด้วย ต่อมา ใน
ค.ศ.2007 ประเทศสมาชิก EU ตระหนักถึงความจําเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อตอบสนองกระบวนการ
บูรณาการภายใน EU ที่ก้าวหน้าขึ้นและบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของ EU ในประชาคมโลก จึงได้ร่วมลงนามใน
สนธิสัญญาลิสบอน (Lisbon Treaty) โดยประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบในการสละอํานาจอธิปไตยบางส่วน
ให้แก่ความร่วมมือเหนือชาติ (supranational cooperation) ในเรื่อง (1) สหภาพศุลกากร (customs union)
(2) การออกกฎระเบียบด้านการแข่งขัน (competition rules) (3) นโยบายด้านการเงิน (monetary policy)
สํ าหรั บรัฐ สมาชิก EU ที่ใ ช้ส กุ ล เงินยู โร (4) การอนุรั กษ์ท รัพยากรชีวภาพทางทะเล (marine biological
resources) ภายใต้นโยบายร่วมด้านประมง และ (5) นโยบายการค้าร่วม (common commercial policy)
ทั้งนี้ สนธิสัญญาลิสบอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 2009
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบัน EU มีรัฐสมาชิกจํานวน 28 ประเทศ มีระบบตลาดร่วม ระบบภาษีศุลกากรร่วม การใช้เงิน
สกุลยูโรร่วมกันใน 17 ประเทศสมาชิก และมีศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
โครงสร้างการทํางานของ EU ประกอบด้วย 4 สถาบันหลัก คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) คณะมนตรี ยุ โ รป (European Council) คณะมนตรี แ ห่ ง สหภาพยุ โ รป (Council of the
European Union) และสภายุโรป (European Parliament)
ในวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2016 สหราชอาณาจักรได้ทําการลงมติสมาชิกภาพในสหภาพยุโรป โดย
ฝ่ายที่ต้องการให้ออกจากสหภาพยุโรปเป็นฝ่ายชนะ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้กําหนดให้วันที่ 29 มีนาคม
2019 เป็นวันออกจากสหภาพยุโรป

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของทวี ป ยุ โ รปได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
๑.๑ นั ก เรี ย นดู ค ลิ ป วิ ดี โ อเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
มนุษ ย์ในการก่ อ ให้เกิ ดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อ ม
ของโลกเรื่อง “10 Major Current Environmental
Problems” นั ก เ รี ย น เ ห็ น ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
อะไรบ้าง (แนวคําตอบ : มลพิษทางอากาศ โลกร้อน
ประชากรล้นโลก เป็นต้น)

ที่มา : https://www.youtube.com/
watch?v=A0pB1qw8SMs

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๑ เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
๑. ใบความรู้ เรื่อง สถานการณ์ด้าน
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “10 Major Current
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
สืบค้นข้อมูล
Environmental Problems” ให้นักเรียนดู จากนั้น
๒. วีดิทัศน์เรือ่ ง “10 Major Current
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ใช้แนวคําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน ดังนี้
Environmental Problems”
ส ๕.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดผลกระทบใน
๓. กระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์เครื่องเขียน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ขอบเขตเนื้อหา
1. ปัญหาไฟป่า
แหล่งเรียนรู้
2. ปัญหามลพิษทางอากาศ
๑. ห้องสมุด
3. ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
4. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๒๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๑ เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑.๒ นักเรียนคิดว่า ในทวีปยุโรปน่าจะมีปัญหา
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถบอกผลกระทบของสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มใดบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : สภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง มลพิษทางอากาศ ไฟป่า ขยะ และสิ่ง
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประชากรโลกได้มีเหตุผล
ปฏิกูล ฯลฯ)
๑.๓ จากที่เราได้ดูวีดิทัศน์ไปแล้ว เราจะเห็นว่า
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลก และทวี ป ยุ โ รป
นอกจากผลปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภู มิ อ ากาศแล้ ว นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ปั จ จั ย หลั ก ที่ ทํ า ให้
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นคืออะไร (แนวคําตอบ : มนุษย์)
๒. ครู เ ชื่ อ มโยงคํา ตอบของนั ก เรีย นเข้า สู่ บทเรียน
เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป ดังนี้
“จากปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ในทวี ป ยุ โ รปที่
นักเรียนตอบมา เรามาดูกันถึงสาเหตุและผลกระทบ
ของปัญหาเหล่านั้นกัน”
ขั้นสอน
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ
กัน แล้วให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบศึกษาประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป ดังต่อไปนี้
. 1.๑ กลุ่มที่ ๑ ปัญหาไฟป่า
1.๒ กลุ่มที่ ๒ ปัญหามลพิษทางอากาศ
1.๓ กลุ่มที่ ๓ ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล

๑๒๔

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๑ เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
1.๔ กลุ่มที่ ๔ ปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลง
พร้อมกับอธิบายผลการศึกษาของกลุ่มตนเองลงในใบ
งาน เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
2. จากนั้นครูแจกกระดาษปรู๊ฟให้นักเรียนกลุ่มละ ๑
แผ่น โดยให้นักเรียนวาดภาพลักษณะของปัญหาที่
ได้รับ พร้อมทั้งนําเสนอปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาด้วย
และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มทั้ ง เสนอแนวทาง
การแก้ปัญหา
3. ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ละ ๒ คนเป็ น ตั ว แทนกลุ่ ม ใน
การนําเสนอความรู้ที่ได้รับ (Obj. ๑, ๒, ๓)
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านข่าว “อังกฤษยังเตือน
ภัยสูงสุด หนาวสุดขั้ว หิมะตกหนัก ตายอื้อ ติดในรถ
กว่ า พั น ” จากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ ออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/content/121784)
จากนั้นครูใช้แนวคําถามในการพัฒนาความคิดรวบ
ยอด ดังต่อไปนี้
1.๑ ผลกระทบดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย ใด
(แนวคําตอบ : ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัย
ทางธรรมชาติ แ ละมนุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ เ รา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๒๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๑ เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
สามารถควบคุมได้คื อ ปั จจัยที่เกิดจากการกระทํ า
ของมนุษย์)
1.๒ ดังนั้นควรเริ่มแก้ปัญหาที่ปัจจัยใด เพราะ
เหตุ ใ ด (แนวคํ าตอบ : มนุษ ย์ เหตุผ ลผู้เรียนแสดง
ความคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ คํ า ตอบและมี ค วาม
เป็นไปได้)
1.๓ หากทุ ก คนเพิ ก เฉยต่ อ ปั ญ หา จะเกิ ด ผล
กระทบอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : ผู้เรียนนําเสนอ
ความคิดเห็น)

๑๒๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน
4) การทําใบงานที่
กําหนดให้

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
4) ใบงานที่กําหนดให้

ดี : นักเรียนสามารถ
อธิบายสภาพปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปยุโรปได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
พอใช้ : นักเรียน
สามารถอธิบายสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถอธิบายสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
4) ใบงานที่กําหนดให้

ดี : นักเรียนสามารถ
นําเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ
ทวีปยุโรปได้ไม่น้อย
กว่า ๕ ข้อ
พอใช้ : นักเรียน
สามารถนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรปได้
ไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของทวีป
ยุโรปได้น้อยกว่า ๓ ข้อ

ด้านทักษะและกระบวนการ
1) การตอบคําถาม
นําเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ 2) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน
ทวีปยุโรป
3) การนําเสนอผลงาน
4) การทําใบงานที่
กําหนดให้
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สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
บอกผลกระทบของ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มผี ลต่อ
ประชากรโลก

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน
4) การทําใบงานที่
กําหนดให้

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
4) ใบงานที่กําหนดให้

เกณฑ์
ดี : นักเรียนสามารถ
บอกผลกระทบของ
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่มผี ลต่อ
ประชากรโลกได้ไม่
น้อยกว่า ๕ ข้อ
พอใช้ : นักเรียน
สามารถบอกผล
กระทบของ
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่มผี ลต่อ
ประชากรโลกได้ไม่
น้อยกว่า ๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถบอก
ผลกระทบ ของ
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่มผี ลต่อ
ประชากรโลกได้น้อย
กว่า ๓ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.....................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ....................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปลงในแผนผังต่อไปนี้
ไฟป่า
................................................
................................................
................................................
................................................

อากาศแปรปรวน
................................................
................................................
................................................
................................................

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป
ขยะและสิ่งปฏิกูล
................................................
................................................
................................................
................................................

มลพิษทางอากาศ
................................................
................................................
................................................
................................................

1. สาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรป คืออะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อประชากรในยุโรปอย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทีก่ ําหนดให้ แล้วอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาและบอก
แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว
อังกฤษยังเตือนภัยสูงสุด หนาวสุดขั้ว หิมะตกหนัก ตายอื้อ ติดในรถกว่าพัน
สํานักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าอิทธิพลพายุลมหนาว ‘เอ็มมา’ พัดผ่านอังกฤษสหราชอาณาจักร ตลอดจนบางประเทศในยุโรป จนทําให้อากาศหนาวเย็นจัด อุณหภูมิลดฮวบต่ํากว่า 0
องศาฯ และเกิดหิมะตกหนัก โดยสํานักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษ ได้ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด ‘สีแดง’
บริเวณพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ และทางใต้ของประเทศเวลส์ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมาว่าพายุลม
หนาวเอ็มมาที่หอบลมหนาวสุดขั้วมาจากเขตไซบีเรียของรัสเซีย จนถูกขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่า ‘อสูรร้าย
จากตะวันออก’ ยังคงส่งผลให้พื้นที่บางส่วนของสหราชอาณาจักร (ยูเค) ต้องเผชิญกับหิมะตกหนักต่อไป
บางพื้นที่หิมะตกหนักทับถมสูงถึง 50 ซม. ขณะที่มีคนขับรถจํานวนหลายพันคนต้องติดอยู่ในรถยนต์ของ
ตนเองบนถนนต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร เนื่องจากหิมะตกหนักจนรถไม่สามารถแล่นต่อไปได้

สาเหตุของปัญหา
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

แนวทางการแก้ปัญหา
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เฉลยใบงาน
ใบงาน
เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอธิบายสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปลงในแผนผังต่อไปนี้
อากาศแปรปรวน
เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง
น้ํามัน การตัดต้นไม้ทําลายป่า
รวมทั้งการเกษตรกรรม ทําให้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซ
มีเทน และไนโตรเจนไดออกไซด์ไปผสมในบรรยากาศ

ไฟป่า
เกิดจากภาวะโลกร้อน ในฤดู
ร้อนอากาศร้อนจัดมากขึ้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป

ขยะและสิ่งปฏิกูล
สาเหตุเกิดจากความมักง่าย
ของมนุษย์ ที่ไม่รักษาความ
สะอาด บริเวณที่ประสบ
ปัญหาหนักที่สดุ คือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

1. สาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรป คืออะไร
การกระทําของมนุษย์และเทคโนโลยีที่ไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อประชากรในยุโรปอย่างไรบ้าง
ก่อเกิดปัญหาฝนกรด ไฟป่า ปัญหาขยะมูลฝอย มลภาวะด้านต่าง ๆ

มลพิษทางอากาศ
มาจากการเผาเชื้อเพลิงถ่าน
หินของโรงงานอุตสาหกรรม
และการเผาไหม้ของรถยนต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทีก่ ําหนดให้ แล้วอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาและบอก
แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว
อังกฤษยังเตือนภัยสูงสุด หนาวสุดขั้ว หิมะตกหนัก ตายอื้อ ติดในรถกว่าพัน
สํานักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าอิทธิพลพายุลมหนาว ‘เอ็มมา’ พัดผ่านอังกฤษสหราชอาณาจักร ตลอดจนบางประเทศในยุโรป จนทําให้อากาศหนาวเย็นจัด อุณหภูมิลดฮวบต่ํากว่า 0
องศาฯ และเกิดหิมะตกหนัก โดยสํานักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษ ได้ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด ‘สีแดง’
บริเวณพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ และทางใต้ของประเทศเวลส์ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมาว่าพายุลม
หนาวเอ็มมาที่หอบลมหนาวสุดขั้วมาจากเขตไซบีเรียของรัสเซีย จนถูกขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่า ‘อสูรร้าย
จากตะวันออก’ ยังคงส่งผลให้พื้นที่บางส่วนของสหราชอาณาจักร (ยูเค) ต้องเผชิญกับหิมะตกหนักต่อไป
บางพื้นที่หิมะตกหนักทับถมสูงถึง 50 ซม. ขณะที่มีคนขับรถจํานวนหลายพันคนต้องติดอยู่ในรถยนต์ของ
ตนเองบนถนนต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร เนื่องจากหิมะตกหนักจนรถไม่สามารถแล่นต่อไปได้

แนวทางการแก้ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบให้
สิ่งแวดล้อมแปรปรวนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม

1. รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
2. ลดมลภาวะทางอากาศ ฝุ่นควัน
จากรถยนต์และโรงงาน
3. ตรวจสอบการปล่อยควันของ
โรงงาน
4. ลดการปล่อยสารหรือแก๊สที่
ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรู้ เรื่อง “สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป”
ประชากรกับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์ดังกล่าวค่อนข้างสลับซับซ้อน
เนื่องจากประชากรและสิ่งแวดล้อมมีกําหนดซึ่งกันและกัน เช่น ขนาดของประชากรถูกกําหนดโดยอาหาร
กล่าวคือ โดยความเป็นจริงจํานวนประชากรจะเพิ่มได้เร็วกว่าความสามารถในการผลิตอาหารเพื่อยังชีพ ซึ่ง
หากไม่มีมาตรการยับยั้งการเพิ่มประชากรแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความอดอยากในหมู่ประชากรได้ ดังนั้น การเพิ่ม
ประชากรจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อปัญหาของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ นั้นส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากความต้องการกินดีอยู่ดี และจํานวนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติก็ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่ใช้ ดังนั้น เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ ก็
ย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพราะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป ยุ โ รป เกิ ด จากการพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว และ
การเพิ่มขึ้นของประชากร ทําให้ความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น และมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทํา
ให้เกิดสารพิษและขยะจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรปดังนี้
1. ปัญหาฝนกรด

ภาพ : ผลกระทบของฝนกรดในยุโรป
ที่มา : https://www.britannica.com/story/what-happened-to-acid-rain
มลพิ ษ ทางอากาศ เนื่ อ งจากยุ โ รปเป็ น ทวี ป ที่ มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมจํา นวนมาก ทั้ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่มี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น มีระบบการคมนาคมที่ก้าวหน้า ส่งผลให้เกิดฝนกรด ซึ่งมาจากควันของโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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2. ปัญหามลพิษในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ภาพ : ขยะบริเวณชาหาดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ที่มา : https://www.npr.org/sections/parallels/2018/01/11/575925118/environmentalists-warn-ofmediterranean-pollution-from-lebanon-land-reclamation

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแหล่งน้ําที่มีความสําคัญของทวีปยุโรป เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
โลก ทําให้ชายหาดประสบปัญหามลพิษทางขยะมูลฝอย เป็นต้น
3. ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนจากภาวะโลกร้อน

ภาพ : น้ําแข็งขั้วโลกละลายในมหาสมุทรอาร์กติก
ที่มา : http://naim3738.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ยุโรปต้องสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ในฤดูร้อนอากาศร้อน
จัดมากขึ้น ฤดูหนาวหนาวเย็นจัดส่วนฤดูฝนจะตกชุกก่อให้เกิดอุทกภัย รวมทั้งการคลาดเคลื่อนของฤดูกาล
ต่าง ๆ
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
1. มลภาวะทางน้ํามีการปล่อยน้ําเสียที่มีสารอันตรายจากโรงงานและชุมชนลงสู่แม่น้ํา
ปัจจุบันสถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรปได้มีการรณรงค์ให้บําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐานก่อนจะปล่อยลงสู่
แม่น้ําเพื่อลดปริมาณน้ําเสียให้มีคุณภาพที่มาตรฐาน
2. มลภาวะทางอากาศ
เป็นปัญหาใหญ่ของยุโรป มาจากการเผาเชื้อเพลิงถ่านหินของโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้เกิดฝนกรด
ซึ่งเป็นอันตรายต่อต้นไม้ ยังทําให้คนและสัตว์มีปัญหาทางด้านระบบหายใจ ส่วนการเผาไหม้ของรถยนต์ เกิด
จากการจราจรหนาแน่น ทําให้มีผลต่อสุขภาพร่างกายและระบบหายใจ
3. มลภาวะทางขยะและสารเคมี
เป็นของเหลือจากการใช้ของมนุษย์แต่ละครัวเรือน ซึ่งเป็นแหล่งแพร่ เชื้อโรคจึงควรแยกประเภทของ
ขยะก่อนทิ้ง ขยะบางชนิดเป็นสารเคมีควรแยกสถานที่ทิ้งให้ห่างไกลจากแหล่งชุมชน
4. มลภาวะทางด้านคมนาคม
การใช้รถยนต์จํานวนมาก ทําให้เกิดการจราจรที่ติดขัด ทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอากาศเป็น
พิษในทวีปและในโลก
5. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
เป็นปัญหาใหญ่ของสิ่งแวดล้อม เพราะเกิดจากการใช้เชื้อเพลิง น้ํามัน การตัดต้นไม้ทําลายป่า รวมทั้ง
การเกษตรกรรม ทําให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และไนโตรเจนไดออกไซด์ไปผสมในบรรยากาศ
เกิดภาวะเรือนกระจกขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศและระบบนิเวศ และยังทําให้พื้นที่
การเกษตรและที่อยู่อาศัยลดลง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. แผนที่เล่ม
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนจากคาบเรียนที่ ๒. หนังสือเรียน
สืบค้นข้อมูล
แล้ ว และครู ว าดรู ป สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นโครงการอั น ๓. กระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์การเขียน
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ (เช่ น กั ง หั น ชั ย พั ฒ นา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สืบค้น อภิปราย ประเด็นปัญหา จาก ฝนหลวง เป็ น ต้ น ) เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นทายว่ า สิ่ ง ที่ ค รู แหล่งเรียนรู้
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อม ทางกายภาพกับ กําลังวาดอยู่นั้นคือสิ่งประดิษฐ์ใด เมื่อได้คําตอบแล้ว ๑. เว็บไซต์สาํ นักงาน กปร.
มนุษย์ ที่เกิดขึน้ ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ให้นักเรียนบอกว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใด
ขอบเขตเนื้อหา
๒. ครูนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียน โดยการสุ่มนักเรียน การประยุ ก ต์ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
1. ปัญหาเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
2. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
โดยมีคําถามว่า “นักเรียนรู้จักโรงการอันเรื่องมาจาก พระราชดํ า ริ ข องในหลวงรั ช กาลที่ ๙ ใน
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปโดยประยุกต์ใช้โครงการอัน พระราชดําริโครงการใดบ้าง และให้นักเรียนอธิบาย การแก้ไขปัญหาปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ว่ า โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ นั้ น มุ่ ง ในทวีปยุโรป
แก้ปัญหาสิ่งใด” (แนวคําตอบ : นักเรียนตอบตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสบการณ์)
ด้านความรู้
3. ครูนํานักเรี ยนเข้าสู่ บทเรียน โดยกล่าวว่า “ใน
นักเรียนสามารถระบุสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับ
ทวีปยุโรปนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เหมือนกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
ที่ประเทศไทยมีเหมือนกัน ดังนั้น เราจะมาลองดูว่า
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ที่ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทรงคิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหาในไทย จะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
สามารถไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในทวีปยุโรป
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้โครงการอัน
ได้หรือไม่”
เนื่องมาจากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใน
การแก้ไขปัญหาปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีป
ขั้นสอน
ยุโรปได้อย่างสร้างสรรค์
1. ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ในประเด็นปัญหา
ด้านคุณลักษณะ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป โดยประกอบด้วยลักษณะ
นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของของโครงการ ของสภาพปัญหา บริเวณที่พบปัญหานี้ ผลกระทบ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ ของปัญหาแต่ละปัญหา (Obj. ๑)
มีผลต่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง 2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖
ครอบคลุม
คน และครูแจกกระดาษปรู๊ฟพร้อมอุปกรณ์เครื่อง
เขียน กลุ่มละ ๑ ชุด จากนั้นให้ผู้เรียนเลือกปัญหาที่
สนใจมา ๑ ปัญหา
3. ให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนว่าจะใช้โครงการ
อั น เนื่ อ งพระราชดํ า ริ ใ ดที่ ส ามารถประยุ กต์ ใ ช้ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ บ้ า ง ทั้ ง นี้ ครู ต้ อ งให้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริคร่าว ๆ ให้แก่นักเรียน
โดยแบ่งเป็นโครงการฯ ที่เกี่ยวกับดิน น้ํา การจัดการ
เศรษฐกิจ หรืออื่น ๆ เป็นต้น
4. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นออกแบบการนํ า เสนอตามที่
นักเรียนถนัด โดยกําหนดให้ต้องใช้กระดาษปรู๊ฟที่
แจกให้ในการนําเสนอ ให้เวลาในการนําเสนอกลุ่มละ
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ขั้นสรุป
1. ครูสรุปการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ใช้ แ นวคํ า ถามในการพั ฒ นาความคิ ด รวบยอด
นักเรียน โดยใช้แนวคําถาม ดังต่อไปนี้
1.๑ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกดขึ้นในทวีปยุโรปมีความ
คล้ายคลึงกับประเทศไทยหรือไม่ (แนวคําตอบ : มี
ความคล้ายคลึงกันในบางปัญหา)
1.๒ นักเรียนคิดว่าในทางกลับกัน หากเราลองนํา
วิธีการที่แก้ปัญหาต่าง ๆ ในต่างประเทศจนประสบ
ความสําเร็จ มาปรับใช้ในไทยจะประสบความสําเร็จ
ด้ ว ยหรื อ ไม่ เพราะเหตุ ใ ด (แนวคํ า ตอบ : ผู้ เ รี ย น
แสดงความคิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ไม่เกิน ๓ นาที พร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับหากปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข (Obj. ๒, ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านความรู้
1) คําถามสําคัญ
ระบุสภาพปัญหาที่ 1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
ทวีปยุโรป
3) การนําเสนอผลงาน

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
ประยุกต์ใช้โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไข
ปัญหาปัญหาทีเ่ กี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

เกณฑ์
ดี : นักเรียนสามารถระบุสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปได้มากกว่า 5 ปัญหา
พอใช้ : นักเรียนสามารถระบุ
สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปได้
มากกว่า 3 ปัญหา
ปรับปรุง : นักเรียนสามารถ
ระบุสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปได้น้อย
กว่า 3 ปัญหา
ดี : นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน
การแก้ไขปัญหาปัญหาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปได้อย่างเหมาะสมแต่ขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : นักเรียนไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์ของ
ของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่มผี ลต่อ
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

141
เกณฑ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน
การแก้ไขปัญหาปัญหาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปได้
ดี : นักเรียนสามารถบอก
ประโยชน์ของของโครงการ
อันนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช0ฃ บรมนาถบพิตร
ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า
๕ ข้อ
พอใช้ : นักเรียนสามารถบอก
ประโยชน์ของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่มีผลต่อการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้
มากกว่า ๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียนสามารถ
บอกประโยชน์ของของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่
มีผลต่อการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่า
๓ ข้อ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน...............พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน...............พ.ศ................

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปได้

๑.๑ จากการชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับเรื่องอะไร (แนว
คําตอบ : นโยบายงดใช้พลาสติก ในประเทศฝรั่งเศส)

ที่มา : https://www.youtube.com/
watch?v=5Ia84a13a30

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
๑. ใบความรูเ้ รื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรส ๕.๑ ม.๒/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดู วี ดิ ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
การรวบรวม วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป ๒. วีดิทัศน์เรื่อง ฝรั่งเศสลดโลกร้อน ห้าม
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
เรื่อง ฝรั่งเศสลดโลกร้อน ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกใส่ ใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหาร
แอฟริกา
ส ๕.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ อาหาร ความยาวประมาณ ๑.๓๐ นาที จากนั้นครูใช้
แนวคําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แนวคําถาม แหล่งเรียนรู้
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
๑. ห้องสมุด
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทาง การจัดการภัยพิบัติ ดังต่อไปนี้
และ การจั ดการทรั พยากร และสิ่ งแวดล้ อ มในทวี ป
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ยุโรป และทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขอบเขตเนื้อหา
วิ เ คราะห์ แ ละนํ า เสนอนโยบายหรื อ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑.๒ เพราะเหตุใ ดฝรั่ งเศสจึ งมีแนวคิ ดดัง กล่ า ว
ด้านทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ แ ละนํ า เสนอนโยบายหรื อ (แนวคําตอบ : ต้องการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามประเด็นที่ เกิดจากการผลิตพลาสติก)
๑.๓ ทําไมการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ของฝรั่งเศส จึง
กําหนดได้อย่างสมเหตุสมผล
ไม่ทําโดยทันที แต่ต้องรอถึง พ.ศ.๒๕๖๓ ก่อน (แนว
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายความสําคัญของการร่วมมือกัน คําตอบ : เพราะต้องการปรับเปลี่ยนแบบค่อยไปเป็น
ค่อยไป ให้คนใช้เวลาในการปรับตัว)
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
๒. ครูนําผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “จากคาบ
ที่ แ ล้ ว ที่ เ ราลองปรั บ ใช้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในวันนี้เรา
จะลองให้นักเรียนลองนําเสนอนโยบายในการแก้ไข
ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง โดยเป็ น การสร้ า งนโยบายจาก
หลากหลายประเด็น”
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายรูปแบบการการแก้ปัญหาทางธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มในประเด็ น ต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ ง
ยกตัวอย่างประกอบให้นักเรียนเห็นภาพ โดยกําหนด
ประเด็นดังต่อไปนี้
1.๑ การแก้ ปั ญ หาแบบการสร้ า งเอกภาพใน
การแก้ปัญหา
1.๒ การแก้ปัญหาโดยการปฏิรูประเบียบและ
การบังคับใช้กฎหมาย
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
1.๓ การแก้ปัญหาโดยการให้การศึกษาและให้
ความรู้แก่ประชาชน
1.๔ การแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือกับองค์กร
นานาชาติ
2. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ประมาณ ๔ คนจาก
นักเรียนที่นั่งใกล้ ๆ กัน ให้หันหน้าเข้าหากัน จากนั้น
แจกใบงานที่ ๑๒ เรื่ อ ง การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปให้กลุ่มละ ๑
แผ่น โดยให้นักเรียนร่ วมกันนําเสนอแนวทางหรือ
นโยบายในการปก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ตามประเด็น ที่
กําหนดให้ โดยให้ปฏิบัติดังนี้
2.๑ นักเรียนเขียนวิธีการดําเนินการเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาที่ กํ า หนดตามประเด็ น ให้ ต รงตามช่ อ งที่
กําหนดให้
2.๒ ให้ นั ก เรี ย นจั ด ลํ า ดั บ ประเด็ น ในการใช้
แก้ปัญหา จาก ๑-๔ ในแต่ละปัญหาที่กําหนด
3. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานําเสนอประมาณ ๒-๓
กลุ่ ม โดยผู้ ส อนควรสุ่ ม ให้ ห ลากหลาย และไม่
จําเป็นต้องให้นําเสนอครบทุกปัญหาก็ได้ การได้มา
ซึ่งข้อมูลที่หลากหลายนี้เกิดจากการที่ครูได้เดินดูว่า
ผู้เรียนกลุ่มไหนเสนอประเด็นที่มีความน่าสนใจบ้าง
(Obj. ๑, ๒)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
4. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายถึ ง ความสํ า คั ญ ใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป โดยผู้สอน
ใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้ “เพราะเหตุใดการแก้ปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทุ ก คนต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ข
ปัญหา” จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนลงในสมุดของตนเอง
ประมาณ ๕ บรรทั ด และครู สุ่ ม นั ก เรี ย นให้ อ่ า น
คําตอบของตน (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
1. ครูใช้แนวคําถามในการสร้างความคิดรวบยอด
ของนักเรียนในเรื่องนี้ โดยใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้
1.๑ นักเรียนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อใครมากที่สุด (แนวคําตอบ : มนุษย์)
1.๒ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า มนุ ษ ย์ ส่ ว นใหญ่ ท ราบกั น
หรือไม่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเกิดจากมนุษย์
เป็นเป็นปัจจัยหลัก (แนวคําตอบ : ผู้เรียนนําเสนอ
ความคิดเห็น)
1.๓ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า เพราะเหตุ ใ ด ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมไม่มีทีท่าจะที่จะลดลงเลย (แนวคําตอบ :
ผู้เรียนนําเสนอความคิดเห็น)
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์และนําเสนอ
นโยบายหรือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

ดี : นักเรียนสามารถ
ตอบคําถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
พอใช้ : นักเรียน
สามารถตอบคําถามได้
ถูกต้องร้อยละ ๕๐
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถตอบคําถามได้
ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ
๕๐

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

ดี : นักเรียนสามารถ
นําเสนอนโยบายหรือ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างหลากหลายและมี
ความสมเหตุสมผล
พอใช้ : นักเรียน
สามารถนําเสนอ
นโยบายหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
หลากหลาย แต่ขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถนําเสนอ
นโยบายหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้

ด้านคุณลักษณะ
1) คําถามสําคัญ
อภิปรายความสําคัญของการ 1) การตอบคําถาม
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

ดี : นักเรียนสามารถ
อภิปรายความสําคัญ
ของการร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
น้อย ๕ ข้อ
พอใช้ : นักเรียน
สามารถอภิปราย
ความสําคัญของการ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
น้อย ๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถอภิปราย
ความสําคัญของการ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
น้อยกว่า ๓ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน...............พ.ศ.....................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน...............พ.ศ.....................

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. หนังสือเรียน
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครู เ ปิ ด รู ป ภาพเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ๒. ใบความรู้ เรื่อง ผลกระทบที่ประเทศ
สืบค้นข้อมูล
ประเทศไทยเคยประสบ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งและ ไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ปัญหาอุทกภัย จากนั้นถามคําถามนักเรียนเกี่ยวกับ ของทวีปยุโรป
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทาง การจัดการภัยพิบัติ รูปภาพดังกล่าว โดยใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้
แหล่งเรียนรู้
และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในทวีป
๑. ห้องสมุด
ยุโรปและทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ขอบเขตเนื้อหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ในทวีปยุโรปทีม่ ีต่อประเทศไทย
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของทวีป
จุดประสงค์การเรียนรู้
ยุโรป
ด้านความรู้
ผู้เรียนอธิบายสาเหตุและผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลง ที่มา : https://news.mthai.com/generalสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
news/193369.html
ด้านทักษะและกระบวนการ
ผู้ เ รี ย น ย ก ตั ว อ ย่ า ง แ น ว ท า ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
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๑.๑ รูปภาพดังกล่าวนี้นักเรียนได้ดู เป็นปัญหา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องใด (แนวคําตอบ : ปัญหา
อุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง)
๑.๒ นักเรียนคิดว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
ใด (แนวคําตอบ : การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ของโลก ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน)
๑.๓ นักเรียนทราบหรือไม่ว่าปัญหาโลกร้อน เกิด
จากสาเหตุใด (แนวคําตอบ : เกิดจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์จนทําให้เกิดภาวะเรือนกระจก
ขึ้น ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม)

ที่มา : https://www.posttoday.com/social/
general/354652

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสอน
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะ
ได้รับใบความรู้เรื่อง “ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป”
2. ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษาใบความรู้ เ รื่ อ ง
“ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป” โดยแต่ละกลุ่มจะศึกษา
ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับกลุ่มละ ๑ หัวข้อ ดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑.๔ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า บริ เ วณทวี ป ใดของโลกที่ มี
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกมากที่ สุ ด ในโลก (แนว
คําตอบ : ทวีปยุโรป)
๒. ผู้สอนเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง “ผลกระทบที่
ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ของทวีปยุโรป” (จากคําตอบที่นักเรียนตอบมานั้นว่า
ทวี ปยุโรปเป็น ทวี ปที่มี ก ารปล่ อยก๊ า ซเรือ นกระจก
มากที่ สุ ด ฉะนั้ น วั น นี้ เ ราจะมาศึ ก ษากั น ว่ า
ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทวีป
ยุโรปนั้น ส่งผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง แล้ว
ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยอย่างไร)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มที่ ๑ ระดับน้ําทะเลหนุนสูง
กลุ่มที่ ๒ สภาพอากาศรุนแรง
กลุ่มที่ ๓ โรคระบาด
3. ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ออกไปเขี ย นบนกระดาน
เกี่ยวกับลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อม สาเหตุและ
ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับตามกรณีศึกษาที่แต่
ละกลุ่ ม ได้ รั บ พร้ อ มทั้ ง อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข อง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป (Obj. ๑)
4. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
5. ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อมของทวี ปยุโรปลงในกระดาษปรู๊ฟ โดย
ผู้สอนกําหนดสถานการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ครั้ ง นี้ เ พื่ อ นํ า ไปจํ า หน่ า ยเป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกของ
ประเทศไทย และจะต้องมีเกณฑ์ในการออกแบบดังนี้
(Obj. ๓)
5.1 เลือกใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.2 สะท้อนถึงความเป็นไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย นเรื่ อ ง
ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในทวี ปยุโรป โดยผู้ส อนใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
5.3 สามารถใช้งานได้จริง
5.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ สวยงาม
6. ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม นํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ร่ ว มกั น
ออกแบบ กลุ่มละ 3–4 นาที และเมื่อนําเสนอเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เรียนร่วมกันออกคะแนนเสียงว่า
กลุ่มใดมีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กําหนดให้
มากที่ สุด หากกลุ่มใดได้รับคะแนนมากที่สุดถือว่า
เป็นผู้ชนะ
7. ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น ระบุ แ นวทางการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ (แนว
คําตอบ : ลดใช้ถุงพลาสติก ใช้บริการรถสาธารณะ
มากขึ้น ฯลฯ) (Obj. ๒)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑.๑ กิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันทําไปในวันนี้
นักเรียนคิดว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้ น ที่ มี ผ ลอย่ า งไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นั้น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ตามมาอีก และส่งผล
กระทบให้ เ กิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ อื่ น ๆ
ตามมาด้วย)
๑.๒ แล้วนักเรียนมีวิธีการรับมือหรือแก้ไขปัญหา
ดั ง กล่ า วอย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ : ร่ ว มกั น รั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ
นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายสาเหตุและผลกระทบ
ของปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ระเทศ
ไทยได้ รั บ จากการเปลี่ ย นแปลง
สิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ใบความรู้ เรื่อง
ผลกระทบที่ประเทศ
ไทยได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลงสิง่ แวดล้อมของทวีปแอฟริกา

ดี : นักเรียนสามารถ
อธิบายสาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศ
ไทยได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของทวีป
ยุโรปได้อย่างถูกต้อง
และครอบคลุม
พอใช้ : นักเรียน
สามารถอธิบายสาเหตุ
และผลกระทบของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ประเทศไทยได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของทวีป
ยุโรปได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุม
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถอธิบายสาเหตุ
และผลกระทบของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ประเทศไทยได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของทวีป
ยุโรปได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
ยกตัวอย่างแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยใน
ชีวิตประจําวัน

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ใบความรู้ เรื่อง
ผลกระทบที่ประเทศ
ไทยได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของทวีป
แอฟริกา

ดี : นักเรียนสามารถ
ยกตัวอย่างแนว
ทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
น้อย ๕ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

ด้านคุณลักษณะ
1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับมาตรการเป็นมิตรกับ 2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
สิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
3) การนําเสนอผลงาน
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พอใช้ : นักเรียน
สามารถยกตัวอย่าง
แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
น้อย ๓ ข้อ
ปรับปรุง : นักเรียน
สามารถยกตัวอย่าง
แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
น้อยกว่า ๒ ข้อ
ดี : นักเรียนสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับมาตรการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : นักเรียน
สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับมาตรการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของ
ทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสมแต่ไม่ครบทุก
ประเด็น
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับมาตรการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของ
ทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสม
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบความรู้ เรื่อง
“ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมของทวีปยุโรป”
1. ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง

นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า
ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพต่าง ๆ หลายประการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยประเมินไว้ว่า มีสิ่งชี้ชัดในเรื่องความเป็นไปได้ของภาวการณ์ขาดแคลนน้ําใน
พื้นที่ลุ่มน้ําที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะในบริเวณ
ชายฝั่งของกรุงเทพฯ ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงและอยู่เหนือระดับน้ําทะเลเพียง 1 เมตร โดยระดับ
การรุกของน้ําเค็มจะเข้ามาในพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาถึง 40 กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรม
ที่มีความอ่อนไหวต่อความสมดุลของน้ําจืดและน้ําเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังมีความเสี่ยงต่อความ
เสียหายจากเหตุการณ์น้ําล้นตลิ่งและอุทกภัยที่จะก่อความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยของคน
จํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะตามมา
ส่วนพื้นที่ชายฝั่งจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
มีต่อพื้นที่ชายฝั่งแตกต่างกันไปเป็นกรณี เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝั่งหลายแบบ เช่น พื้นที่ชายฝั่งที่เป็น
หน้าผา อาจจะมีการยุบตัวเกิดขึ้นกับหินที่ไม่แข็งตัวพอ แต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ส่วนชายหาด
จากเพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝั่งที่แคบจะหายไป และชายหาดจะถูกร่นเข้ามาถึงพื้นที่ราบริมทะเล
ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนจะมีความหนาของพรรณไม้ลดลง เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจะทําให้พืชตาย
แอ่งน้ําเค็มลดลงและถูกแทนที่ด้วยหาดเลน ในขณะที่ปากแม่น้ําจะจมลงใต้น้ําทําให้เกิดการชะล้าง พังทลาย
ของพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ําชายฝั่งจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นและอาจมีน้ําเค็มรุกเข้ามามากขึ้น
ตัวอย่างอื่น ๆ ของพื้นที่ที่จะได้รับความเสียหาย คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีก
1 เมตร พื้นที่ร้อยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกร่อนและพังทลาย ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตร
และนากุ้งในบริเวณดังกล่าว
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2. เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อากาศที่ร้อนขึ้นและความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ เกิดบ่อยครั้งและรุนแรง จะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งขึ้นและไม่เป็นไปตามฤดูกาล โดยภาคใต้
ของประเทศซึ่งเคยมีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านจะเกิดพายุมากขึ้น และความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นก็จะทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของแนวโน้มอุทกภัยแบบฉับพลันด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชน
จํานวนมากไร้ที่อยู่อาศัย และก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศ
ภัยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่คาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้น ได้แก่ ภาวะภัยแล้ง เช่น ในช่วงกลาง พ.ศ 2533
ประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์ เอล นินโญ่ ที่เชื่อกันว่าอาจจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ไฟ
ป่าอาจจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง
นอกจากนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จะทําให้การระเหยของน้ําทะเล มหาสมุทร แม่น้ํา
ลําธาร และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะทําให้ฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยู่ในบางบริเวณทําให้เกิดอุทกภัย
ส่วนบริเวณอื่น ๆ ก็จะเกิดปัญหาแห้งแล้ง เนื่องจากฝนตกน้อยลง กล่าวคือ พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกชุกและเกิด
อุทกภัยบ่อยครั้งขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือต้องเผชิญกับภัยแล้งมากขึ้น

3. โรคระบาด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบ่อยครั้งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารและน้ําดื่ม มีแนวโน้มว่า
จะเพิ่มสูงมากขึ้น โดยภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะน้ําท่วมทําให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในแหล่งน้ํา ไม่ว่าจะ
เป็น โรคบิด ท้องร่วง และอหิวาตกโรค เป็นต้น
โรคติ ดต่ อในเขตร้อนก็มี แนวโน้ม ว่าจะเพิ่ ม ขึ้น และจะคร่ าชีวิตผู้คนเป็นจํานวนมากเช่ นเดี ยวกัน
โดยเฉพาะ ไข้มาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากการขยายพันธุ์ของยุงจะมากขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่
ร้อนขึ้นและฤดูกาลที่ไม่แน่นอน แนวโน้มของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสู่ภาวะ
ขาดแคลนอาหารและความอดอยาก ทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหารและภูมิต้านทานร่างกายต่ํา โดยเฉพาะใน
เด็กและคนชรา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๕ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
กระดาษปรูฟ๊ และเครื่องเขียนกลุ่มละ ๑
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑ . ค รู ท บ ท ว น เ นื้ อ ห า เ รื่ อ ง ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ชุด
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป ด้วย
สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ คําถามก่อนนําเข้าสู่กิจกรรมสรุปหน่วยการเรี ยนรู้
แหล่งเรียนรู้
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สืบค้น อภิปราย ประเด็นปัญหา จาก ดังนี้
๑.๑ ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ๑. ห้องสมุด
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อม ทางกายภาพกับ
ทางสิ่ ง แวดล้ อ มของทวี ป ยุ โ รปมี อ ะไรบ้ า ง (แนว ๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
มนุษย์ ที่เกิดขึน้ ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทาง การจัดการภัยพิบัติ คํ า ตอบ : สภาพอากาศแปรปรวนผิ ด ปกติ ไฟป่ า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
และการจั ด การทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป มลพิษทางอากาศ ขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น)
ยุโรปและทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน
๑.๒ ในปั ญ หาต่ า ง ๆ มี ปั ญ หาใดบ้ า งที่ ไ ม่ ส่ ง การปฏิบัติกิจกรรม “วิถีชีวิตสีเขียว”
ขอบเขตเนื้อหา
กระทบต่ อ ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นในประเทศไทย (แนว
1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
คําตอบ : ไม่มี)
ทวีปยุโรป
2. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียนดังนี้ “นอกเหนือจาก
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับวงกว้างซึ่งเป็น
ในทวีปยุโรป
หน้าที่ของรัฐบาลเป็นหลักและห่างไกลจากชีวิตจริง
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน มาในคาบนี้จะให้นักเรียนร่วมออกแบบ
ในทวีปยุโรป
การใช้ชีวิตของตนเองเพื่อป้องกันหรือทําให้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นน้อยที่สุด”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๕ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละประมาณ ๕-๖ คน
ด้านความรู้
จากนั้นครูตีตารางแบ่งช่องให้นักเรียนบนกระดาน
นักเรียนสามารถระบุความสัมพันธ์ของปัญหา
ผลกระทบ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ เท่ากับจํานวนกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปที่มีต่อประเทศไทยได้ถูกต้อง เขียนปัญหา ผลกระทบ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป โดยมีข้อแม้ว่าให้ออกมาได้ทีละคน และ
ด้านทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย นสามารถนํ า เสนอแนวทางการใช้ วนไปเรื่อย ๆ จับเวลาในการออกมาเขียนไม่เกิน ๒
ชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า ง นาที (Obj. ๑)
สร้างสรรค์
2. จากนั้นครูแจกกระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์เครื่อง
ด้านคุณลักษณะ
เขียนให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ ชุด และให้นักเรียนปฏิบัติ
นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ กิจกรรม “วิถีชีวิตสีเขียว” โดยให้นักเรียนรปฏิบัติ
ไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ดังนี้
2.๑ ให้ นั ก เรี ย นวาดรู ป การ์ ตู น ไว้ ต รงกลาง
สมเหตุสมผล
ขนาดพอเหมาะ โดยเหลือที่ข้าง ๆ ไว้สําหรับเขียน
ด้วย
2.๒ ครูให้นักเรียนนึกว่าตั้งแต่เช้าถึงเข้านอน
นักเรียนทําอะไรบ้าง
2.๓ จากนั้นให้นักเรียนเขียนกิจกรรมตั้งแต่ตื่น
นอนถึงเข้านอนไว้รอบตัวการ์ตูน และใช้ลูกศรเขียน
เชื่อมกัน จนมีลักษณะเป็นวงกลม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๕ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2.๔ จากนั้ น ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นว่ า ในแต่ ล ะ
กิ จ กรรมนั้ น เราจะใช้ ชี วิ ต อย่ า งไรให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมได้บ้าง (Obj. ๑, ๒, ๓)
3. จากนั้นให้นักเรียนให้นักเรียนออกมานําเสนอกลุ่ม
ละไม่เกิน ๒ นาที และครูสรุปกิจกรรมที่ได้ทําไป
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาความคิดรวบยอด
โดยครูใช้แนวคําถามในการพัฒนาความคิดรวบยอด
ดังนี้
1.๑ เพราะเหตุใดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมควร
เริ่มที่ตนเองก่อน (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น)
1.๒ หากทุกคนมัวแต่รอว่าให้คนอื่นเริ่มแก้ปัญหา
ก่อน ตนจึงค่อยเริ่มจะเกิดผลอย่างไร (แนวคําตอบ :
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุความสัมพันธ์ของปัญหา
ผลกระทบ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปที่มีต่อ
ประเทศไทยได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ
นําเสนอแนวทางการใช้
ชีวิตประจําวันที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมเหตุสมผล

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

ดี : นั ก เรี ย นสามารถ
ตอบคํ า ถามมี ค วาม
เป็ น ไปได้ แ ละสมเหตุ
สมผล
พ อ ใ ช้ : นั ก เ รี ย น
สามารถตอบคํ าถามมี
ความเป็นไปได้แต่ขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถตอบคําถามได้

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

ดี : นํ า เสนอแนวทาง
การใช้ชีวิตประจําวันที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างสร้างสรรค์
พอใช้ : นําเสนอ
แนวทางการใช้
ชีวิตประจําวันที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสร้างสรรค์แต่ขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นําเสนอแนวทางการใช้
ชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ เ ป็ น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้
อย่างสร้างสรรค์

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

ดี : บอกแนวทาง
การปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้
เป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมเหตุสมผล
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์
พอใช้ : บอกแนวทาง
การปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้
เป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมเหตุสมผล
ปรับปรุง : บอก
แนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างสมเหตุสมผล

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สบื ค้นข้อมูลทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
กระดาษปรูฟ๊ และเครื่องเขียนกลุ่มละ
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป ขั้นนํา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑. ครู นํ า ภาพแผนที่ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ๑ ชุด
(แผนที่ ลูกโลก เข็มทิศ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย
สืบค้นข้อมูล
ขอบเขตเนื้อหา
จากดาวเที ย ม ระบบกํ า หนดตํ า แหน่ ง บนโลกและ
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) ให้นักเรียนดู แล้วถาม แหล่งเรียนรู้
2. การใช้เครือ่ งมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลทวีป นักเรียนว่าในแต่ละภาพนั้นคืออะไร เพื่อให้นักเรียน ห้องสมุด
ยุโรป
ตอบคําถาม
๒. ครูถามคําถามเชื่อมโยงนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ให้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้
ด้านความรู้
ทวีปยุโรป โดยมีแนวคําถามดังต่อไปนี้
นักเรียนสามารถระบุแนวทางการใช้งาน
๒.๑ หากนักเรียนไปมีโอกาสไปเที่ยวทวีป
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการสืบค้นข้อมูล ยุโรปนักเรียนจะนําเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชิ้นไหน
ติดไปด้วย เพราะเหตุใด (แนวคําตอบ : แผนที่ เพื่อ
ของทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสม
ใช้ในการค้นหาสถานที่ที่ต้องการจะไป)
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒.๒ การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
นักเรียนสามารถนําเสนอแนวทางการเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์
เดิ น ทางมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ : มี
ด้านคุณลักษณะ
ประโยชน์ ทํ า ให้ เ รามี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งประกอบใน
นักเรียนสามารถบอกคุณค่าของการนําเครื่องมือ การเดินทาง)
ทางภูมิศาสตร์ไปใช้อย่างถูกวิธี
๒.๓ แล้ ว เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ค รู
นําเสนอไปสามารถใช้ประโยชน์ที่ในด้านอื่น ๆ ได้อีก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สบื ค้นข้อมูลทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
หรื อ ไม่ (แนวคํ า ตอบ : ได้ ไม่ ว่ า จะประโยชน์ ใ น
การสืบค้นข้อมูลในด้านต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์)
ขั้นสอน
1. ครู นํ า โจทย์ ส ถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาความ
จําเป็นต่อการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียน
เกิดการตั้งคําถามกับสถานการณ์ที่กําหนด
โจทย์สถานการณ์
1.๑ ที ม งานรายการ ที วี 360 องศา
ต้องการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนลูกใหม่
ที่จะเข้าถล่มกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกสทีมงาน
ควรใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ ดมาประกอบ
การนําเสนอจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.๒ อาจารย์ประจําภาควิชาภูมิศาสตร์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ลอนดอนของประเทศอั ง กฤษต้ อ ง
การทราบข้อมูลโดยรวมของประเทศอังกฤษ ในเรื่อง
ภูมิประเทศ เขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เส้ น ทางคมนาคม และภาพรวมของพื้ น ที่ จ ริ ง
จึงมอบหมายให้นักศึกษาไปรวบรวมและศึกษาข้อมูล
ถ้ า นั ก เรี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาจะใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
ภูมิศาสตร์ใดในการรวบรวมและจัดทําข้อมูล
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สบื ค้นข้อมูลทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
1.๓ ธนกิ จ กํ า ลั ง เดิ น ทางไปเยี่ ย มเพื่ อ นที่
เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนี เขาต้องการทราบว่ามี
เส้นทางใดบ้างที่ไปยังเมืองมิวนิกได้ แต่ละเส้นทางมี
ระยะทางเท่าใด แล้วต้องใช้เวลาประมาณเท่าไร เขา
ควรเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ ดจึ ง จะ
เหมาะสมที่สุด
1.๔ กรมควบคุมมลพิษ ต้องการทราบว่า
สถานการณ์ไฟป่าหลายประเทศในแถบยุโรป รุนแรง
มากน้อยเพียงใด กรมควบคุมมลพิษควรใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.๕ นายปีเตอร์ ต้องการทราบว่าโลกของ
เรานั้นมีสัณฐานอย่างไร และสงสัยว่าจากบ้านของ
เขาที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กนั้นหากขุด
ดินลงไปเรื่อย ๆ จนทะลุอีกซีกโลกหนึ่งจะไปโผล่ที่
บริเวณใดของโลก เขาควรศึกษาข้อมูลจากเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.๖ ปิ แ อร์ กํ า ลั ง เรี ย นอยู่ ชั้ น ระดั บ ชั้ น
ไฮสคูล ต้องการทราบอาณาเขตของเมืองต่าง ๆ และ
พรมแดนของประเทศอิตาลีกับประเทศเพื่อนบ้ าน
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ทํ า รายงานส่ ง คุ ณ ครู ปิ แ อร์ ค วรใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สบื ค้นข้อมูลทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มคละกันด้วยการให้นับตัวเลข
๑–๖ นักเรียนที่นับเลขเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน
เมื่อแบ่งเป็น ๖ กลุ่มและนั่งล้อมวงกันเรียบร้อยแล้ว
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลากหมายเลขข้อ
โจทย์ ส ถานการณ์ จากนั้ น ให้ ส มาชิ ก แต่ ล ะกลุ่ ม
ร่ ว มกั น พิ จ ารณาโจทย์ ส ถานการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ ให้
นักเรียนเตรียมตอบคําถามตามประเด็นดังนี้
2.๑ จากโจทย์สถานการณ์ทางกลุ่ม คิด ว่ า
ควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใด เพราะเหตุใด จง
อธิบาย
2.๒ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เลือกมานั้น
คื อ อะไร มี ลั ก ษณะอย่ า งไร มี ข้ อ ดี แ ละข้ อ จํ า กั ด
อย่างไร
2. ๓ ย ก ตั วอย่ างการใช้ ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจําวันของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เลือกมา
อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
3. ครูแจกกระดาษปรู๊ฟให้กลุ่มละ 1 แผ่น เพื่อให้แต่
ละกลุ่มคิดวางแผนขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า แบ่ง
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มและมอบหมายการทํางาน
โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานของแต่ละ
กลุ่ม
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สบื ค้นข้อมูลทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
4. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ทํ า การค้ น หาข้ อ มู ล จากสื่ อ
การสอนและแหล่ งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ตามที่ แ ต่ละกลุ่ม
แบ่งหน้าที่กัน โดยครูผู้สอนคอยให้คําแนะนํา และ
ติดตามการทํางานของผู้เรียน
ขั้นสรุป
1. ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตั ว แทนมาเสนอผล
การศึกษาหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ ๕ นาที โดยครูและ
นั ก เรี ย นกลุ่ ม อื่ น ร่ ว มฟั ง การรายงานผลการศึ ก ษา
ช่วยกันเพิ่มเติมประเด็นสําคัญ และให้นักเรียนทุกคน
บันทึกผลการศึกษาของแต่ละกลุ่มลงในใบงานที่ ๑
เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ รวบรวมผล
การศึกษาของแต่ละกลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถระบุแนว
ทางการใช้งานเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการสืบค้น
ข้อมูลของทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

ด้านทักษะและกระบวนการ
1) คําถามสําคัญ
นักเรียนสามารถนําเสนอแนว 1) การตอบคําถาม
ทางการเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน 2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์ ในชั้นเรียน
3) การนําเสนอผลงาน

เกณฑ์
ดี : นักเรียนสามารถ
อธิบายเชื่อมโยงการใช้
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์เข้ากับ
สถานการณ์ที่ระบุได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
พอใช้ : นักเรียน
สามารถอธิบาย
เชื่อมโยงการใช้
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์เข้ากับ
สถานการณ์ที่ระบุได้
อย่างถูกต้อง
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถอธิบายการใช้
งานเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้
ดี : นักเรียนสามารถ
นําเสนอแนวทาง
การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
สร้างสรรค์และ
เหมาะสม
พอใช้ : นักเรียน
สามารถนําเสนอ
แนวทาง
การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
สร้างสรรค์
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถนําเสนอการใช้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

ด้านคุณลักษณะ
1) คําถามสําคัญ
นักเรียนสามารถบอกคุณค่า 1) การตอบคําถาม
ของการนําเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมในชั้นเรียน
3) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
ไปใช้อย่างถูกวิธี
3) การนําเสนอผลงาน
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เกณฑ์
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้
ดี : นักเรียนสามารถ
อภิปรายคุณค่าของ
การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์อย่างถูกวิธี
ได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : นักเรียน
สามารถอภิปราย
คุณค่าของการใช้
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถอภิปราย
คุณค่าของการใช้
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา 7 ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ ภูมศิ าสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกกา
ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ทวีปแอฟริกามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าแร่ธาตุต่าง ๆ แต่เนื่องจากขาดแคลน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทําให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
๒) ภูมิภาคและประเทศของทวีปแอฟริกา
๓) ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปแอฟริกา
๔) ลักษณะภูมอิ ากาศของทวีปแอฟริกา
๕) ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
ทักษะ/กระบวนการ
๑) การเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการอธิบายทําเลที่ตั้งลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปแอฟริกา
๒) การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการแบ่งภูมิภาคของทวีปแอฟริกา
๓) การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปแอฟริกา
๔) การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการระบุลกั ษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ในทวีป
แอฟริกา
๕) การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศของ
ทวีปแอฟริกา
๖) การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการจําแนกลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
๗) การเลือกใช้นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่กําหนดให้ในการออกแบบนโยบายเพื่อใช้ในการ
พัฒนาทวีปแอฟริกา
เจตคติ
๑) ความสําคัญของการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาทวีปแอฟริกา
๒) ความสําคัญของการแบ่งภูมิภาคในทวีปแอฟริกา
๓) ความสําคัญของการแบ่งเขตลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต่อลักษณะสังคมของทวีปแอฟริกา
๔) ประโยชน์ของการศึกษาลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกา
๕) ประโยชน์หรือแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศ
ในทวีปแอฟริกาได้อย่างสร้างสรรค์
๖) แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การนํ า เสนอแนวทางในการพั ฒ นาหรื อ กํ า หนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาทวี ป แอฟริ ก าโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และเลือกใช้นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่กําหนดให้ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่
เหมาะสมลงในกระดาษปรู๊ฟที่กําหนดให้ โดยเป็นงานกลุ่ม โดยให้ผู้สอนแบ่งได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. มีการระบุ ผลงานที่นักเรียนผลิต
เหตุผลและวิธกี าร ขึ้นมานั้น ประกอบ
ดําเนินนโยบายใน ไปด้วยองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
การเลือกใช้
1) มีการระบุเหตุผล
นวัตกรรมหรือ
ของการเลือกใช้
สิ่งประดิษฐ์ที่
นวัตกรรมหรือ
กําหนดให้
สิ่งประดิษฐ์ที่
กําหนดให้
2) มีการนําเสนอ
แนวทางการดําเนิน
นโยบายที่เป็น
รูปธรรมและเป็นไป
ได้
3) มีภาพรวมของ
การนําเสนอใน
ประเด็นข้างต้นเป็นที่
น่าสนใจและมองเห็น
ภาพเป็นองค์รวม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ผลงานที่นักเรียน ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นขาดตก
ผลิตขึ้นขาดตก
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง องค์ประกอบหนึ่ง
มากกว่า ๑-๒
หรือมีความ
องค์ประกอบ
ผิดพลาดเพียง
เล็กน้อย

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นขาดตก
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง
มากกว่า ๒
องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
ผลงานที่ผลิตนัน้ มี
๒. การเลือก
ทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกทรัพยากร
ธรรมชาติในทวีป
ที่สนใจ
แอฟริกาพร้อมระบุ
เหตุผลได้น่าสนใจ
และมีการระบุ
ตําแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ว่าจะพบ
ทรัพยากรนั้น ๆ ใน
บริเวณใดของทวีป
แอฟริกาด้วย
๓. ความน่าสนใจ ผลงานที่นักเรียน
สร้างขึ้นมานั้นมี
และความเป็น
องค์ประกอบดังนี้
ระเบียบ
1) การจัดวาง
รูปแบบมีความ
สวยงาม เป็นระเบียบ
ง่ายต่อการอ่าน
2) การนําเสนอ
ภาพรวมทําให้เกิด
ความสนใจการรับฟัง
พร้อมทั้งมีความคิด
สร้างสรรค์
3) การส่งงานตรง
ตามเวลาที่กําหนดไว้
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
๑๑-๑๒
คะแนน
๙-๑๐
คะแนน
๖- ๘
คะแนนต่ํากว่า ๖ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ผลงานที่ผลิตนัน้ มี ผลงานที่ผลิตนัน้ มี
การเลือกใช้
การเลือกใช้
ทรัพยากร
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติพร้อม
ธรรมชาติแต่ไม่
ระบุเหตุผลแต่ไม่ สามารถบอกเหตุ
เป็นที่น่าสนใจ และ ผลได้ดีเท่าที่ควร
มีการระบุตําแหน่ง ขาดการระบุ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตําแหน่งทาง
ของแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของ
ทรัพยากรด้วย
แหล่งทรัพยากร
ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นมานั้น ขาด
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นมานั้น
ขาดองค์ประกอบ
สําคัญ ๑-๒
องค์ประกอบ
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๑ (ปรับปรุง)
ผลงานที่ผลิตนัน้ ไม่
มีเหตุผลในการ
เลือกทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและขาด
การระบุตําแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ด้วย

ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นมานั้น
ขาดองค์ประกอบ
มากกว่า ๒
องค์ประกอบและ
ภาพรวมของ
ผลงานต่ํากว่า
มาตรฐานที่ควรจะ
เป็น

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๗ เรื่อง ทีต่ ั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
ตัวชี้วดั
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. แผนที่โลก
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ขั
น
้
นํ
า
เข้
า
สู
บ
่
ทเรี
ย
น
๒. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๑.
ครู
เ
ปิ
ด
วี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
แ
นะนํ
า
ทวี
ป
แอฟริ
ก
าชื
อ
่
๓. ใบความรู้ เรื่อง ที่ตั้ง อาณาเขต และ
สืบค้นข้อมูล
“Breathtaking
Drone
Footage
Filmed
ขนาดของทวีปแอฟริกา
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์
Throughout
Africa
|
Rhino
Africa”
ความยาว
๔. วีดิทัศน์แนะนําทวีปแอฟริกาชื่อ
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรม
ประมาณ
3
นาที
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นชม
เพื
อ
่
กระตุ
น
้
ความ
“Breathtaking Drone Footage
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
สนใจพร้
อ
มถามคํ
า
ถามเพื
อ
่
นํ
า
เข้
า
สู
บ
่
ทเรี
ย
น
และใช้
Filmed Throughout Africa | Rhino
ขอบเขตเนื้อหา
แนวคํ
า
ถามต่
อ
ไปนี
้
Africa”
1. ที่ตั้งของทวีปแอฟริกา
2. อาณาเขตของทวีปแอฟริกา
แหล่งเรียนรู้
3. ขนาดของทวีปแอฟริกา
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ห้องสมุด
ด้านความรู้
๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
๑. นักเรียนสามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งและอาณาเขต
ติดต่อของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที
ม
่
า
:
https://www.youtube.com/
๒. นั ก เรี ย นสามารถจั ด ลํ า ดั บ ขนาดพื้ น ที่ ข องทวีป
การจัดวางตําแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ของทวีป
watch?v=fzBVPKU_qX8
แอฟริกากับทวีปต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
แอฟริกาได้ถูกต้องจากกิจกรรม “วางให้ถูก
ที่”
๑.๑ ในวีดิทัศน์ที่ชมไปนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้าง
(แนวคําตอบ : ทะเลทราย แก่งน้ําตก ภูเขา สัตว์ป่า
ป่าดิบชื้น ทุ่งหญ้า เป็นต้น)
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ขั้นสอน
1. ครูนําเสนอภาพแผนที่โลกให้นักเรียนดู จากนั้นตั้ง
ประเด็นคําถามนักเรียน ดังนี้
1.๑ จากแผนที่โลก นักเรียนเคยได้ศึกษาทวีปใด
บนโลกไปแล้วบ้าง (แนวคําตอบ : ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และทวีปยุโรป )
1.๒ ทวี ป แอฟริ ก าอยู่ ต รงที่ ใ ดในแผนที่ (แนว
คําตอบ : อยู่ที่สีน้ําเงินเข้ม ทางทิศใต้ของทวีปยุโรป)
1.๓ ทวีปแอฟริกามีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นลําดับที่
เท่าใด (แนวคําตอบ : ลําดับที่ ๒ รองจากทวีปเอเชีย)
(obj. ๒)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๗ เรื่อง ทีต่ ั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑.๒ ในวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้ชมไปมีอะไรที่เหมือน
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คล้ายคลึง หรือแตกต่างจากประเทศ ไทยบ้าง (แนว
ในการระบุและอธิบายทําเลที่ตั้งลักษณะทางกายภาพ คําตอบ : เหมือน = มีแม่น้ํา มีป่าไม้ มีทะเล ทุ่งหญ้า
และสังคมของทวีปแอฟริกาได้อย่างเหมาะสม
เป็นต้น
ด้านคุณลักษณะ
คล้ า ยคลึ ง = สั ต ว์ ป่ า (สายพั น ธุ์ ต่ า งกั น )
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของการใช้ เป็นต้น
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาทวีปแอฟริกาได้
แตกต่ า ง = ทะเลทราย หุ บ เขาทรุ ด ชน
อย่างเหมาะสม
พื้นเมืองเชื้อชายตินิกรอยด์ เป็นต้น)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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2. ครูอธิบาย เรื่อง “ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของ
ทวีปแอฟริกา” ดังนี้ “จากภาพแผนที่โลกจะเห็นได้
ว่าทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒
รองจากทวีปเอเชีย มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีป
ทําให้มีดินแดนอยู่ทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้”
3. ให้นักเรียนหาข้อมูลจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ต่าง ๆ เช่น แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา สารสนเทศ
ทางภูมิ ศาสตร์จ ากอิน เทอร์ เน็ ต โดยที่ ค รูจ ะเป็ น ผู้
แนะนําเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ

ที่มา : https://www.freepik.com/
index.php?goto=74&idfoto=1115064

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๗ เรื่อง ทีต่ ั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๗ เรื่อง ทีต่ ั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ทั้งนี้ครูพยายามใช้คําถามว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แต่ละประเภทใช้เพื่อค้นหาข้อมูลอะไรบ้าง (obj. ๓)
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันดูข้อมูลจากเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกาที่ตนเองเลือกแล้วช่วยกันหา
ที่ตั้งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ทวี ป แอฟริ ก าตั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งละติ จู ด และ
ลองจิจูดที่เท่าใด (แนวคําตอบ : ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่
ระหว่างละติจูดที่ ๓๗ องศาเหนือ ถึง ๓๕ องศาใต้
และลองจิ จู ด ที่ ๑๘ องศาตะวั น ตก ถึ ง ๕๐ องศา
ตะวันออก)
4.2 ทิ ศ เหนื อ ของทวี ป แอฟริ ก าติ ด ต่ อ กั บ ที่ ใ ด
(แนวคําตอบ : ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)
4.3 ทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกาติดต่อกับที่ใด
(แนวคําตอบ : มหาสมุทรแอตแลนติก)
4.4 ทิศใต้ของทวีปแอฟริกาติดต่อกับที่ใด (แนว
คํ า ตอบ : มหาสมุ ท รอิ น เดี ย และมหาสมุ ท ร
แอตแลนติก)
4.5 ทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกาติดต่อกับที่
ใด (แนวคําตอบ : มหาสมุทรอินเดีย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ที่มา : https://www.worldatlas.com/
webimage/countrys/africa/southafrica/zalatl
og.htm
5. ครู แ ละนั ก เรีย นทํ า กิ จ กรรม วางให้ ถู ก ที่ โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
5.๑ ครูแปะบัตรคําว่า “ทวีปแอฟริกา” ไว้กลาง
กระดาน
5.๒ ครูสมุ่ นักเรียนออกจากรับบัตรคําสําหรับ
นําไปแปะบนกระดานรอบบัตรคําว่า “ทวีปแอฟริกา”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๗ เรื่อง ทีต่ ั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ตัวอย่าง การแปะบัตรคําที่ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๗ เรื่อง ทีต่ ั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ให้ถูกต้องตามตําแหน่งและทิศทาง โดยมีบัตรคํา
ดังต่อไปนี้ (obj. ๑)
1) มหาสมุทรแอตแลนติก
2) มหาสมุทรอินเดีย
3) ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
4) ทะเลแดง
5) ทวีปยุโรป
6) ทวีปเอเชีย
7) เกาะมาดากัสการ์
8) แหลมกู๊ดโฮป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง ที่ตั้ง
อาณาเขต และขนาดของทวี ป แอฟริ ก า โดยแบ่ ง
นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กัน แล้วให้แข่งกันทํา
กิจกรรม วางให้ถูกที่อีกรอบ กลุ่มใดสามารถวางให้
ถูกที่ได้ถูกต้องและเสร็จเป็นกลุ่มแรก จะได้รับการ
เสริมแรงเป็นคะแนนหรือรางวัลตามสมควร จากนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๗ เรื่อง ทีต่ ั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
6. จากกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบคําตอบ
ให้ถูกต้อง แล้วช่วยกันนําที่ตั้งต่าง ๆ ไปค้นหาในแผน
ที่กายภาพทวีปแอฟริกา เพื่อนําคําตอบที่ได้ไปทําลง
ในใบงาน เรื่อง “ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีป
แอฟริกา”
7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสําคัญของการใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาทวีปแอฟริกา
โดยผู้สอนใช้แนวคําถามดังนี้
7.๑ นักเรียนคิดว่าการใช้แผนที่หรือเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์มีความสําคัญในการศึกษาลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปของแอฟริกาอย่างไร (แนวคําตอบ
: ทําให้ทราบข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของ
ทวีปแอฟริกาอย่างชัดเจน) (Obj. ๔)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ชี้ ตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง และอาณาเขต
ติดต่อของทวีปแอฟริกาได้
๒. จั ด ลํ า ดั บ ขนาดพื้ น ที่ ข องทวี ป
แอฟริกาต่อทวีปต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการอธิบายทําเลที่ตั้ง
ลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปแอฟริกาได้

วิธีการ
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เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การถามคําถาม
2) ตอบคําถาม
3) การทํากิจกรรม
4) การทําใบงาน

1) คําถาม
2) กิจกรรม “วางให้
ถูกที่”
3) ใบงานที่ ๑๖ เรื่อง
ที่ตั้ง อาณาเขต และ
ขนาดของทวีป
แอฟริกา

1) ตอบคําถามถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
2 ) พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชั้ น
เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
๘๐
ดี : นักเรียนสามารถชี้
ตํ า แ ห น่ ง ที่ ตั้ ง แ ล ะ
อาณาเขตติ ด ต่ อ ของ
ทวี ป แอฟริ ก าจากการ
ทํ า ใบงานได้ ถู ก ต้ อ ง
ร้อยละ ๘๐
พ อ ใ ช้ : นั ก เ รี ย น
สามารถชี้ตําแหน่งที่ต้ัง
และอาณาเขตติ ด ต่ อ
ของทวีปแอฟริกาจาก
การทําใบงานได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๖๐
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถชี้ตําแหน่งที่ตั้ง
และอาณาเขตติ ด ต่ อ
ของทวี ปแอฟริกาจาก
การทําใบงาน

1) การถามคําถาม
2) ตอบคําถาม
3) การทํากิจกรรม

1) คําถาม
2) กิจกรรม “วางให้
ถูกที่”
3) เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์
4) แผนที่กายภาพ

1) ตอบคําถามถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
2 ) พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชั้ น
เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
๘๐

คําถาม

1) ตอบคําถามถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
2) พฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชั้น
เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
๘๐

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสําคัญของการ 1) การถามคําถาม
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
2) ตอบคําถาม
การศึกษาทวีปแอฟริกา
3) การทํากิจกรรม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่.........เดือน................พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่.........เดือน...............พ.ศ...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ข้อมูลทั่วไปของทวีปแอฟริกา (Africa)
ทวีปแอฟริกา

ภาพ : แสดงทีต่ ั้งของทวีปแอฟริกา
ที่มา : https://goo.gl/1zuKp8

ทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งแรก
ของโลก ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในแถบที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ํ า ไนล์ ใ น
อียิปต์โบราณ อดีตทวีปนี้เป็นทวีปที่มีความลึกลับอยู่
มาก เนื่ อ งจากอุ ป สรรคทางสภาพแวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติทําให้ยากแก่การสํารวจดินแดน รวมทั้ง
ความล้าหลังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวดํา จึงทํา
ให้ทวีปแอฟริกามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ทวีปมืด"
หรือ "กาฬทวีป" ในปัจจุบันทวีปแอฟริกากําลังเป็น
ทวีปที่มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็น
ดิ น แดนที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งเส้ น ทางติ ด ต่ อ ระหว่ า งทวี ป
ยุโรปกับทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย นอกจากนี้
ยังเป็นแหล่งผลิตแร่ธาตุที่สําคัญ และเป็นทวีปที่มี
จํานวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก
ทวีปเอเชีย

ขนาด ที่ตั้งและอาณาเขต
ขนาด
ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ
30,244,048 ล้ า นตารางกิ โ ลเมตร
เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ 2 ของโลก
รองจากทวี ป เอเชี ย มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า
ทวีปยุโรปประมาณ 3 เท่า
ที่ตั้ง
ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปและทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่าง
ละติจูดที่ 37 องศา 21 ลิปดาเหนือ ถึง 34 องศา 52 ลิปดาใต้ และระหว่างลองจิจูด ที่ 51 องศา 26
ลิปดาตะวันออก ถึง 17 องศา 32 ลิปดาตะวันตก โดยมีเส้นละติจูดที่ 0 ํ หรือเส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลาง
ทวีป ทําให้ครึ่งหนึ่งของทวีปอยู่ทางซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทางซีกโลกใต้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ช่อง
แคบยิบรอลตาร์ เป็นแนวแบ่งระหว่างทวีป
แอฟริกากับทวีปยุโรปและเป็นเส้นทางน้ํา
ออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก นอกจากนี้ยัง
มี ค ลองสุ เ อซเป็ น แนวแบ่ ง ระหว่ า งทวี ป
แอฟริกากับทวีปเอเชียและยังเป็นเส้นทาง
ออกสู่มหาสมุทรอินเดีย
ทิ ศ ใต้ จดมหาสมุท รอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศตะวันออก จดทะเลแดง อ่าวเอเดน
และมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก จดมหาสมุทรแอตแลนติก
มีอ่าวสําคัญคืออ่าวกินี
ภาพ : แผนทีแ่ สดงลักษณะกายภาพทวีปแอฟริกา
ที่มา : https://micsom.files.wordpress.com/
2011/01/africa.gif

ภูมิภาค
ทวีปแอฟริกา แบ่งได้ 5 ภูมิภาค ได้แก่ ยุโรป
แอฟริ ก าเหนื อ แอฟริ ก ากลาง แอฟริ ก าตะวั น ออก
แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกาใต้
แอฟริกาเหนือ ได้แก่ อียิปต์ ซูดาน โมร็อกโก
แอลจีเรีย ตูนีเซีย ลิเบีย
แอฟริกากลาง ได้แก่ แคมารูน อิเควทอเรียล
กิ นี กาบอง คองโก แอฟริ ก ากลาง ซาอี ร์ อั ง โกลา
แซมเบีย บุรุนดี รวันดา เซาโตเมและปรินซิเป
แอฟริกาตะวันออก ได้แก่ เอธิโอเปีย เคนยา
ยูกันดา แทนซาเนีย โมซัมบิก โซมาเลีย มาดากัสการ์
มาลาวีจีบูดี มอริเซียส คอโมรอส เซเซลล์
แอฟริก าตะวัน ตก ได้แ ก่ ชาด ไนเจอร์ มาลี
มอริเตเนีย ไนจีเรีย โกตดิวัวร์ บูร์ดินาฟาโซ กินี กานา
เซเนกัล เบนิน ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน โตโก กินีบิสเซา
แกมเบีย เคปเวิร์ด
แอฟริ ก าใต้ ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้
นามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว เลเซโธ สวาซิแลนด์

ภาพ : แผนทีแ่ บ่งภูมิภาคของทวีปแอฟริกา
ที่มา : https://goo.gl/Lhh8di

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน
เรื่ อง ทีต่ ้งั อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
ชื่ อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนศึกษาอาณาเขตของทวีปแอฟริกา แล้วตอบลงในกล่องสี่เหลี่ยมทีก่ ําหนดให้
ทิศเหนือ
จดทะเล.......................................
และช่องแคบ..................................
ทิศตะวันออก
จดมหาสมุทร......................

ทิศตะวันตก
จดมหาสมุทร.................................

ทิศใต้
จดมหาสมุทร...................................
และมหาสมุทร.................................
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คําชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา
1. ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ระหว่างประมาณละติจูด ............. องศาเหนือ ถึง .................องศาใต้
ลองจิจูด .......... องศาตะวันออกถึง ............องศาตะวันตก โดยมีเส้นศูนย์สูตรผ่านกลางทวีปทําให้ครึ่งหนึ่ง
ของทวี ป แอฟริ ก าอยู่ ท างซี ก โลกเหนื อ และอี ก ครึ่ ง หนึ่ ง อยู่ ท างซี ก โลกใต้ เ ส้ น ศู น ย์ สู ต รลากผ่ า นประเทศ
.....................................................................................................................................................................
2. อาณาเขต ทิศเหนือติดกับ..........................................................................
ทิศใต้ติดกับ..............................................................................
ทิศตะวันออกติดกับ....................................................................
ทิศตะวันตกติดกับ......................................................................
3. ขนาด ทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณ ….....................................ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ ….......ของโลกรองจากทวีปเอเชียและใหญ่กว่าทวีปยุโรปถึง …................... เท่า

1. น่านน้ําที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรป คือ
2. คลองสุเอซขุดเชื่อมระหว่างทะเลอะไร
3. อ่าวเอเดนอยู่ทางทิศใดของทวีปแอฟริกา
4. น่านน้ําที่เป็นพรมแดนระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย คือ
5. แหลมกู๊ดโฮปอยู่บริเวณใดของทวีปแอฟริกา
6. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบวิกตอเรีย
7. ประเทศใดที่มีดินแดนส่วนใหญ่อยู่ในเขตทะเลทรายสะฮารา
8. ทวีปแอฟริกามีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่รองจากทวีปใด
9. ช่องแคบยิบรอลตาร์เป็นน่านน้ําที่อยู่ระหว่างประเทศอะไร
10. ทวีปแอฟริกาเป็นเส้นทางการเดินเรืองสมุทรผ่านระหว่างทวีปอะไร
11. ทวีปแอฟริกามีชายฝั่งทะเลติดต่อกับมหาสมุทรใดบ้าง
12. เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา คือเกาะอะไร
13. ทวีปแอฟริกาได้รับฉายยาว่า
เพราะ
14. ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีดินแดนใกล้กับทวีปยุโรปมากที่สุด
15. น่านน้ําที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับเกาะมาดากัสการ์ เรียกว่าอะไร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน
เรื่ อง ทีต่ ้งั อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
ชื่ อ-นามสกุล .....................เฉลย.......................................
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนศึกษาอาณาเขตของทวีปแอฟริกา แล้วตอบลงในกล่องสี่เหลี่ยมทีก่ ําหนดให้
ทิศเหนือ
จดทะเล......เมดิเตอร์ เรเนี ยน.........
และช่องแคบ.......ยิบรอลตาร์..........

ทิศตะวันตก
จดมหาสมุทร.....แอตแลนติก........

ทิศตะวันออก
จดมหาสมุทร.......อินเดีย...........

ทิศใต้
จดมหาสมุทร.............อินเดีย............
และมหาสมุทร.....แอตแลนติก.........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา
1. ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ระหว่างประมาณละติจูด 37 องศา 21 ลิปดาเหนือ ถึง 34 องศา 52
ลิปดาใต้ ลองติจูด 51 องศา 26 ลิปดาตะวันออก ถึง 17 องศา 32 ลิปดาตะวันตก โดยมีเส้นศูนย์สูตรผ่าน
กลางทวีปทําให้ครึ่งหนึ่งของทวีปแอฟริกาอยู่ทางซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทางซีกโลกใต้เส้นศูนย์สูตร
ลากผ่านประเทศ กาบอง คองโก เคนยา
2. อาณาเขต ทิศเหนือติดกับ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทิศใต้ติดกับ มหาสมุทรอินเดีย, มหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศตะวันออกติดกับ มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตกติดกับ มหาสมุทรแอตแลนติก
3. ขนาด ทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณ 30,244,048 ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย และใหญ่กว่าทวีปยุโรปถึง 3 เท่า
1. น่านน้ําที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรป คือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
2. คลองสุเอซขุดเชื่อมระหว่างทะเลอะไร ทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
3. อ่าวเอเดนอยู่ทางทิศใดของทวีปแอฟริกา ทิศตะวันออก
4. น่านน้ําที่เป็นพรมแดนระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย คือ ทะเลแดง
5. แหลมกู๊ดโฮปอยู่บริเวณใดของทวีปแอฟริกา ทิศใต้
6. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบวิกตอเรีย ประเทศเคนยา แทนซาเนีย ยูกันดา
7. ประเทศใดที่มีดินแดนส่วนใหญ่อยู่ในเขตทะเลทรายสะฮารา แอลจีเรีย ชาด อียิปต์ ลิเบีย มาลี มอริเตเนีย
โมร็อกโก ตูนีเซีย
8. ทวีปแอฟริกามีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่รองจากทวีปใด ทวีปเอเชีย
9. ช่องแคบยิบรอลตาร์เป็นน่านน้ําที่อยู่ระหว่างประเทศอะไร สเปน, โมร็อกโก
10. ทวีปแอฟริกาเป็นเส้นทางการเดินเรืองสมุทรผ่านระหว่างทวีปอะไร ทวีปเอเชีย, ทวีปยุโรป
11. ทวีปแอฟริกามีชายฝั่งทะเลติดต่อกับมหาสมุทรใดบ้าง มหาสมุทรอินเดีย, มหาสมุทรแอตแลนติก
12. เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา คือเกาะอะไร เกาะมาดากัสการ์
13. ทวีปแอฟริกาได้รับฉายาว่า ทวีปมืด เพราะ การพัฒนาที่ล้าหลังปละยากต่อการเข้าสํารวจ ทําให้มีข้อมูล
ไม่เพียงพอ
14. ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีดินแดนใกล้กับทวีปยุโรปมากที่สุด โมร็อกโก
15. น่านน้ําที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับเกาะมาดากัสการ์ เรียกว่าอะไร ช่องแคบโมซัมบิก
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ภูมภิ าคและประเทศของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
ตัวชี้วดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป
๑. ภาพแผนที่รัฐกิจทวีปแอฟริกา
ขั
น
้
นํ
า
เข้
า
สู
บ
่
ทเรี
ย
น
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๒. ใบความรู้ เรื่อง ภูมิภาคและประเทศของทวีป
๑. ครูให้นักเรียนเล่นเกมทายปริศนาภาพคําใบ้ทาย แอฟริกา
สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรม ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกา นักเรียนคนใดตอบได้ให้ ๓. ภาพคําใบ้ทายชื่อประเทศในทวีปแอฟริกา
ยกมื อ ขึ้ น เมื่ อ ตอบถู ก ครู ชื่ น ชมและเสริ ม แรงให้ ๔. ภาพธงชาติในทวีป ในกิจกรรมสรุปความคิด
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
นักเรียนคนอื่นพยายามตอบบ้าง
แอฟริกา
ขอบเขตเนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
๑. ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
๒. ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก
๒. ห้องสมุด
๓. ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
๔. ภูมิภาคแอฟริกากลาง
(เฉลย : แค-เมอ-รูน ภาพแรกคือ ดอกแค คือ “แค”
๕. ภูมิภาคแอฟริกาใต้
ภาพต่อไป เมอไลออน แต่ไม่เอาไลออน เหลือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
“เมอ” และภาพที่ ๔ คือ “รู” ตามด้วยภาพที่ ๕ คือ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการแบ่งภูมิภาคของ
จุดประสงค์การเรียนรู้
หนู หรือ “น” รวมกันเป็น แค-เมอ-รูน)
ทวีปแอฟริกา
ด้านความรู้
จากนั้นครูใช้คําถามกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของ
โดยใช้แนวคําถามดังนี้
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาได้อย่างถูกต้อง
“ประเทศแคเมอรู น เป็ น ประเทศหนึ่ ง ในทวี ป
ด้านทักษะและกระบวนการ
แอฟริกา นักเรียนทราบหรือไม่ว่าประเทศแคเมอรูน
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
ตั้งอยู่ในภูมิภาคใดของทวีปแอฟริกา” (แนวคําตอบ :
การแบ่งภูมิภาคของทวีปแอฟริกาได้อย่างถูกต้อง
แอฟริกากลาง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ภูมภิ าคและประเทศของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. จากนั้นครูนําเข้าสู่บทเรียน โดยบอกนักเรียน “ใน
ด้านคุณลักษณะ
คาบนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในทวีป
นักเรียนสามารถระบุความสําคัญของการแบ่ง
แอฟริกา ว่าประกอบด้วยประเทศใดบ้างและแต่ละ
ภูมิภาคในทวีปแอฟริกาได้อย่างเหมาะสม
ประเทศนั้นอยู่ในภูมิภาคใดบ้าง”
ขั้นสอน
1. นักเรียนจับกลุ่มคละความสามารถกัน กลุ่มละ ๕
คน โดยให้แต่ละคนในกลุ่มแบ่งกันศึกษาข้อมูลเมือง
หลวง จํานวนประชากร ขนาดของประเทศและที่ตั้ง
ของแต่ ล ะประเทศ ซึ่ ง ครู แ จกแผนที่ รั ฐ กิ จ และ
ใบความรู้ เรื่ อ ง ภู มิ ภ าคและประเทศของทวี ป
แอฟริกา ตามหัวข้อดังนี้
คนที่ ๑ ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ (มี ๖ ประเทศ
คือ แอลจีเรีย อียิปต์ ลิเบีย โมร็อกโก ซูดาน ตูนิเซีย)
คนที่ ๒ ภู มิ ภ าคแอฟริ ก าตะวั น ตก (มี ๑๖
ประเทศ คือ เบนิน บูร์กินาฟาโซ กาบูเวร์ดี โกตดิวัวร์
แกมเบี ย กานา กิ นี กิ นี บิ ส เซา ไลบี เ รี ย มาลี
มอริเตเนีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย เซเนกัล เซียร์ราลีโอน
และโตโก)
คนที่ ๓ ภู มิ ภ าคแอฟริ ก าตะวั น ออก (มี ๑๘
ประเทศ คื อ บุ รุ น ดี คอโมโรส จิ บู ตี เอริ เ ทรี ย
เอธิโอเปีย เคนยา มาดากัสการ์ มาลาวี มอริเชียส
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ที่มา : https://www.pinterest.com/
pin/527343437589265794/?lp=true

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ภูมภิ าคและประเทศของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
โมซั ม บิ ก รวั น ดา เซเซลส์ โซมาเลี ย เซาท์ ซู ด าน
แทนซาเนีย ยูกันดา แซมเบีย และซิมบับเว)
คนที่ ๔ ภูมิภาคแอฟริกากลาง (มี ๙ ประเทศ คือ
แองโกลา แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด
คองโก สาธารณรัฐคองโก อิเควทอเรียลกินี กาบอง
เซาตูเมและปรินซิปี)
คนที่ ๕ ภู มิ ภ าคแอฟริ ก าใต้ (มี ๕ ประเทศ คื อ
บอตสวานา เลโซโท นามิเบีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
และสวาซิแลนด์) (obj. ๑, ๒)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ภูมภิ าคและประเทศของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
โดยให้นักเรียนที่ศึกษาภูมิภาคเดียวกันของแต่ละ
กลุ่ม มารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยกัน
ศึกษาแต่ละภูมิภาค
2. นั ก เรี ย นทุ ก คนกลั บ กลุ่ ม ของตนเองเ พื่ อ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ ต นเองได้ ไ ปศึ ก ษาจากกลุ่ ม
เชี่ยวชาญ พร้อมร่วมกันทําใบงานเรื่อง “ภูมิภาคและ
ประเทศของทวีปแอฟริกา” โดยครูคอยให้คําแนะนํา
ในการทําใบงาน
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสําคัญของการแบ่ง
ภูมิภาคของทวีปแอฟริกา โดยผู้สอนใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้
3.๑ นักเรียนคิดว่าการจัดกลุ่มประเทศต่าง ๆ ใน
ทวีปแอฟริกาเป็นภูมิภาคต่าง ๆ กัน เกิดประโยชน์ใน
เรื่องใดบ้าง อย่างไร (แนวคําตอบ : เนื่องจากง่ายต่อ
การศึกษาพื้นที่ที่มีความคล้ายคลึงกัน) (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
1. ครูใช้เกม “Africa flag for fun” เพื่อสรุป
ความคิดรวบยอด
กติกาการเล่นคือ
1.๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาหน้า
ชั้นเรียนกลุ่มละ 1 คน
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ภูมภิ าคและประเทศของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
1.๒ ครูแสดงรูปธงชาติประเทศต่าง ๆ ใน
ทวีปแอฟริกาประมาณ 5-10 ประเทศที่น่าสนใจ
พร้อมทั้งมีคําใบ้ที่บ่งบอกเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละ
ประเทศ โดยให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มแข่งกันยก
มือเพื่อตอบคําถามว่า ธงชาตินี้คือประเทศใด เมือง
หลวงชื่ออะไร อยู่ในภูมิภาคใด
1.๓ เมื่อนักเรียนตอบถูกครูให้คะแนน
พิเศษหรือรางวัลตามสมควร
(แนวทางธงชาติที่ใช้ในเกม : ทวีปแอฟริกาแบ่งเป็น
๕ ภูมิภาค
๑) แอฟริกาเหนือ ประเทศสําคัญ อียิปต์
โมร๊อกโก แอลจีเรีย
๒) แอฟริกาตะวันตก ประเทศสําคัญ
ไนจีเรีย มาลี กานา
๓) แอฟริกาตะวันออก ประเทศสําคัญ
เอธิโอเปีย เคนยา โซมาเลีย
๔) แอฟริกากลาง ประเทศสําคัญ แคเมอรูน
คองโก แองโกลา
๕) แอฟริกาใต้ ประเทศสําคัญ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

197

โดยลักษณะคําใบ้ของแต่ละประเทศ
1. แอลจีเรีย
5. แอฟริกาใต้
- ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน - จุ ด บรรจบของ
- ติดกับทะเลทรายสะฮารา
สองมหาสมุทร
- มีเทือกดราแกนสเบิร์ก
- เมื อ งหลวงชื่ อ
- เมืองหลวงชื่อ แอลเจียร์
เคปทาวน์
2. คองโก
6. เอธิโอเปีย
- มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2
- อยูใ่ นเขตที่ราบสูง
ของทวีป
- ตั้งอยู่ส่วนแหลม
- อยู่ตอนกลางของทวีป
ของแอฟริกา
- เมืองหลวง อาดดิส
- เมืองหลวงชื่อ กินชาซา
อาบาบา
3. อียิปต์
7. ตูนีเซีย
- ตั้งบริเวณคาบสมุทรไซนาย - ชายฝั่งเมดิเตอร์มีชื่อเสียงด้านอารยธรรมโบราณ เรเนียน
- ทิศใต้ติดกับประเทศลิเบีย
- เมืองหลวงชื่อ
- เมืองหลวงชื่อ ไคโร
ตูนิส

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ภูมภิ าคและประเทศของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ภูมภิ าคและประเทศของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
4. เคนยา
8. ไนจีเรีย
- ตั้งบริเวณเส้นศูนย์สูตร
- อยู่บริเวณอ่าวกินี
- ติดกับทะเลสาบวิกตอเรีย - แม่น้ําไนเจอร์ไหลเมืองหลวงชื่อ ไนโรบี
ผ่าน
- เมืองใหญ่ที่สุดชื่ อ
ลากอส

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะทั่วไปของ
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา

วิธีการ
1) การตอบคําถาม
2) การทํากิจกรรม
กลุ่ม
3) การทําใบงาน

ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน 1) การตอบคําถาม
การแบ่งภูมิภาคของทวีปแอฟริกา 2) การทํากิจกรรม
กลุ่ม
3) การทําใบงาน
ด้านคุณลักษณะ
ระบุความสําคัญของการแบ่ง 1) การตอบคําถาม
ภูมิภาคในทวีปแอฟริกา
2) การทํากิจกรรม
กลุ่ม
3) การทําใบงาน

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
2) ภาพคําใบ้ทายชื่อ
ประเทศในทวีป
แอฟริกา
3) เกม “Africa flag
for fun”

ดี : ระบุตําแหน่งของ
ประเทศต่าง ๆ ใน
แอฟริกาได้จากการ ได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
พอใช้ : ระบุตําแหน่ง
ของประเทศต่าง ๆ ใน
แอฟริกาได้จากการ ได้
ถูกต้องร้อยละ ๖๐
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุตําแหน่งของ
ประเทศต่าง ๆ ใน
แอฟริกาได้

1) คําถามสําคัญ
2) ภาพคําใบ้ทายชื่อ
ประเทศในทวีป
แอฟริกา
3) เกม “Africa flag
for fun”

1) ตอบคําถามถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
2) ระบุตําแหน่งของ
ประเทศต่าง ๆ ใน
แอฟริกาได้จากการ ได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐

1) คําถามสําคัญ
2) ภาพคําใบ้ทายชื่อ
ประเทศในทวีป
แอฟริกา
3) เกม “Africa flag
for fun”

ระบุความสําคัญ
ของการแบ่งภูมิภาคใน
ทวีปแอฟริกาได้อย่าง
น้อย ๕ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...............................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูลทั่วไปของทวีปแอฟริกา
ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่
และจํานวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.3 ล้านตารางกิโลเมตร รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง
ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อย
ละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด ประชากรประมาณ 959.72 ล้านคน (พ.ศ. 2560) ในดินแดน 61
ดินแดน นับเป็นร้อยละ 12.79 ของจํานวนประชากรโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภูมิภาค

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
แอฟริกาเหนือ

1
2
3
4
5

ประเทศ

พืน้ ที่
(ตร.กม)

ประเทศ
ซูดาน
2,505,810
เซาท์ซูดาน
619,745
ตูนิเซีย
163,610
โมร็อกโก
446,550
ลิเบีย
1,759,540
อียิปต์
1,001,450
แอลจีเรีย
2,381,740
ดินแดน
หมู่เกาะคะแนรี (สเปน) 7,492
เซวตา (สเปน)
20
มาเดรา (โปรตุเกส) 797
เมลียา (สเปน)
12
เวสเทิร์นสะฮารา
266,000
สถิติ
8,533,021

ประชากร
ความ
(ล้านคน)
หนาแน่น
(สํารวจ ปี 2560)

40.6
8.2
11.5
35.1
6.4
93.4
42.2

16.4
57.0
64.1
78.0
3.6
82.9
14.3

1.9
0.09
0.3
0.09
0.6
2.43

226.2
3,575.2
307.4
5,534.2
1.5
24.9

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภูมิภาค

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
แอฟริกากลาง
7
8
9
สถิติ

ภูมิภาค

แอฟริกาใต้

ลําดับ

1
2
3
4
5
6

ประเทศ

ประเทศ
กาบอง
267,667
แคเมอรูน
475,440
ชาด
1,284,000
เซาตูเมและปรินซิปี 1,001
สาธารณรัฐคองโก
342,000
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
2,345,410
คองโก (ซาอีร์เดิม)
ประเทศแอฟริกากลาง 622,984
อิเควทอเรียลกินี
28,051
แองโกลา
1,246,700
6,613,253

ประเทศ

นามิเบีย
บอตสวานา
เลโซโท
สวาซิแลนด์
แอฟริกาใต้
ซิมบับเว
สถิติ

พืน้ ที่
(ตร.กม)

พืน้ ที่
(ตร.กม)
ประเทศ
825,418
600,370
30,355
17,363
1,219,912
390,580
3,083,998
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ประชากร
(ล้านคน)
(สํารวจ
ปี 2560)

ความ
หนาแน่น

2
25
14.9
0.2
5

5.6
39.7
8.0
212.4
11.7

81.5

29.2

4.7
1.3
28.6
163.2

7.2
22.6
10.3
18.39

ประชากร
(ล้านคน) ความ
(สํารวจ หนาแน่น
ปี 2560)

2.5
2.3
2.2
1.4
5.6
16.6
30.6

2.6
3.3
70.2
64.7
40.2
29.1
21.98
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภูมิภาค

แอฟริกาตะวันออก

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
สถิติ

ประเทศ

พื้นที่
(ตร.กม)

ประเทศ
บุรุนดี
27,830
คอโมโรส
2,170
จิบูตี
23,000
เอริเทรีย
121,320
เอธิโอเปีย
1,127,127
เคนยา
582,650
มาดากัสการ์
587,040
มาลาวี
118,480
มอริเชียส
2,040
โมซัมบิก
801,590
รวันดา
26,338
เซเชลส์
455
โซมาเลีย
637,657
แทนซาเนีย
945,087
ยูกันดา
236,040
แซมเบีย
752,614
ดินแดน
มายอต (ฝรั่งเศส)
374
เรอูว์นียง (ฝรัง่ เศส) 2,512
5,994,324

ประชากร
(ล้านคน) ความ
(สํารวจ หนาแน่น
ปี 2560)

10.4
0.8
1
5.9
105
49.7
25.5
18.6
1.3
29.7
12.3
0.09
14.7
57.5
42.8
16.4

322.9
346.7
22.4
46.5
75.6
66.0
35.1
120.4
629.5
27.0
397.6
192.2
15.4
43.3
137.1
15.7

0.2
489.7
0.9
296.2
392.79 51.9

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภูมิภาค

แอฟริกาตะวันตก

ลําดับ

ประเทศ

พืน้ ที่
(ตร.กม)

ประเทศ
1
เบนิน
112,620
2
บูร์กินาฟาโซ
274,200
3
กาบูเวร์ดี
4,033
4
โกตดิวัวร์
322,460
5
แกมเบีย
11,300
6
กานา
239,460
7
กินี
245,857
8
กินี-บิสเซา
36,120
9
ไลบีเรีย
111,370
10
มาลี
1,240,000
11
มอริเตเนีย
1,030,700
12
ไนเจอร์
1,267,000
13
ไนจีเรีย
923,768
14
เซเนกัล
196,190
15
เซียร์ราลีโอน
71,740
16
โตโก
56,785
ดินแดน
เซนต์เฮเลนา (สหราช
1
410
อาณาจักร)
สถิติ
6,144,013
รวมสถิติ
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ประชากร
(ล้านคน) ความ
(สํารวจ หนาแน่น
ปี 2560)

11.2
19.6
0.5
24.4
2.1
28.8
11.5
1.9
4.7
18.9
4.4
20.6
190.9
15.8
7.6
7.8

78.0
57.4
107.3
63.9
175.7
99.5
40.9
42.5
30.9
10.2
3.0
12.1
161.5
69.9
89.9
106

0.004 14.4
370.7 48.2

30,368,609 959.72 33.0
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ภูมภิ าคและประเทศในทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................

คําชีแ้ จง ให้นักเรียนนําหมายเลขหน้าธงชาติ มาใส่หน้าชื่อประเทศหรือเมืองหลวง พร้อมทั้งให้นักเรียน
เติมช่องว่างให้สัมพันธ์กัน

หมายเลข ๑

หมายเลข ๒

หมายเลข ๓

หมายเลข ๔

หมายเลข ๕

หมายเลข ๖

หมายเลข ๗

หมายเลข ๘

หมายเลข ๙

หมายเลข ๑๐

หมายเลข

ชื่อประเทศ

เมืองหลวง

........

ซูดานใต้

........................................

........

........................................

ฟรีทาวน์

........

........................................

คาร์ทูม

........

รวันดา

........................................

........

เอธิโอเปีย

........................................

........

ยูกันดา

........................................

........

........................................

พริทอเรีย

........

ชาด

........................................

........

........................................

บังกี

........

บุรุนดี

........................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คํา ชี้แ จง ให้นักเรียนระบุชื่อประเทศและระบายสีแผนที่รัฐกิจของทวีปแอฟริกาโดยแบ่งเป็นภูมิภาค
ลงในโครงแผนที่ให้สมบูรณ์และถูกต้องและสวยงาม

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
และทวี ปแอฟริ ก า โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิศ าสตร์สืบค้ น
ข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ขอบเขตเนื้อหา
๑. เขตเทือกเขาสูงหินใหม่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้
๒. เขตที่ราบสูง ภูเขาภาคตะวันออกและภาคตะวันออก
เฉียงใต้
๓. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก
๔. เขตที่ราบลุม่ แม่น้ําและที่ราบชายฝั่งทะเล
ที่มา : https://krupuysocial.files.wordpress.com/
2010/07/1_1.jpg

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
๑. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา
ขั้นนํา
๒. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะภูมิ
๑. ครูนําเสนอ แผนที่กายภาพของทวีปแอฟริกาให้นักเรียนดู ประเทศของทวีปแอฟริกา
จากนั้นตั้งประเด็นคําถามนักเรียน ดังนี้
๑.๑ จากแผนที่ นั ก เรี ย นเห็ น สี ต่ า ง ๆ บนแผนที่ แ ต่ ล ะสี แหล่งเรียนรู้
หมายถึงอะไร (แนวคําตอบ : สีฟ้าคือส่วนที่เป็นน้ํา สีเขียวคือที่ ๑. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.๒
๒. ห้องสมุด
ราบ สีเหลืองคือที่ราบสูง และสีน้ําตาลคือเทือกเขาสูง)
๑.๒ นักเรียนคิดว่าพื้นที่ ๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
บริเวณใดที่มีมนุษย์อาศัยอยู่
หนาแน่น เพราะอะไร (แนว ภาระงาน/ชิ้นงาน
การใช้เครือ่ งมือทางภูมิศาสตร์ใน
คํ า ตอบ : บริ เ วณสี เ ขี ย วที่
เป็ น ที่ ร าบและบริ เ วณที่ อ ยู่ การวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศของ
ติ ด กั บ แม่ น้ํ า หรื อ ชายฝั่ ง ทวีปแอฟริกา
ทะเล เพราะน้ํ า เป็ น ปั จ จั ย
สําคัญต่อการดํารงชีวิตของ
มนุษย์)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศของเขต
ต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย นสามารถใช้ เ ครื่อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ใ นการ
วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของทวี ป แอฟริ ก าได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถระบุ ค วามสํ า คั ญ ของการแบ่ ง เขต
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะสั ง คมของทวี ป
แอฟริกาได้อย่างสมเหตุสมผล
ขั้นสอน
1. ครูแบ่งกลุม่ เด็กออกเป็น 4 กลุ่ม แบ่งเนือ้ หาให้ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเขตเทือกเขาสูงหินใหม่ในภาคตะวันตก
เฉียงเหนือและภาคใต้
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเขตที่ราบสูง ภูเขาภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเขตที่ราบสูงภาคตะวันตก
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําและที่ราบชายฝั่งทะเล
โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ของแต่ละเขตว่ามี
ลักษณะอย่างไร และครอบคลุมภูมิภาคใด ประเทศใดบ้าง และ
ใช้แผนที่กายภาพของทวีปแอฟริกาประกอบการศึกษา

๒. ครูเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ลักษณะ
ภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ดังนี้ “จากแผนที่ทวีปแอฟริกาที่
นักเรียนเห็นอยู่ เป็นชนิดของแผนที่ที่เรียกว่า แผนที่กายภาพ
คือเป็นแผนที่ที่บอกลักษณะภูมิประเทศ ความสูงต่ําของพื้นที่
ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าทวีปแอฟริกามีลักษณะทางกายภาพที่
หลากหลาย ดังนั้นจึงมีการแบ่งเป็นเขตต่าง ๆ เพื่อความสะดวก
ในการศึกษา วันนี้เราจะมาศึกษาสภาพภูมิประเทศเขตต่าง ๆ
ของทวีปแอฟริกา”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปสาระสําคัญที่ได้ศึกษาแต่ละ
เขตภู มิ ป ระเทศ ด้ ว ยการใช้ แ ผนที่ ก ายภาพทวี ป แอฟริ ก า
หนังสือเรียนและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ลงในกระดาษ
หรือสมุดของตนเอง โดยมีแนวคําตอบ ดังนี้
“กลุ่มที่ ๑ ตอบ บริเวณเทือกเขาแอตลาสในประเทศโมร็อกโก
บริเวณตอนใต้ของเทือกเขาแอตลาส คือ ทะเลทรายซาฮารา
และเขตเทือกเขาเราเคนสเบอร์กในประเทศสหรัฐแอฟริกาใต้ มี
ความสูงชันและเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําที่สําคัญหลายสาย
กลุ่มที่ ๒ ตอบ เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงทางภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตที่มีความสูงมาก มียอดเขาที่
สูงที่สุดในทวีปคือ คีรีมานจาโรในประเทศแทนซาเนีย เขตนี้
เป็นเขตที่ เปลือกโลกยังไม่สงบตัวจึงเต็มไปด้วยภูเขาไฟที่ยัง
คุ ก รุ่ น และดั บ แล้ ว มี แ ผ่ น ดิ น ไหวและทางตะวั น ออก มี แ อ่ ง
แผ่ น ดิ น ที่ ท รุ ด ต่ํ า กลายเป็ น ทะเลสาบอยู่ ห ลายแห่ ง เช่ น
ทะเลสาบวิกตอเรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่เป็นที่ 3
ของโลก ทะเลสาบแทนกันยีกา ทะเลสาบมาลาวี เป็นต้น
กลุ่ ม ที่ ๓ ตอบ เป็ น ที่ ร าบสู ง หิ น เก่ า มี อ าณาเขตตั้ ง แต่
ทะเลทรายสะฮารา ไปจนถึงอ่าวกินี ภูเขาที่สําคัญ คือ ภูเขา
อะฮักการ์ทางตอนใต้ของประเทศแอลจีเรีย และภูเขาทีเบสตีใน
ประเทศชาดทางตอนใต้ของเขตนี้มีที่ราบสูงหลายแห่ง เช่น ที่
ราบสูงกินี ที่ราบสูงแคเมอรูน ที่ราบสูงจอส เป็นต้น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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กลุ่มที่ ๔ ตอบ ในเขตที่ราบสูงต่าง ๆ จะมีแม่น้ําสายสําคัญ
หลายสายไหลผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากที่สูงตอนในของทวีป
และไหลลงสู่ทะเลโดยรอบ มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ และบาง
บริเวณเต็มไปด้วยเกาะแก่งและน้ําตก ทําให้กระแสน้ําในเขตนี้
ไหลแรง ไม่สามารถทําการคมนาคมแต่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
การผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เขตที่ราบน้ําเป็นเขตเกษตรกรรมที่
สําคัญของทวีปเนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตที่ประชากร
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เขตที่ราบลุ่มแม่น้ําและที่ราบชายฝั่ง
ทะเลสามารถจําแนกได้ 4 เขตใหญ่ ๆ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ําไนล์
ที่ราบลุ่มแม่น้ําไนเจอร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ําคองโก ที่ราบลุ่มแม่น้ํา
แซมเบซี” (obj. ๑, ๒)
3. แต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตั ว แทนออกมานํ า เสนอข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายความสําคัญของลักษณะภูมิประเทศ
ที่ส่งผลต่อลักษณะทางสังคมของทวีปแอฟริกา โดยผู้สอนใช้
แนวคําถามดังต่อไปนี้
4.๑ นักเรียนคิดว่าลักษณะภูมิประเทศมีความสําคัญต่อ
ลักษณะทางสังคมของทวีปแอฟริกาหรือไม่ อย่างไร (obj. ๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

211

ขั้นสรุป
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย น เรื่ อ ง ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศของทวีปแอฟริกา โดยร่วมกันวิเคราะห์และให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งถิ่นฐานที่มีผลมาจาก
ลักษณะภูมิประเทศทั้ง ๔ เขต (แนวคําตอบ : แอฟริกามีที่ราบ
ลุ่มแม่น้ําไม่มาก ส่วนมากเป็นที่ราบสูง มนุษย์จะเลือกตั้งถิ่น
ฐานในบริ เ วณที่ ร าบมากกว่ า ที่ ร าบสู ง และเขตเทื อ กเขาสู ง
โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําหรือที่ราบชายฝั่งทะเลต่าง ๆ
มักจะมีมนุษย์อาศัยอยู่กันค่อนข้างมากกว่าจุดอื่น และแต่ละ
ภูมิประเทศที่แตกต่างกันก็เป็นปัจจัยสําคัญต่อวิถีการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะภูมิประเทศของเขตต่าง ๆ ใน
ทวีปแอฟริกา

ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
แอฟริกา
ด้านคุณลักษณะ
ระบุความสําคัญของ
การแบ่งเขตลักษณะภูมิ
ประเทศที่มีผลต่อลักษณะ
สังคมของทวีปแอฟริกา

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบคําถาม
๒) การทําใบงาน
๓) การปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบความรู้ เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปแอฟริกา
๓) แผนที่กายภาพของ
ทวีปแอฟริกา

ดี : อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศในเขตต่าง ๆ
ของทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
ภูมิประเทศในเขตต่าง ๆ
ของทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้องร้อยละ ๖๐
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศในเขตต่าง ๆ
ของทวีปแอฟริกาได้

๑) การตอบคําถาม
๒) การทําใบงาน
๓) การปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม
๔) การสังเกต

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบความรู้ เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปแอฟริกา
๓) แผนที่กายภาพของ
ทวีปแอฟริกา

ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
แอฟริกาได้ถูกต้องร้อย
ละ ๘๐

๑) การตอบคําถาม
๒) การทําใบงาน
๓) การปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม

คําถามสําคัญ

ระบุความสําคัญ
ของการแบ่งเขตลักษณะ
ภูมิ-ประเทศทีม่ ีผลต่อ
ลักษณะสังคมของทวีป
แอฟริกาได้ไม่น้อยกว่า
๕ ข้อ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา
พื้นที่ของทวีปแอฟริกา ประมาณ 2 ใน
3 จะเป็นเขตที่ราบสูง เขตที่ราบส่วนใหญ่จะ
เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบ ๆ ซึ่งมีอยู่น้อย
มาก นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ทวี ป ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี
คาบสมุ ท รและอ่ า ว ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
สามารถจําแนกได้เป็น 4 เขตใหญ่ ๆ ดังนี้
1. เขตเทือกเขาสูงหินใหม่ในภาคตะวันตก
เฉียงเหนือและภาคใต้
ได้แก่ บริเวณเทือกเขาแอตลาสใน
ประเทศโมร็ อ กโก บริ เ วณตอนใต้ ข อง
เทื อ กเขาแอตลาสคื อ ทะเลทรายสะฮารา
และเขตเทือกเขาเราเคนสเบอร์กในประเทศ
สหรั ฐ แอฟริ ก าใต้ มี ค วามสู ง ชั น และเป็ น
แหล่งกําเนิดของแม่น้ําที่สําคัญหลายสาย
2. เขตที่ราบสูง ภูเขาภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้
เขตที่ ร าบสู ง และภู เ ขาสู ง ทางภาค
ภาพ : แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเขตที่มี
ที่มา : https://www.histoire-afrique.org/topography/
ความสูงมาก มียอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปคือ คีรีมานจาโรในประเทศแทนซาเนีย เขตนี้เป็นเขตที่เปลือกโลกยังไม่สงบตัวจึงเต็มไปด้วยภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและดับแล้ว
มีแผ่นดินไหวและทางตะวันออก มีแอ่งแผ่นดินที่ทรุดต่ํากลายเป็นทะเลสาบอยู่หลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ
วิกตอเรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่เป็นที่ 3 ของโลก ทะเลสาบแทนแกนยิกา ทะเลสาบมาลาวี เป็นต้น
1. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก
เป็นที่ราบสูงหินเก่า มีอาณาเขตตั้งแต่ทะเลทรายสะฮาราไปจนถึงอ่าวกินี ภูเขาที่สําคัญ คือ
ภูเขาอะฮักการ์ทางตอนใต้ของประเทศแอลจีเรีย และภูเขาทีเบสตีในประเทศชาด ทางตอนใต้ของเขตนี้มีที่ราบ
สูงหลายแห่ง เช่น ที่ราบสูงกินี ที่ราบสูงแคเมอรูน ที่ราบสูงจอส เป็นต้น
2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ําและที่ราบชายฝั่งทะเล
ในเขตที่ราบสูงต่าง ๆ จะมีแม่น้ําสายสําคัญหลายสายไหลผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากที่สูงตอนใน
ของทวีปและไหลลงสู่ทะเลโดยรอบ มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ และบางบริเวณเต็มไปด้วยเกาะแก่งและน้ําตก
ทําให้กระแสน้ําในเขตนี้ไหลแรง ไม่สามารถทําการคมนาคมแต่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ เขตที่ราบน้ําเป็นเขตเกษตรกรรมที่สําคัญของทวีปเนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตที่ประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น เขตที่ราบลุ่มแม่น้ําและที่ราบชายฝั่ง เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ําไนล์ ที่ราบลุ่มแม่น้ําคองโก ที่ราบลุ่ม
แม่น้ําไนเจอร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ําแซมเบซี เป็นต้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนวาดแบ่งเขตและระบายสีเขตภูมิประเทศของทวีปแอฟริกาลงในโครงแผนที่ให้สมบูรณ์และ
ถูกต้องและสวยงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ภูมิประเทศของทวีปแอฟริกาให้สมบูรณ์และถูกต้อง

ภูมิประเทศทวีปแอฟริกา
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ขอบเขตเนื้อหา
ภูมิประเทศในแอฟริกา
- ที่ราบสูง
- ที่ราบ
- หุบเขาทรุด
- เทือกเขาสูง
- แหลม
- อ่าว
- คาบสมุทร
- เกาะ
- ทะเล/ทะเลสาบ - แม่นา้ํ

สื่อ
๑. ภาพแผนทีก่ ายภาพของทวีปแอฟริกา
๒. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปแอฟริกา
๓. ภาพภูมิประเทศในแอฟริกาลักษณะ
ต่าง ๆ

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
๒. ห้องสมุด
๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การใช้เครือ่ งมือทางภูมิศาสตร์ใน
ที่มา : https://krupuysocial.wordpress.com/
การระบุลักษณะภูมิประเทศประเภท
2010/07/07
๑.๑ ถ้ า พู ด ถึ ง คํ า ว่ า “ภู มิ ป ระเทศ” นั ก เรี ย นนึ ก ถึ ง สิ่ ง ต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา
ใดบ้าง (แนวคําตอบ : เนินเขา ภูเขา ทิวเขาหรือเทือกเขา
ที่ราบที่ราบสูง ทะเล อ่าว เกาะ คาบสมุทร แหลม)
๑.๒ นักเรียนรู้จักชื่อของลักษณะภูมิประเทศใดของทวีป
แอฟริกาบ้าง (แนวคําตอบ : ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เทือกเขา

ตัวชี้วดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
และทวี ปแอฟริ ก า โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิศ าสตร์สืบค้ น ขั้นนํา
๑. ครูแสดงแผนที่กายภาพทวีปแอฟริกาตั้งประเด็นคําถาม
ข้อมูล
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง นักเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม ดังนี้
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศประเภท
ต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการระบุ
ลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายประโยชน์ ข องการศึ ก ษา
ลักษณะภู มิ ประเทศประเภทต่าง ๆ ของทวีปแอฟริ กาได้
อย่างเหมาะสม
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายความหมายของลักษณะภูมิประเทศประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้
1.๑ หุ บ เขาทรุ ด หมายถึ ง เกิ ด จากการทรุ ด ตั ว ของ
เปลือกโลก ทําให้เกิดหุบเขาลึก มีหน้าผาสูงชัน
1.๒ ภู เ ขา หมายถึ ง เป็ น ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่มี ยอด
แหลมและมีความลาดชันสูง มีความสูงเกิน ๖๐๐ เมตรขึ้น
ไป
1.๓ เทือกเขาสูง หมายถึง เป็ นภูเขาสู งใหญ่หลายลูก
วางตัวเป็นแนวต่อเนื่องกัน
1.๔ ที่ราบ หมายถึง เป็นลักษณะภูมิประเทศที่แบนราบ
อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลไม่มากนัก
1.๕ ที่ ร าบสู ง หมายถึ ง เป็ น พื้ น ที่ ค่ อ นข้ า งราบ โดยมี
ความสูงกว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรขึ้นไป

แอตลาส ที่ ราบสูงเอธิ โ อเปี ย แม่ น้ําไนล์ ทะเลแดง เกาะ
มาดากัสการ์ คาบสมุทรโซมาเลีย แหลมกู๊ดโฮป เป็นต้น)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันชี้ตําแหน่งของชื่อภูมิประเทศที่
กล่ า วถึ ง ในชั้ น เรี ย นจากในหนั ง สื อ เรี ย นหรื อ ภาพแผนที่
กายภาพของทวีปแอฟริกา

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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1.๖ ทะเล หมายถึง เป็นแหล่งน้ําเค็มตามธรรมชาติ มี
ขนาดเล็กกว่ามหาสมุทร
1.๗ ทะเลสาบ หมายถึง เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มี
แผ่นดินล้อมรอบ มีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม
1.๘ เกาะ หมายถึง เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีน้ําทะเล
ล้อมรอบ
1.๙ คาบสมุทร หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่
ที่ยื่นล้ําออกไปในทะเลหรือมหาสมุทร
1.๑๐ แหลม หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทร มี
ลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินเล็ก ๆ ยาวเรียวยื่นออกไป
ในทะเล
2. ครูให้นักเรียนดูแผนที่กายภาพของทวีปแอฟริกา แล้ว
ช่วยกันหาชื่อภูมิประเทศต่าง ๆ โดยเลือกหาทีละประเภท
ดังตัวอย่างนี้
- เทื อ กเขาสู ง ได้ แ ก่ เทื อ กเขาแอตลาส เทื อ กเขา
ดราเคนส์เบิร์ก
- ที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบสูงดาร์ฟูร์ ที่ราบสูงอาดามาวา
ที่ราบสูงบีเอ ที่ราบสูงจอส
- ทะเล ได้แก่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแดง
- แม่น้ํา ได้แก่ แม่น้ําไนล์ แม่น้ําไนเจอร์ แม่น้ําคองโก
แม่น้ําแซมเบซี

เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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- อ่าว ได้แก่ อ่าวเอเดน อ่าวกินี อ่าวกาแบส
- เกาะ ได้แก่ เกาะมาดากัสการ์
- แหลม ได้แก่ แหลมกู๊ดโฮป แหลมอะกะลัส แหลมเวิร์ต
(obj. ๒)
3. นั ก เรี ย นแบ่ ง ออกเป็ น ๕ กลุ่ ม โดยให้ แ บ่ ง กั น ศึ ก ษา
ความสํ า คั ญ ของภู มิ ป ระเทศต่ า ง ๆ ในใบความรู้ เรื่ อ ง
ลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาที่ราบสูงและที่ราบในแอฟริกา
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาหุบเขาทรุดเทือกเขาสูงในแอฟริกา
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาแหลมกับอ่าวในแอฟริกา
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาคาบสมุทรกับเกาะในแอฟริกา
กลุ่มที่ ๕ ศึกษากับทะเลกับแม่น้ําในแอฟริกา
4. ให้นักเรียนทั้ง ๕ กลุ่มกระจายตัวออกไปจับกลุ่มกับเพื่อน
กลุ่มอื่นให้ได้กลุ่มละ ๕ คน โดยทุกคนในกลุ่มต้องมาจาก
กลุ่มการศึกษาภูมิประเทศทวีปแอฟริกาที่ต่างกัน
5. กลุ่มใหม่แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ภูมิประเทศในทวีปแอฟริกาที่ตนเองได้ศึกษามาจากกลุ่มเดิม
(Obj. ๑)
6. นักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ
ของทวีปแอฟริกา

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อสรุปความคิดรวบยอด โดยใช้
เกม Africa Pic for Place (จับคู่ภาพกับสถานที่) กติกาคือ
๑.๑ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมากลุ่มละ 1 คน
๑.๒ ครูวางโครงแผนที่แสดงแม่น้ําในทวีปแอฟริกาไว้
หน้าชั้นเรียน
๑.๓ ครูนําภาพภูมิประเทศลักษณะต่าง ๆ ให้ตัวแทน
กลุ่มแข่งขันกันตอบ หากตอบถูกให้นําภาพดังกล่าวไปวางลง
ให้ตรงกับตําแหน่งภูมิประเทศบนโครงแผนที่แสดงแม่น้ําใน
ทวี ป แอฟริ ก า พร้ อ มระบุ ว่ า เป็ น ภู มิ ป ระเทศลั ก ษณะใด
ตําแหน่งที่วางลงไปนั้นเป็นภูมิประเทศที่ชื่อว่าอะไร (แนว
คําตอบ : เทือกเขาสูง ที่ราบสูง ทะเล แม่น้ํา เกาะ)

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของการศึกษาลักษณะ
ภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกา โดยผู้สอนใช้
แนวคําถามดังต่อไปนี้
7.๑ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า การทราบถึ ง ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ประเภทต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกา ส่งผลดีกับนักเรียนหรือผู้
ที่ ศึ ก ษาอย่ า งไรบ้ า ง (Obj. ๓) (แนวคํ า ตอบ : ตามความ
คิดเห็นของผู้เรียน)
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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หุบเขาทรุด

แหลมกู๊ดโฮป

เทือกเขาแอตลาส

ภาพตัวอย่าง เกม Africa Pic for Place

๑.๔ ครูชื่นชมและให้รางวัลตัวแทนที่ตอบถูกและสรุปผล
การวางภาพลงบนแผนที่พร้อมกับนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ใน
ทวีปแอฟริกา

ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการระบุ
ลักษณะภูมิประเทศประเภท
ต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายประโยชน์ของ
การศึกษาลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ของ
ทวีปแอฟริกา

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติใบงานที่
กําหนดให้
๓) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปแอฟริกา (ต่อ)
๓) กิจกรรมเกม
Africa Pic for Place

ดี : อธิบายลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ
ในทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
พอใช้ : อธิบาย
ลักษณะภูมิประเทศ
ประเภทต่าง ๆ ในทวีป
แอฟริกาได้ถูกต้องร้อย
ละ ๖๐
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ
ในทวีปแอฟริกาได้

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติใบงานที่
กําหนดให้
๓) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปแอฟริกา (ต่อ)
๓) กิจกรรมเกม
Africa Pic for Place

ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการระบุ
ลักษณะภูมิประเทศ
ประเภทต่าง ๆ ในทวีป
แอฟริกาถูกต้องร้อยละ
๘๐

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติใบงานที่
กําหนดให้
๓) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปแอฟริกา (ต่อ)
๓) กิจกรรมเกม
Africa Pic for Place

อภิปรายประโยชน์
ของการศึกษาลักษณะ
ภูมิประเทศประเภท
ต่าง ๆ ของทวีป
แอฟริกาได้ไม่น้อยกว่า
๕ ข้อ
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............

226

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกา
ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก ทวีปเอเชีย พื้นที่กว้างใหญ่ดังกล่าวมี
ลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. เทือกเขาสูง
เป็นภูเขาสูงใหญ่หลายลูกวางตัวเป็นแนวต่อเนื่องกันเทือกเขาแอตลาส เทือกเขาดราเคนส์ เบิ ร์ก
เป็นต้น

ภาพ : เทือกเขาแอตลาสในประเทศโมร็อกโก
ที่มา : http://picsfromtheoffice.blogspot.com/

ภาพ : เทือกเขาดราเคนส์เบิร์ก ในแอฟริกาใต้
ที่มา : https://www.1776.vc/insights/how-south-africacontinues-to-put-businesses-on-the-map/

2. หุบเขาทรุด
เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก ทําให้เกิดหุบเขาลึก มีหน้าผาสูงชัน แนวหุบเขาทรุดแห่งแอฟริกา
ตะวันออกเริ่มจากทางเหนือของทวีปแอฟริกาที่ทะเลแดง ยาวลงไปจรดที่ปากแม่น้ําแซมเบซี (Zambezi
River) ในประเทศโมซัมบิกทางทิศใต้ของทวีป แยกออกเป็น 2 สาขา โดยสาขาตะวันตก (Western Rift
Valley) คดเคี้ยวผ่านทะเลสาบอัล เบิร์ต (Albert) ในประเทศยูกันดา ผ่านลงไปทางประเทศรวันดา และ
ประเทศบุรุนดี ไปยังทะเลสาบตันกันยิกา (Tanganyika) แล้วผ่านไปทางตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทะเลสาบ
ยาซา (Nyasa)
ส่ ว นทางสาขาตะวั น ออก (Eastern or Gregory Rift) ไหลไปทางใต้ จ ากทะเลสาบเตอร์ ก านา
(Turkana) ในประเทศเคนยา ผ่านทะเลสาบเนตรอน (Natron) และทะเลสาบมันยารา (Manyara) ในประเทศ
แทนซาเนีย ก่อนที่จะไปรวมตัวกับสาขาตะวันตกทางด้านเหนือของประเทศมาลาวี ทะเลสาบในบริเวณนี้เล็ก
กว่าทะเลสาบในแนวหุบเขาทรุดทางสาขาตะวันตก บางแห่งตื้น มีน้ําเป็นด่าง
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3. ภูเขา
เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มียอดแหลมและมีความลาดชันสูง มีความสูงเกิน ๖๐๐ เมตรขึ้นไป ภูเขาที่สําคัญใน
ทวีปแอฟริกาได้แก่ ภูเขาคีรีมันจาโร เป็นต้น

ภาพ : หุบเขาทรุดในประเทศยูกันดา

ภาพ : หุบเขาทรุดในประเทศเคนยา

ที่มา : https://ngb.to/threads/147-ngb-PICDUMP/page181

ที่มา : http://www.grida.no/resources/2390

ภาพ : ภูเขาคีรีมันจาโร
ที่มา : http://www.nationalgeographic.com.au/travel/8-easy-tips-your-kilimanjaroguide-forgot-to-tell-you.aspx
4. ทีร่ าบสูง
เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ โดยมีความสูงกว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป ที่ราบสูงได้แก่
ที่ราบสูงเอธิโอเปีย ที่ราบสูงดาร์ฟูร์ ที่ราบสูงอาดามาวา ที่ราบสูงบีเอ ที่ราบสูงจอส
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพ : ที่ราบสูงเอธิโอเปีย
ที่มา : https://www.britannica.com/place/Ethiopian-Plateau
5. ที่ราบ
เป็นลักษณะภูมิประเทศที่แบนราบ อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลไม่มากนัก ในแอฟริกามีที่ราบสําคัญ
แบ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําราบลุ่มแม่น้ําไนเจอร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ําแซมเบซี และที่ราบชายฝั่งทะเล

ภาพ : ที่ราบลุม่ แม่น้ําคองโก
ที่มา : https://answersafrica.com/all-there-is-to-know-about-the-congo-river.html
6. คาบสมุทร
เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ที่ยื่นล้ําออกไปในทะเลหรือมหาสมุทร ในทวีปแอฟริกามีคาบสมุทร
สําคัญได้แก่ คาบสมุทรโซมาเลีย คาบสมุทรแอฟริกา
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ภาพ : คาบสมุทรแอฟริกาใต้
ที่มา : https://www.1776.vc/insights/how-south-africacontinues-to-put-businesses-on-the-map/

7. แหลม
เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทร มีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินเล็ก ๆ ยาวเรียวยื่นออกไปในทะเล ซึ่ง
ในทวีปแอฟริกามีแหลมสําคัญ ได้แก่ แหลมกู๊ดโฮป แหลมอะกะลัส แหลมเวิร์ต

ภาพ : แหลมกู้ดโฮป ในประเทศโซมาเลีย
ที่มา : http://picsfromtheoffice.blogspot.com/

8. ทะเล
เป็นแหล่งน้ําเค็มตามธรรมชาติ มีขนาดเล็กกว่ามหาสมุทร ในแอฟริกามีทะเลสําคัญ ได้แก่ ทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแดง เป็นต้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพ : ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายจากแหลมฮอร์น
ที่มา : https://pxhere.com/en/photo/1150892

9. ทะเลสาบ
เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มีแผ่นดินล้อมรอบ มีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม ทะเลสาบที่สําคัญในทวีป
แอฟริกา ได้แก่ ทะเลสาบวิกตอเรีย ทะเลสาบแทนแกนยิกา ทะเลสาบสีชมพูเร็ตบา เป็นต้น

ภาพ : ทะเลสาบวิกตอเรีย ประเทศเคนยา

ภาพ : ทะเลสาบเร็ตบา (สีชมพู) ในประเทศเซเนกัล

ที่มา : https://pxhere.com/en/photo/1150892

ที่มา : http://bemozza.org/pink-lake-retba-senegal/
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10. เกาะ
เป็ น ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ มี น้ํ า ทะเลล้ อ มรอบใน
แอฟริกามีเกาะสําคัญได้แก่ เกาะมาดากัสการ์

ภาพ : เกาะมาดากัสการ์
ที่มา : https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=68405

11. อ่าว
คือส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบที่ล้ําเข้าไปในฝั่ง หรือในแผ่นดิน มีลักษณะเว้าและเปิด
กว้าง

ภาพ : อ่าวกินี
ที่มา : https://africa.cgtn.com/2017/12/06/security-expertsponder-gulf-of-guinea-terror-threat/

232

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12. แม่น้ํา

ภาพ : แม่น้ําไนล์

ภาพ : แม่น้ําไนเจอร์

ที่มา : https://pxhere.com/en/photo/1150892

ที่มา : https://prezi.com/lbekfdi0_llm/niger-river/

มีบริเวณรอบข้างที่เหมาะกับการทําเกษตรกรรมที่สําคัญของทวีปเนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขต
ที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นเส้นทางคมนาคมในแอฟริกา ได้แก่ แม่น้ําไนล์ แม่น้ําไนเจอร์
แม่น้ําคองโก แม่น้ําแซมเบซี เป็นต้น

ภาพ : แม่น้ําคองโก
ที่มา :
https://science.howstuffworks.com/environmental
/earth/geology/largest-tropical-peatlandcongo.html

ภาพ : แซมเบซี
ที่มา : http://www.mtsobek.com/blog/sobeks-firstthrilling-descent-of-the-zambezi-river
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ใบงาน
เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนศึกษาข้อมูลลักษณะภูมิประเทศในแอฟริกาแล้วเติมคําลงในช่องว่าง

ภูมิประเทศ
๑. ที่ราบสูง
๒. ที่ราบ
๓. หุบเขาทรุด
๔. เทือกเขาสูง
๕. แหลม
๖. อ่าว
๗. คาบสมุทร
๘. เกาะ
๙. ทะเล
ทะเลสาบ
๑๐. แม่น้ํา

คําอธิบายลักษณะภูมิประเทศ

ชื่อภูมิประเทศในทวีปแอฟริกา
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ขอบเขตเนื้อหา
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
และทวี ปแอฟริ ก า โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิศ าสตร์สืบค้ น
ข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกาที่ยั่งยืน

๑.๒ นักเรียนคิดว่าสภาพภูมิอากาศแบบทะเลทรายมีผลต่อ
การดํารงชีวิตของคนในบริเวณนั้นแตกต่างกับคนที่อาศัยอยู่ใน

๑.๑ จากวีดิทัศน์ที่ชมไปนั้นคือสถานที่ใด และมีลักษณะ
สําคัญอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : ทะเลทรายสะฮารา มี
ลักษณะเป็นพื้นทรายอันกว้างไกล มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง
ไม่พบพืชพรรณมากนัก)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TaIniVvizEQ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การใช้เครือ่ งมือทางภูมิศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา

๑. วีดิทัศน์ เรือ่ ง ทะเลทรายซาฮารา
๒. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะ
ภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
๓. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
ขั้นนํา
๒. ห้องสมุด
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดู วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง ทะเลทรายสะฮารา แล้ ว ๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศของพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
ทะเลทรายสะฮารา โดยใช้การถามตอบเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกาได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์หรือแนวทางการพัฒนาชุมชนโดย
อาศัยความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศในทวีปแอฟริกา
ได้อย่างสร้างสรรค์

กลุ่มที่ ๔ ศึกษาปัจจัยกระแสน้ํา

กลุ่มที่ ๓ ศึกษาปัจจัยกระแสลมประจํา

กลุ่มที่ ๒ ศึกษาปัจจัยลักษณะภูมิประเทศ

กลุ่มที่ ๑ ศึกษาปัจจัยที่ตั้ง

2. นักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยแต่ละ
กลุ่มจะได้รับใบความรู้ แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา โดยแบ่ง
ประเด็นใดแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. นักเรียนร่วมกันดูแผนที่กายภาพของทวีปแอฟริกา จากนั้น
ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกา (Obj. ๒)

ขั้นสอน

๒. ผู้สอนนําผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน “ในคาบนี้เราจะมาศึกษาถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทําให้ทวีปแอฟริกามีภูมิประเทศแบบต่าง ๆ”

๑.๓ นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้เกิดภูมิประเทศ
แบบทะเลทราย (แนวคําตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น อยู่
บนพื้นฐานที่เป็นไปได้)

ประเทศไทย หรือไม่อย่างไร (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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5. ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ด้ า นหลั ง ของใบงานที่ แ จกให้ ซึ่ ง เป็ น
กระดาษเปล่ า เพื่ อ ร่ ว มเสนอแนวทางในการพั ฒ นาทวี ป
แอฟริกา โดยให้ผู้เรียนเลือกสภาพภูมิอากาศที่นักเรียนคิดว่า
เป็นปัญหาในการดํารงชีวิต จากนั้นให้นักเรียนสวมบทบาทเป็น
นายกรัฐมนตรีของประเทศนั้นในการนําเอาจุดอ่อนนี้มาเป็น
จุ ด แข็ ง ในการพั ฒ นาประเทศ เช่ น การท่ อ งเที่ ย ว โดยให้
นักเรียนวาดรูปภาพพอสังเขปลงในกระดาษ (Obj. ๓)
6. ครูสมุ่ นักเรียนออกมานําเสนอ ประมาณ ๒-๓ คน แต่ผสู้ อน
ควรสุ่มผู้เรียนที่มีแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งข้อมูลได้จากการที่
ผู้สอนได้เดินดูนักเรียนทําผลงานก่อนหน้านี้

4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคําตอบที่ถูกต้องที่ปรากฏในใบ
งาน

3. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มใหม่ กลุ่มละ ๔ คน โดยประกอบไป
ด้วยสมาชิกจากทั้ง ๔ กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลีย่ น
ความรู้ โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้โดยใช้แผนที่ก ายภาพ
ประกอบ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถทําใบงานเรื่อง ลักษณะ
ภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาได้ (Obj. ๑)

เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ขั้นสรุป
1 ครูใช้แนวคําถามในการพัฒนาความคิดรวบยอด โดยใช้แนว
คําถามดังต่อไปนี้
1.๑ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า เพราะเหตุ ใ ด ส่ ว นต่ า ง ๆ ของทวี ป
แอฟริ ก าจึ ง มี ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศแตกต่ า งกั น (แนวคํ า ตอบ :
เนื่องจากแต่ละบริเวณได้รับปัจจัยต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผล
ให้ภูมิอากาศในบริเวณต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย)
1.๒ จากคําพูดที่ว่า “สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร คนก็เป็น
อย่างนั้น” นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคําพูดนี้อย่างไร (แนว
คํ า ตอบ : นั ก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น บนพื้ น ฐานของ
สภาพแวดล้ อ มนั้ น ส่ ง ผลต่ อ การรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทําให้เกิดความหลากหลาย)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

237

238

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภูมิอากาศของ
ทวีปแอฟริกา

ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะ
ภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์หรือ
แนวทางการพัฒนาชุมชน
โดยอาศัยความหลากหลาย
ของสภาพภูมิอากาศในทวีป
แอฟริกาได้อย่างสร้างสรรค์

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบคําถาม
๒) การทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียน
๓) การทําใบงานที่
กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อ
ภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกา
๓) กิจกรรมการเรียนรู้

ดี : อธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภูมิอากาศ
ของทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
พอใช้ : อธิบายปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
ของทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้องร้อยละ ๖๐
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภูมิอากาศ
ของทวีปแอฟริกาได้

๑) การตอบคําถาม
๒) การทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียน
๓) การทําใบงานที่
กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อ
ภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกา
๓) กิจกรรมการเรียนรู้

ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐

๑) การตอบคําถาม
๒) การทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียน
๓) การทําใบงานที่
กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อ
ภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกา
๓) กิจกรรมการเรียนรู้

บอกประโยชน์
หรือแนวทางการพัฒนา
ชุมชนโดยอาศัยความ
หลากหลายของสภาพ
ภูมิอากาศในทวีป
แอฟริกาได้อย่างน้อย
๕ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา

ภาพ : แผนทีก่ ายภาพทวีปแอฟริกา
ที่มา : https://docs.google.com/document/d/1KJv_PFI7LuUCNe1MmdjqRbCXCAdC6KNGooXEVEaOoM8/mobilebasic

ปัจจัยที่ควบคุมลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาให้มีลักษณะแตกต่างกันตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
1. ที่ตั้ง
เนื่องจากทวีปแอฟริกามีที่ตั้งอยู่ทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ โดยมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีป
จึงทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อน มีเพียงบางส่วนอยู่ในเขตอบอุ่น ได้แก่ ตอนเหนือสุดและตอนใต้สุด
ของทวีป
2. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้ น ที่ ป ระมาณ 2 ใน 3 ของทวี ป แอฟริ ก าเป็ น เขตที่ ร าบสู ง ชายฝั่ ง ไม่ ค่ อ ยเว้ า แหว่ ง มี อ่ า วและ
คาบสมุทรน้อย รวมทั้งมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีปจึงทําให้พื้นที่ทางตอนเหนือและตอนใต้ได้รับ
อิทธิพลและความชื้นจากทะเลน้อยมากจึงกลายเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ภาพ : แผนทีแ่ สดงทิศทางลมของทวีปแอฟริกา
ที่มา : https://docs.google.com/document/d/1KJv_PFI7LuUCNe1MmdjqRbCXCAdC6KNGooXEVEaOoM8/mobilebasic

3. ทิศทางลมประจํา เนื่องจากมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีป ทําให้เกือบทั้งทวีปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ลมสินค้า ได้แก่ ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือและลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนําพาความชุ่มชื้นเข้า
มาทางด้านตะวันออกเมื่อปะทะกับขอบที่ราบสูงจะส่งผลให้บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้มีฝนตกชุก แต่
พื้นที่ด้านเหนือและด้านใต้ของทวีปเป็นเขตเงาฝนจึงกลายเป็นทะเลทราย
4. กระแสน้ํา กระแสน้ําที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของทวีปแอฟริกา ได้แก่
กระแสน้ําเย็นคานารี ไหลเลียบชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณประเทศโมร็อกโกและทะเลทราย
สะฮาราตะวันตก ทําให้บริเวณนี้มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง
- กระแสน้ําอุ่นโมซัมบิก ไหลเลียบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งภาคใต้ของประเทศ
โมซัมบิกและตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแอฟริกาใต้ ทําให้บริเวณนี้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้น
- กระแสน้ําเย็นเบงเกลา ไหลเลียบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้บริเวณประเทศแอฟริกาใต้และนามิเบีย
ทําให้บริเวณนี้มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................

คําชี้แจง ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

๑. ............................... เนื่องจากทวีปแอฟริกามีทตี่ ั้งอยู่ทั้งในซีกโลก............และซีกโลก...........
โดยมีเส้น.....................ลากผ่านกลางทวีป จึงทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต............... มีเพียง
บางส่วนอยู่ในเขต..................... ได้แก่ ตอนเหนือสุดและตอนใต้สุดของทวีป

๒. ............................... พื้นที่ประมาณ.............. ใน............... ของทวีปแอฟริกาเป็นเขต
................... ชายฝั่งไม่ค่อยเว้าแหว่งมีอ่าวและคาบสมุทร................. รวมทั้งมีเส้นศูนย์สูตรลาก
ผ่านกลางทวีปจึงทําให้พื้นที่ทางตอนเหนือและตอนใต้ได้รับอิทธิพลและความชื้นจากทะเล
.................จึงกลายเป็น.......................กว้างใหญ่
๓. .........................เนื่องจากมีเส้น.........................ลากผ่านกลางทวีป ทําให้เกือบทั้งทวีปตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลม...........................ได้แก่ ลม.................ตะวัน...............เฉียง................
และ ลม...................ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนําพาความ..................เข้ามาทางด้านทิศตะวัน
..................เมื่ อ ปะทะกั บ ขอบที่ ร าบสู ง จะส่ ง ผลให้ บ ริ เ วณชายฝั่ ง ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี
....................... แต่ พื้ น ที่ ด้ า นเหนื อ และด้ า นใต้ ข องทวี ป เป็ น เขตเงาฝนจึ ง กลายเป็ น
........................
๔. ................... กระแสน้ําที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศทวีปแอฟริกา ได้แก่
กระแสน้ําเย็น....................... ไหลเลียบชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณประเทศ
โมร็อกโกและทะเลทรายสะฮาราตะวันตก ทําให้บริเวณนี้มีอากาศ...............................
กระแสน้ําอุ่น...................... ไหลเลียบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งภาคใต้
ของประเทศโมซัมบิกและตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแอฟริกาใต้ ทําให้บริเวณนี้มีอากาศ
...........................
กระแสน้ํ า เย็ น .................... ไหลเลี ย บชายฝั่ ง ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ บริ เ วณประเทศ
แอฟริกาใต้และนามิเบีย ทําให้บริเวณนี้มีอากาศ...................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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เฉลย
ใบงาน
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................
คําชี้แจง : ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

๑. ............................... เนื่องจากทวีปแอฟริกามีทตี่ ั้งอยู่ทั้งในซีกโลก เหนือ และซีกโลก ใต้ โดย
มีเส้น ศูนย์สูตร ลากผ่านกลางทวีป จึงทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต ร้อน มีเพียงบางส่วนอยู่ใน
เขต อบอุ่น ได้แก่ตอนเหนือสุดและตอนใต้สุดของทวีป
๒. ............................... พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 ของทวีปแอฟริกาเป็นเขต ที่ราบสูง ชายฝั่งไม่
ค่อยเว้าแหว่ง มีอ่าวและคาบสมุทร น้อย รวมทั้งมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีปจึงทําให้พื้นที่
ทางตอนเหนื อ และตอนใต้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลและความชื้ น จากทะเล น้ อ ยมาก จึ ง กลายเป็ น
ทะเลทราย กว้างใหญ่
๓. .........................เนื่องจากมีเส้น ศูนย์สูตร ลากผ่านกลางทวีป ทําให้เกือบทั้งทวีปตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของลม สินค้า ได้แก่ ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลมสินค้าตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งจะนําพาความ ชุ่มชื้น เข้ามาทาง ด้านทิศตะวันออก เมื่อปะทะกับขอบที่ราบสูงจะ
ส่งผลให้บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้มี ฝนตกชุก แต่พื้นที่ด้านเหนือ และด้านใต้ของทวีป
เป็นเขตเงาฝนจึงกลายเป็น ทะเลทราย
๔. ................... กระแสน้ําที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศทวีปแอฟริกา ได้แก่
กระแสน้ําเย็น คานารี ไหลเลียบชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณประเทศโมร็อกโก
และทะเลทรายสะฮาราตะวันตก ทําให้บริเวณนี้มีอากาศ เย็นและแห้งแล้ง
กระแสน้ําอุ่น โมซัมบิก ไหลเลียบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งภาคใต้ของ
ประเทศโมซัมบิกและตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแอฟริกาใต้ ทําให้บริเวณนี้มีอากาศ
อบอุ่นชื้น
กระแสน้ําเย็น เบงเกลา ไหลเลียบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณประเทศแอฟริกาใต้
และนามิเบีย ทําให้บริเวณนี้มีอากาศ เย็นและแห้งแล้ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การระบุความสําคัญของความ
หลากหลายของลักษณะอากาศ
ทวีปแอฟริกาที่ส่งผลต่อการสร้าง
อัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์

สื่อ
๑. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะ
ภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
๒. วีดิทัศน์ เรือ่ ง Climate
Regions of Africa
๓. แผนที่ภูมิอากาศทวีปแอฟริกา
๔. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
ขั้นนํา
๒. ห้องสมุด
๑. ครูเปิ ด วีดิทั ศ น์ เรื่อ ง Climate Regions of Africa ให้ นั ก เรีย นดู เพื่ อเป็ น ๓. สารสนเทศออนไลน์
พื้ น ฐานความเข้ าใจเขตภู มิ อ ากาศในทวีป แอฟริก าเบื้ อ งต้ น จากนั้ น ใช้แ นว (Internet)
คําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ltc7r8jzosU
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.๑ วีดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมไปนั้น เป็นวีดิทัศน์ที่กําลังอธิบายเกี่ยวกับ
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายเขตภูมิอากาศแบบ เรื่องอะไร (แนวคําตอบ : อธิบายเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศในรูปแบบต่าง ๆ
ของทวีปแอฟริกา)
ต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา
เขตภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการจําแนกลักษณะภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกาได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์ของเขตภูมิอากาศแบบ
ต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาในการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นอัตลักษณ์ได้อย่างสร้างสรรค์
๑.๒ ลักษณะที่แตกต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกานั้น ทําให้สภาพความเป็นอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร (แนวคําตอบ : ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ที่มีเขตภูมิอากาศต่างกันนั้น ก็จะมีความแตกต่างกัน
ออกไปด้วย)
๒. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียน “จากวีดิทัศน์ที่ได้รับชมไปนั้น หากนักเรียนสังเกตดี ๆ
แล้วนั้นจะเห็นว่าหากมีเส้นศูนย์สูตรเป็นแกนสภาพภูมิอากาศทั้งด้านซีกโลก
เหนือและใต้จะมีการเรียงลําดับเหมือน ๆ กัน เพราะเหตุใดจึงเป็นแบบนั้น
และแต่ละรูปแบบมีความพิเศษอย่างไร ในคาบนี้เราจะมาช่วยกันหาคําตอบ”
ขั้นสอน
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม เพื่อร่วมกันศึกษาลักษณะภูมิอากาศของ
ทวีปแอฟริกา โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะที่แตกต่างกัน และใช้ใบ
ความรู้ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาประกอบการศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น
กลุ่มที่ ๒ ภูมิอากาศแบบมรสุม
กลุ่มที่ ๓ ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา
กลุ่มที่ ๔ ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
กลุ่มที่ ๕ ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
กลุ่มที่ ๖ ภูมิอากาศแบบชื้นกึ่งเขตร้อน
กลุ่มที่ ๗ ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
กลุ่มที่ ๘ ภูมิอากาศแบบภูเขา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดยครูใช้แนวคําถามในการ
พัฒนาความคิดรวบยอด ดังนี้

ขั้นสรุป

2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ตามประเด็นที่กําหนดให้ ดังนี้
- ลักษณะสภาพอากาศ
- บริเวณที่พบ
- พืชพรรณที่พบ
3. แต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตั ว แทนออกมานํ า เสนอหน้ า ชั้ น เรี ย นพร้ อ มกั บ ใช้ แ ผนที่
ประกอบการนําเสนอ (Obj. ๑)
4. ผู้เรีย นร่วมกัน สรุปลั ก ษณะภูมิ อากาศของทวีป แอฟริกา จากนั้ น ร่วมกั น
จําแนกลักษณะอากาศที่ พบในทวีปแอฟริกาตามบริเวณที่พบ โดยใช้แผนที่
กายภาพของทวีปแอฟริกาประกอบการจําแนก (Obj. ๒)
4.๑ นักเรียนคิดว่าการที่ทวีปแอฟริกามีความหลากหลายทางภูมิอากาศ
แบบนี้นั้น เราสามารถใช้ประโยชน์ ในด้านใดได้บ้าง (แนวคําตอบ: นั กเรียน
แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานที่เป็นไปได้)
4.๒ นักเรียนคิดว่าภูมิอากาศบางอย่าง เช่น ทะเลทราย ดูเหมือนจะไม่เป็น
ที่นิยมหรือเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถนํามาพัฒ นาได้ นักเรียนคิดว่าพื้นที่แบบ
ทะเลทรายนั้นเราสามารถพัฒนาเป็นอะไรได้บ้าง เพื่อให้ประเทศที่อยู่ในพื้นที่
ทะเลทรายมีการพัฒ นามากขึ้นกว่าเดิม (แนวคําตอบ : นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นบนพื้นฐานที่เป็นไปได้) (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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1.๒ แนวคิดดังกล่าวที่ว่า ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ทําให้ชีวิตคน
หลากหลาย เป็นจริงหรือไม่ในทวีปอื่น ๆ (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นบนพื้นฐานของเป็นความจริง)

1.๑ ความหลากหลายของภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายใดบ้าง
ในทวีปแอฟริกา (แนวคําตอบ : ก่อให้เกิดความหลากหลายในด้านวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียบมประเพณี การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ การเกษตรกรรม
ฯลฯ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายเขตภูมิอากาศแบบ ๑) การตอบคําถาม
ต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกา
๒) การทํากิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) การทําใบงานที่
กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง เขต
ภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกา
๓) กิจกรรมการเรียนรู้

คําตอบที่ตอบคําถาม
สําคัญมีความเป็นไปได้
สมเหตุสมผล
ดี : อธิบายเขตภูมิอากาศ
แบบต่าง ๆ ของทวีป
แอฟริกาได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ มีเหตุผล
ประกอบ
พอใช้ : อธิบายเขต
ภูมิอากาศแบบต่าง ๆ
ของทวีปแอฟริกาได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่อาจ
ขาดบางประเด็นที่สําคัญ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายเขตภูมิอากาศ
แบบต่าง ๆ ของทวีป
แอฟริกาได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑) การตอบคําถาม
๒) การทํากิจกรรมในชั้น
ในการจําแนกลักษณะ
เรียน
ภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
๓) การทําใบงานที่
กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง เขต
ภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกา
๓) กิจกรรมการเรียนรู้

๑) คําตอบที่ตอบคําถาม
สําคัญมีความเป็นไปได้
สมเหตุสมผล
๒) การตอบคําถามในใบ
งานในขั้นสุดท้ายมีความ
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
๗๐

ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์ของเขต
ภูมิอากาศแบบต่าง ๆ ในทวีป
แอฟริกาในการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นอัตลักษณ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง เขต
ภูมิอากาศของทวีป
แอฟริกา
๓) กิจกรรมการเรียนรู้

๑) คําตอบที่ตอบคําถาม
สําคัญมีความเป็นไปได้
สมเหตุสมผล
๒) การตอบคําถามในใบ
งานในขั้นสุดท้ายมีความ
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
๗๐

๑) การตอบคําถาม
๒) การทํากิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) การทําใบงานที่
กําหนดให้

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา

ภาพ : แผนทีแ่ สดงลักษณะอากาศของทวีปแอฟริกา
ที่มา : https://docs.google.com/document/d/1KJv_PFI7LuUCNe1MmdjqRbCXCAdC6KNGooXEVEaOoM8/mobilebasic

สามารถจําแนกเขตภูมิอากาศต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกาได้ 6 เขต ดังนี้
1. เขตอากาศแบบร้อนชื้น หรือป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest Climate)
เขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือป่าดิบชื้นพบบริเวณตอนกลางแถบลุ่มแม่น้ําคองโก ชายฝั่งรอบอ่าวกินี
ที่สูงในแอฟริกาตะวันออกและชายฝั่งตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์เป็นเขตที่มีอุณหภูมิสูงตลอดปี อากาศ
ร้อน ฝนตกชุก พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าทึบหรือป่าดงดิบ เขียวชอุ่มหนาทึบตลอดปี
2. เขตอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง หรือแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Savanna Climate)
เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน หรือแบบทุ่งหญ้าสะวันนา พบบริเวณตอนเหนือและใต้ของแนว
เส้นศูนย์สูตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของทวีป เป็นเขตที่มีฝนตกชุกในฤดูร้อนและแห้งแล้งในฤดู
หนาว พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าโปร่งหรือไม้พุ่มสลับกับทุ่งหญ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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3. เขตอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)
เขตภู มิ อ ากาศแบบทะเลทราย พบบริ เวณตอนเหนื อ ของทวี ป ได้ แ ก่ ทะเลทรายสะฮาราและ
ทะเลทรายลิเบีย ซึ่งเป็นเขตทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนทางตอนใต้ของทวีป ได้แก่ ทะเลทรายนา
มิบ และทะเลทรายคาลาฮารี เป็นเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากที่สุด มีปริมาณน้ําฝนต่ําน้อยมาก คือ
น้อยกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นพืชจําพวกไม้พุ่มมีหนาม พืชจําพวกกระบองเพชร และ
บริเวณโอเอซีสอาจจะพบต้นอินทผลัมและปาล์ม
4. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)
เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายพบบริเวณตอนกลางของทวีป ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตรและ
บริเวณที่สูงทงตะวันออก เป็นเขตอากาศที่มีลักษณะอากาศไม่แห้งแล้งมากเหมือนในทะเลทราย แต่มีปริมาณ
ฝนน้อยประมาณ 500 มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูร้อนจะร้อนจัดและในฤดูหนาวจะหนาวจัด พืชพรรณธรรมชาติ
เป็นทุ่งหญ้าสเตปป์
5. เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Medterranean Climate)
เขตภูมิอากาศแบบเมดิ เตอร์เรเนียนพบทางตอนเหนือของทวีป บริเวณชายฝั่งบาร์บารี ซึ่งได้แ ก่
ชายฝั่งของประเทศโมร็อกโก แอลจีเรีย และตูนีเซีย และตะวันตกเฉียงใต้ของทวีป แถบเมืองเคปทาวน์ใน
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นเขตที่มีลักษณะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ฤดูร้อนอากาศจะร้อนและแห้ง
แล้ง ส่วนในฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก พืชพรรณธรรมชาติเป็นพืชประเภทเปลือกหนา ใบเป็นมัน เช่น
มะกอก ส้ม ต้นคอร์ก เป็นต้น
6. เขตภูมิอากาศแบบชื้นกึ่งร้อนหรืออบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)
เขตภูมิอากาศแบบชื้นกึ่งร้อนหรืออบอุ่นชื้นพบบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารัฐแอฟริกาใต้
และภาคใต้ของโมแซมบิก มีลักษณะอากาศอบอุ่นและชื้น ฝนตกมากในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาวเนื่องจาก
มีกระแสน้ําอุ่นโมซัมบิกไหลผ่าน พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ ไม้พุ่มป่าโปร่งบางแห่ง
เป็นเขตทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................

คําชี้แจง ให้นกั เรียนเติมลักษณะสําคัญภูมอิ ากาศของทวีปแอฟริกา และพืชพรรณธรรมชาติในช่องว่างให้สมบูรณ์
และถูกต้อง
๑ ภูมิอากาศแบบ…………...........…………..
ลักษณะภูมิอากาศ
 มีความชื้นสูง และ............................................
สูงตลอดปี
 มี ฝ นตกชุ ก โดยช่ วงที่ ฝ นตกมากปี ล ะ 2 ครั้ ง
คือ ในช่วง..........................................................
 พบได้บริเวณ ……………….…..............……………..
ที่ราบลุ่มแม่นา้ํ คองโก
ในเขตประเทศคองโก และซาอีร์



๒ ภูมิอากาศแบบ…………….......………..
ลักษณะภูมิอากาศ
 ภูมิอากาศโดยทั่วไป .................... และ.............................
 ได้รับอิทธิพลจาก ……….....................................................
 พบได้บริเวณ…………...................………………………………...
…………………………………………….........................……………

ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
 ป่าฝนเมืองร้อน บางบริเวณเป็น ......................................
 มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นปะปนกันอย่างหนาแน่น และมี
.......................................................ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป

ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
 ป่าฝนเมืองร้อน หรือ .......................................
 ต้นไม้มีลักษณะ ...............................................
..........................................................................

 ป่าดิบในบริเวณประเทศกานา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๓ ภูมิอากาศแบบ……………………..
ลักษณะภูมิอากาศ
 การเปลี่ยนแปลงของ ....................... ระหว่างฤดูฝน
ฤดูหนาว และฤดูร้อนอย่างชัดเจน
 มีฝนตกน้อย
 ครอบคลุมอาณาบริเวณประมาณ ................................
ของทวีป
 เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ.....................................
......................................................................................

ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
 เป็นแบบ............................... และไม้พุ่มขึ้นกระจายอยู่
ทั่วไป
 เช่น .......................................................................

 ทุ่งหญ้าสะวันนาในประเทศเคนยา
๔ ภูมิอากาศแบบ……………………..
ลักษณะภูมิอากาศ
 อุณหภูมิในช่วงเวลา ....................... และ
...................... จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก
 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า .................. องศาเซลเซียส
 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ํากว่า ...........................
มิลลิเมตรต่อปี
 เป็นเขตที่ ..................................... ที่สุดใน
ทวีปแอฟริกา
 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ......................................
...........................................................................

ทะเลทรายสะฮาราซึง่ อยูท่ างตอนเหนือของทวีป 

ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
 จะเป็นไม้จําพวก ...............................................
 ในเขตโอเอซิสจะมีพืช เช่น ...............................
...........................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๕ ภูมิอากาศแบบ……………………..
ลักษณะภูมิอากาศ
 ในฤดูร้อนอากาศจะ ………. และ ………………
 ในฤดูหนาวอากาศจะ ………… และ …...…...…
 จะพบได้บริเวณ.....................................................
..............................................................................
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
 พืชประเภท ...........................................................
 เขตที่ราบสูง และที่สูงจะมีป่าไม้ประเภท
..........................
 พืชที่พบมากในเขตอากาศแบบนี้ คือ ....................
................................................................................
๖ ภูมิอากาศแบบ……………………..

Gorongosa Nation Park ในประเทศโมซัมบิก 

ลักษณะภูมิอากาศ
 ในฤดูร้อนมี ...........................................................
เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลของ................................
และ.......................................................................
 ฤดูหนาวอากาศจะ …..………………………...........…..
 จะพบอากาศแบบนี้ได้ในบริเวณ …….......…………..
…………………………………..……………….......………….
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
 เป็นป่าไม้ใบกว้างชนิด …………. และ ..............
 ป่าโปร่ง บางแห่งจะเป็น..……………………….

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗ ภูมิอากาศแบบ……………………..
ลักษณะภูมิอากาศ
 ฤดูร้อนอากาศ……………………………...................…………….….
 มักเกิดพายุฝนจาก……………….................……………………..….
 ฤดูหนาวอากาศ…………….…… บางครั้งอุณหภูมิอาจลดต่ําลง
ถึงจุดเยือกแข็ง
 พบได้ในบริเวณ ……………………..................……………..………

ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
 ทุ่งหญ้า .............................. คล้ายกับ ………........…………….
 เช่น …………………......………………......................……………….

 ทุ่งหญ้าสเตปป์

๘ ภูมิอากาศแบบ……………………..
ลักษณะภูมิอากาศ
 อากาศจะ……………....…...อุณหภูมิจะลดต่ําลงตาม
ระดับ.......................................................ที่เพิ่มขึ้น
 พบได้ในบริเวณ ………………………...............……….
……………………………………………......................……

ทีส่ ูงเอธิโอเปีย 

ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
 บริเวณที่สูงจะเป็นพืชประเภท …….........……………
 บางบริเวณเป็นต้นไม้นานาพันธุ์และ ....................

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=NLZH12KIP8E&

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดู วี ดิ ทั ศ น์ เ รื่ อ ง World wide weekend แรงงาน
เหมืองเพชรในแอฟริกา (ความยาว ๓.๓๖ นาที) แล้วร่วมกันวิเคราะห์
ถึงลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา โดยใช้แนวคําถามใน
การนําเข้าสู่บทเรียน ดังนี้

๑.๑ จากวีดิทัศน์ดงั กล่าวนั้นทรัพยากรอันมีค่าของทวีปแอฟริกา คือ
อะไร (แนวคําตอบ : เพชร)
๑.๒ จากวีดิทัศน์ที่ได้ชมไปนั้น จากการขุดเพชรอันมีราคาแพงไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขายนั้น ทําให้สภาพความเป็นอยู่ของชาวแอฟริกา สุขสบายหรือไม่
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไร (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
๒. ครูนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียน “ในทวีปแอฟริกายังมีทรัพยากรอัน
ของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
สมบูรณ์อีกมากมาย วันนี้เราจะมาร่วมกันศึกษาว่าในทวีปแห่งนี้ยังมี

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ทวี ปยุโรปและทวี ปแอฟริ กา โดยใช้ เครื่องมื อทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน
ขอบเขตเนื้อหา
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
นําเสนอแนวทางการพัฒนา
หรือกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาทวีป
แอฟริกา โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่และเลือกใช้นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่กาํ หนดให้

สื่อ
๑. ใบความรู้ เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
แอฟริกา
๒. วีดิทัศน์เรื่อง World wide
weekend แรงงานเหมืองเพชรใน
แอฟริกา
กระดาษปรู๊ฟพร้อมปากกาเมจิก

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒
๒. ห้องสมุด
๓. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

๒๕๖

๒. อธิบายความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปแอฟริกาได้อย่างครอบคลุม
ด้านทักษะและกระบวนการ
เลือกใช้นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่กําหนดให้ใน
การออกแบบนโยบายเพื่อใช้ในการพัฒนาทวีป
แอฟริกาได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้อย่างเหมาะสม
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยู่ในทวีป
แอฟริกาโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1.๑ ทรัพยากรดิน
1.๒ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
1.๓ ทรัพยากรแร่ธาตุต่าง ๆ
1.๔ ทรัพยากรน้ํา
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละประมาณ ๔ คน โดยให้จับเพื่อน ๆ บริเวณ
ใกล้กัน เพื่อร่วมทําใบงาน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
ที่กําหนดให้
3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคําตอบที่ถูกต้องของใบงานที่ได้ทําไป
นั้นและครูใช้คําถามเพื่อถามนักเรียนถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา (Obj. ๑, ๒)
4. ครูให้ผู้เรียนในกลุ่มเดิม และปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
4.๑ ให้นักเรียนในกลุ่มเดิมนั้นเลือกเป็นตัวแทนประเทศ ๑ ประเทศ
และบอกให้ได้ว่าประเทศของตนนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดดเด่น
อะไร

ทรัพยากรอะไรอีกบ้าง และสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทวีปแอฟริกาได้
อย่างไร”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๗

ขั้นสรุป
1. ครูสรุปความคิดรวบยอดให้กับนักเรียน โดยใช้แนวคําถามในการ
พัฒนา ดังนี้
1.๑ นักเรียนคิดว่าหากเรามีการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมานั้น
จะช่วยให้ทรัพยากรที่มีอยู่มีค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ (แนวคําตอบ : ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น โดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่า นวัตกรรมต่าง ๆ จะช่วยเพิ่ม
มูลค่าได้)

4.๒ ครูกําหนดนวัตกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเลือกจํานวน ๑ อย่าง
เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศของตน โดยให้นําไปพัฒนาหรือเพิ่ม
มูลค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศตนเอง โดยครูกําหนด
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดังนี้
๑) สนามบินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งขนส่งสินค้า
๒) ท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
๓) การสร้างมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ
๔) การลงทุนจํานวนมหาศาลจากบริษัทแห่งหนึ่งของจีน
๕) รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
4.๓ จากนั้นให้นักเรียนเลือกพร้อมระบุเหตุผลและนําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาหรือกําหนดนโยบายจากสิ่งที่เลือกลงในกระดาษปรู๊ฟ ซึ่ง
ถือว่าเป็นชิ้นงานของหน่วยนี้ (Obj. ๓, ๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

๒๕๘

1.๒ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า หากเราปล่ อ ยให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอั น มี ค่ า
เหล่านี้ไปเรื่อย ๆ โดยปราศจากการควบคุม เพราะหวังเพียงเพื่อเงินที่
เข้าประเทศจะส่งผลกระทบในด้านใดบ้าง (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๙
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ระบุแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
แอฟริกาได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
แอฟริกาได้อย่างครอบคลุม

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบคําถาม
๒) การทําใบงาน
๓) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทวีปแอฟริกา
๓) วีดิทัศน์เรื่อง World
wide weekend แรงงาน
เหมืองเพชรในแอฟริกา
๔) กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน

๑)
ดี : ระบุแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : ระบุแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปแอฟริกาได้ครบถ้วน
เพียงบางส่วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปแอฟริกาได้
๒)
ดี : อธิบายความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปแอฟริกาได้อย่าง
ครอบคลุม
พอใช้ : อธิบายความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปแอฟริกาได้ แต่ยังขาด
การเชื่อมโยงกับภูมิประเทศ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปแอฟริกาได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
เลือกใช้นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่กาํ หนดให้ในการ
ออกแบบนโยบายเพื่อใช้ในการ
พัฒนาทวีปแอฟริกาได้อย่าง
เหมาะสม

๑) การตอบคําถาม
๒) การทําใบงาน
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน

๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทวีปแอฟริกา

๑) การตอบคําถามสําคัญใน
ภาพรวมมีความถูกต้องและ
สมเหตุสมผล
๒) ใบงานที่ทํามีความ
ถูกต้องของคําตอบมากกว่า
ร้อยละ ๗๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการ

๑) การตอบคําถาม
๒) การทําใบงาน
๓) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
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เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
๓) วีดิทัศน์เรื่อง World ๓) มีส่วนร่วมในการทํา
wide weekend แรงงาน กิจกรรมการเรียนในชั้น
เรียนอย่างเต็มความสามารถ
เหมืองเพชรในแอฟริกา
๔) กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน
๑) คําถามสําคัญ
๒) ใบงาน เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทวีปแอฟริกา
๓) วีดิทัศน์เรื่อง World
wide weekend แรงงาน
เหมืองเพชรในแอฟริกา
๔) กิจกรรมนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาหรือ
กําหนดนโยบาย
๕) กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน

๑) การตอบคําถามสําคัญใน
ภาพรวมมีความถูกต้องและ
สมเหตุสมผล
๒) ใบงานที่ทํามีความ
ถูกต้องของคําตอบมากกว่า
ร้อยละ ๗๐
๓) มีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมการเรียนในชั้น
เรียนอย่างเต็มความสามารถ
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน
เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ /.................... เลขที่ .....................................................
ตอนที่ ๑
คําชี้แจง ให้นกั เรียนพิจารณาภาพต่อไปนี้ พร้อมทั้งอธิบายถึงลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาให้
ถูกต้อง
ทรัพยากรดิน
ดิ น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ จ ะอยู่ ใ นเขต___________
บริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ํ า ไนล์ ไนเจอร์ คองโก แซมบี ซี และ
ทางด้ า น______________ในเขต_________________ ดิ น
เสื่อมโทรมเพราะการหักล้างถางป่า เผาป่า ทําไร่เลื่อนลอย และ
การขยายตัวของพื้นที่ทะเลทราย ปัญหาความแห้งแล้ง

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ บ ริ เ วณ_______________
และ__________________ ซึ่ งมีไม้ สํ า คั ญ คื อ มะฮอกกานี
แอฟริกัน แอวอดิเร โฮเชเบ อิโรโค โอคูเม และลิมบา ป่าไม้ถูก
ตั ด เพราะใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ พาะปลู ก จํ า หน่ า ย และนํ า ไปใช้
ประโยชน์
สั ต ว์ ป่ า มี อ ยู่ เ ป็ น จํ า นวนมาก และมี ก ารจั ด ตั้ ง
__________ เพื่อให้สัตว์ป่าอยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ถูกล่าเป็น
อาหาร และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือการท่องซาฟารี
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ทรัพยากรแร่
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่ถูกนํามาใช้
ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากขาดการสํารวจและบุกเบิก
แหล่ ง แร่ ที่ สํ า คั ญ จะอยู่ บ ริ เ วณ_______________
และ__________________ ถ่านหิน-ไนจีเรีย/เหล็กกานา/น้ํ า มั น ดิ บ -แอลจี เ รี ย /แมงกานี ส -สาธารณรั ฐ
แอฟริ กาใต้ / ฟอสเฟต-โมร็ อ กโก/ทองคํ า และเพชรสาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ การทํ า เหมื อ งเพชรใน
__________ ถือว่าเป็นแหล่งสําคัญสุดของทวีป

ทรัพยากรน้ํา
ทวีปแอฟริกามีแหล่งน้ําจืดไม่มากนัก จึงทําให้
ประสบปั ญ หา________________ แม่ น้ํ า สายหลั ก
ได้แก่ แม่น้ําไนล์ คองโก ไนเจอร์ แซมบีซี ฯลฯ นอกจากนี้
ยั ง มี ___________________ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง น้ํ า ที่ สํ า คั ญ
ของชาวแอฟริกา ได้แก่ ทะเลสาบวิกตอเรีย แทนกันยีกาไนแอซา ฯลฯ แหล่ ง ประมงที่ สํ า คั ญ อยู่ บ ริ เ วณ
______________ ทะเลแดง มหาสมุทรอินเดีย อ่าวกินี
มีปริมาณฝนตกชุกบริเวณทางชายฝั่งทางตะวันตกของ
ทวีปและเกาะมาดากัสการ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง ให้นกั เรียนจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดให้ถูกต้อง
A.
B.
D.
E.
F.
G.
H.

ชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปและเกาะมาดากัสการ์
แหล่งแร่เหล็กที่สําคัญและแซมเบซี
การตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่า
แหล่งผลิตถ่านหินที่สําคัญของทวีปแอฟริกา
ทะเลทรายสะฮารา ประเทศแอลจีเรีย ลิเบีย และอียิปต์
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ บอสตาวานา และกานา
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแดง อ่าวกินี
และมหาสมุทรอินเดีย

I. ที่ราบลุ่มแม่น้ําไนล์ ไนเจอร์ คองโก
C. การถางป่า เผาป่า ทําไร่เลื่อนลอย การใช้สารเคมี
J. อ่าวกินีและที่ราบคองโก
K. ไม้ที่สําคัญของทวีปแอฟริกา
L. ซาฟารีเวิลด์
M. ชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกาใต้
N. แม่น้ําไนล์
O. ประเทศโมร็อกโก

............. 1. แหล่งดินที่อุดมสมบูรณ์ของทวีปแอฟริกา
............. 2. สาเหตุที่ทําให้ดินในทวีปแอฟริกาเสื่อมโทรม
............. 3. แหล่งป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดของทวีปแอฟริกา
............. 4. แหล่งสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ทสี่ ุดของโลก
............. 5. ไม้มะฮอกกานีแอฟริกัน แอวอดิเร โฮเซเบ อิโร โอคูเม และลิมบา
............. 6. ปัจจัยสําคัญทีท่ ําให้สัตว์ป่าในทวีปแอฟริกาอุดมสมบูรณ์
............. 7. แหล่งแร่ที่สําคัญของทวีปแอฟริกา
............. 8. ประเทศไนจีเรีย คองโก โมซัมบิก ซิมบับเว
............. 9. ประเทศกานา มอริเตเนีย กินี และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
............. 10. แหล่งผลิตน้ํามันดิบที่สําคัญ
............. 11. แหล่งผลิตฟอสเฟตเป็นอันดับที่ 4 ของโลก
............. 12. เหมืองทองคําที่สําคัญของทวีปแอฟริกา
............. 13. แม่น้ําสายที่ยาวที่สุดของทวีปแอฟริกา
............. 14. แหล่งประมงทีส่ ําคัญของทวีปแอฟริกา
............. 15. บริเวณที่มีฝนตกชุกของทวีปแอฟริกา
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่ แวดล้อมในทวีปแอฟริกา
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 8 ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ ภูมศิ าสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกทางและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่อ งมือ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการค้น หา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ข้ อ มู ล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ม.๒/๒ อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา
ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกกา
ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาอย่างยั่งยืน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ทวีปแอฟริ กาเป็น ทวีปที่ มีแ หล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ ามากมาย แต่ด้วยปั จจัยทางด้านสั งคม
ประวัติศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ ทําให้ประชากรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและฐานะทาง
เศรษฐกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ลักษณะทางประชากร สังคม วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
๒) ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
๓) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปแอฟริกา
๕) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ทักษะ/กระบวนการ
๑) ใช้แผนทีใ่ นการวิเคราะห์และอธิบายลักษณะปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิธีการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้
๒) อภิปรายผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
เจตคติ
๑) ตระหนักในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
๒) กระตื อ รื อ ร้ น ในการใฝ่ เ รี ย นรู้ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การแต่งกลอน ๘ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา โดยมีรูปภาพที่
กําหนดให้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ โดยมีหัวข้อดังนี้
๑. ลักษณะการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
๒. แหล่ง/บริเวณที่สามารถพบการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้
๓. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พร้อมนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. ความสมบูรณ์ของ ผลงานมี ส าระสําคั ญ ผลงานขาดสาระที่ ผลงานขาดเนื้อหา
เนื้อหา
และถู กต้องครบถ้วน สําคัญเพียงเล็กน้อย สําคัญปานกลาง แต่
ทุกหัวข้อ
ยังพอจับใจความ
สําคัญของหน่วยการ
เรียนรู้ได้
ผลงานขาด
๒. ความน่าสนใจและ ผลงานมีองค์ประกอบ ผลงานขาด
ดังนี้
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบสําคัญ
ความเป็นระเบียบ
1) การจัดวางรูปแบบ องค์ประกอบหนึ่ง
๑-๒ องค์ประกอบ
มีความสวยงาม
เป็นระเบียบง่ายต่อ
การอ่าน
2) มีการแบ่งส่วนของ
เนื้อหาต่าง ๆ ง่ายต่อ
การค้นหาและ
การอ่าน
3) การส่งงานตรง
ตามเวลาที่กําหนดไว้

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๔
คะแนนต่ํากว่า ๔ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ผลงาขาดประเด็น
เนื้อหาที่สําคัญ

ผลงานที่ขาด
องค์ประกอบ
มากกว่า ๒
องค์ประกอบและ
ภาพรวมของผลงาน
ต่ํากว่ามาตรฐานที่
ควรจะเป็น

ขอบเขตเนื้อหา
๑. ลักษณะประชากรของทวีปแอฟริกา
๒. กลุ่มเชื้อชาติของประชากรทวีปแอฟริกา
๓. การนับถือศาสนาของประชากรทวีปแอฟริกา
๔. กลุ่มตระกูลภาษาของประชากรทวีปแอฟริกา

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาโดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา

สื่อ
๑. ภาพชาวนิกรอยด์, ชาวคอเคซอยด์
๒. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา
(แขวน)
๓. วีดิทัศน์เรื่อง การเต้นของเผ่าทุตซี
๔. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะ
ประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
๕. แผนที่เล่ม

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๙

ภาระงาน/ชิ้นงาน
บอกแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
๑) “ลักษณะประชากรของทวีปยุโรป ท่ามกลางความหลากหลายในกลุ่ม
มีความแตกต่างกับลักษณะประชากรของ ชาติพันธุ์
ทวีปแอฟริกาอย่างไร” (คนยุโรปจะเป็น
กลุ่มคนผิวขาว แต่คนแอฟริกาจะเป็น กลุ่มคนผิวดํา)

ที่มา :
http://www.immjournal.com/6524

http:// www.allocine.fr/article/fichearticle
_gen_carticle=18670651.html

ขั้นนํา
๑. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรของทวีปแอฟริกา (ภาพชาวนิกรอยด์, ชาวคอเคซอยด์) แล้วใช้แนว
คําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
ที่มา :

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๔ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะทางประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามใบงานที่ กํ า หนดให้ โ ดย
อาศัยกระบวนการกลุ่มและเอกสารที่กําหนดให้ได้
อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลายในกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=AI9i9FbHkjs

๒) “ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องทวี ป แอฟริ ก าจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม เชื้ อ ชาติ ใ ด (แนว
คําตอบ : กลุ่มนิกรอยด์)
๓) นักเรียนคิดว่าประชากรกลุ่มคอเคซอยด์ตั้งถิ่นฐานในบริเวณใดทวีป
แอฟริกา (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น โดยไม่เฉลยคําตอบ)
ขั้นสอน
๑. ครู อธิ บายเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร สั งคม และวัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกา (ลักษณะทั่วไปทางประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร และลักษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา) ทั้งนี้ ผู้สอนควรใช้แผนที่กายภาพ
หรือแผนที่รัฐกิจประกอบการบรรยายและควรแสดงอาณาเขตติดต่อกับทวีปยุโรป
ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาด้วย ครูพยายามใช้คําถามเพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียนเป็นระยะ
๒. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง การเต้นของเผ่าทุตซี จากนั้นครูตั้งคําถามเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นดังนี้ “ในสังคมแอฟริกาปัจจัยใดที่ทําให้ประชากรมีลักษณะความ
เป็นอยู่ที่แตกต่างกัน”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๔ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

๒๗๐

(แนวคําตอบ : ที่ตั้งที่แตกต่างกันทําให้สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะพืช
พรรณธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้
ความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ) (Obj. ๑)
๓. ครูแบ่งนักเรียนเป็นคู่ โดยคละกันตามความสามารถ โดยให้นักเรียนแต่ละคู่
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรม
ของทวี ปแอฟริกาจากใบความรู้ที่กําหนด แผนที่เล่ม และนักเรียนแต่ละคู่นํา
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาร่วมกันอภิปรายประเด็นสําคัญ และช่วยกันทํา
ใบงานดังนี้
คนที่ ๑ สืบค้นข้อมูลและทําใบงาน เรื่อง ลักษณะทางประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา ตอนที่ ๑
คนที่ ๒ สืบค้นข้อมูลและทําใบงาน เรื่อง ลักษณะทางประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา ตอนที่ ๒
๔. เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ทําใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนผลัดกันนําเสนอผลจากการ
ทําใบงานให้เพื่อนอีกคู่ฟังและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
จากนั้นครูสุ่มนักเรียนประมาณ ๓–๔ คู่ออกมานําเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
และให้นักเรียนร่วมอภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พร้อมทั้งช่วยกันเฉลยคําตอบในใบงานกิจกรรมกลุ่มโดยครูและนักเรียนร่วมกัน
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (Obj. ๒)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๔ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗๑

๕. ครูตั้งประเด็นคําถาม “เนื่องจากในทวีปแอฟริกามีความหลากหลายมาก จะมี
วิธีอย่างไรบ้างที่ทําให้ผู้คนที่หลากหลายนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข”
จากนั้นครูสุ่มนักเรียนตอบคําถามประมาณ ๒-๓ คน (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
๑. ครู และนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปประเด็นสํ าคัญเกี่ยวกับ ลักษณะทาง
ประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา และใช้แนว
คําถามเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดดังนี้
๑.๑ จากการศึกษาเรื่องนี้ในทวีปยุโรปมาแล้ว ประชากรทั้ง ๒ ทวีปมีความ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
๑.๒ ในทวีปแอฟริกามีประชากรที่หลากหลาย มีแนวทางใดบ้างที่จะทําให้คน
ต่าง ๆ อยู่อย่างปกติสุข และแนวคิดนี้สามารถนํามาใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่
(แนวคําตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น) (Obj. ๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๔ เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

๒๗๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะทาง
ประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
ได้อภิปรายลักษณะทาง
ประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
ได้

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
ร่วมมือกันใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ค้นคว้า
ความรู้เพื่อตอบปัญหา
เกี่ยวกับลักษณะประชากร
สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและ

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน
๓) การปฏิบัติใบงานที่
กําหนด

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ใบงานที่กําหนด

ดี : อธิบายลักษณะทาง
ประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกาได้ครบถ้วน
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
ทางประชากร สังคม
และวัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกาได้บางส่วน แต่
ยังขาดประเด็นสําคัญ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะทาง
ประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกาได้
ดี : อภิปรายลักษณะทาง
ประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกาได้ครบถ้วน
พอใช้ : อภิปราย
ลักษณะทางประชากร
สังคม และวัฒนธรรม
ของทวีปแอฟริกาได้
บางส่วน แต่ยังขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายลักษณะทาง
ประชากร สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกา

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน
๓) การปฏิบัติใบงานที่
กําหนด

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ใบงานที่กําหนด

ดี : ร่วมมือกันใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ค้นคว้าความรู้เพื่อตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากร สังคม เชื้อ
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สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
ได้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางในการอยู่ ๑) การตอบคําถาม
ร่วมกันท่ามกลางความ
๒) การปฏิบัติกิจกรรม
หลากหลายในกลุ่มชาติพันธุ์ ในชั้นเรียน
ได้

เครื่องมือทีใ่ ช้

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ใบงานที่กําหนด

เกณฑ์
ชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกาได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : ร่วมมือกันใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ค้นคว้าความรู้เพื่อตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากร สังคม เชื้อ
ชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกาได้แต่ยังไม่
สมบูรณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ค้นคว้าความรู้เพื่อตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากร สังคม เชื้อ
ชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกาได้
ดี : บอกแนวทางในการ
อยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ความหลากหลายในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้โดย
สร้างสรรค์และ
ครอบคลุม ตรงประเด็น
พอใช้ : บอกแนวทางใน
การอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ความหลากหลายในกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ได้แต่ยังขาด
เนื้อหาไปบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกแนวทางในการอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลายในกลุ่มชาติ
พันธุ์ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ลักษณะประชากรทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนนําคําตอบในแต่ละคําถามมาเติมลงในตารางอักษรไขว้ให้ถูกต้อง
แนวนอน
1. กลุ่มประชากรชนพื้นเมืองดั้งเดิมและมีจํานวนประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกา
3. ชนเผ่าที่มีลักษณะประชากรรูปร่างตัวเล็กและเตี้ยอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่นา้ํ คองโก
4. ชนเผ่าที่มีลักษณะประชากรรูปร่างตัวเล็กอาศัยอยู่บริเวณแถบทะเลทรายคาราฮารี
7. กลุ่มประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรปในสมัยโบราณ
9. กลุ่มคอเคซอยด์ที่อาศัยอยู่บริเวณทางตอนเหนือของทวีป
11. กลุ่มชนที่อพยพมาทวีปแอฟริกานิยมตั้งถิ่นฐานในเขตอบอุ่นทางตอนใต้ของทวีป
13. บริเวณเขตพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อย่างเบาบาง เนื่องจากความแห้งแล้ง
15. ภูมิภาคที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกา
16. เมืองในประเทศอียิปต์ที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น
19. บริเวณทีร่ าบลุ่มแม่น้ําทีม่ ีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
...................

แนวตั้ง
2. ชาวนิกรอยด์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
....................
5. ชนเผ่าที่มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่และมีพวกนักรบที่ใส่ชุดแดงอาศัยอยู่ในประเคนยา
....................
6. กลุ่มชนผิวดําที่มีรูปร่างสูงใหญ่และเป็นประชากรของประเทศรวันดา
....................
8. กลุ่มชนเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมอาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายไปจนถึงชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ....................
10. กลุ่มชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปแอฟริกาในระยะหลัง
....................
12. ประเทศที่มีกลุม่ ชนผิวขาวอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพราะเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
....................
....................
14. บริเวณที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของทวีปแอฟริกา
17. ภูมิภาคที่มีจํานวนประชากรน้อยที่สุดในทวีปแอฟริกา
....................
18. บริเวณเขตที่มีความแห้งแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ที่มีประชากรอยู่อย่างเบาบาง
....................
20. ประเทศที่มีปญ
ั หาความไม่สงบ ประชากรต้องลี้ภัยสงครามไปอยู่ในคองโกและแทนซาเนีย ...................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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สู้ ๆ นะครับ
!!!

19

ขอบเขตเนื้อหา
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิ เ คราะห์ ลั ก ษณ ะทาง
กายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาโดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุ ทํ าเลที่ ตั้ ง
ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั งคมในทวี ป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ ทํ า เลที่ ตั้ ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จและสังคมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สื บ ค้ น อภิ ป รายประเด็ น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกั บ มนุ ษ ย์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในทวี ป ยุ โรปและ
ทวีปแอฟริกา
๓. ตัวแทนกลุม่ มาสุ่มจับภาพ กลุ่มละ ๑ ภาพ ดังนี้

ขั้นนํา
๑. ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนที่เรียนในเรื่องลักษณะประชากร สังคม
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
๒. ครูใช้แนวคําถามในการนําเข้าสู่บทเรียน ดังนี้
๑) การประกอบอาชีพของประชากรในทวีปแอฟริกากับในประเทศไทย
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แนวคําตอบ : ผู้เรียนนําเสนอความคิดเห็น)
๒) ในประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกานั้นประชากรประกอบอาชีพอะไร
กันบ้าง (แนวคําตอบ : ผู้เรียนนําเสนอความคิดเห็น โดยผู้สอนพยายามใช้
คําถามเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการเกษตร อุตสาหกรรม และอื่น ๆ)
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
และใช้แผนที่เล่ม ประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนดูตําแหน่ง และ
บริเวณที่ตั้งตามที่ครูอธิบาย
๒. นักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุม่ ละเท่า ๆ กัน จํานวนทั้งหมด ๖ กลุม่

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
๑. แผนที่เล่ม
๒. แผ่นภาพนํากิจกรรม
๑) โกโก้
๒) ทองคํา
๓) แมลงเซตซี
๔) เพชร
๕) ถนนในแอฟริกา
๖) โจรสลัดโซมาเลีย
๓. แผนที่เฉพาะเรื่อง (เศรษฐกิจ, การ
คมนาคม) ของทวีปแอฟริกา (ใน
โปรแกรมนําเสนอภาพนิ่ง)
๔. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะการเมือง
เศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีป
แอฟริกา
๕. กระดาษ A๔ จํานวน ๗ แผ่น

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๕ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

278

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. ระบุลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคม
ของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
เศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกาได้
สมเหตุสมผล
ด้านทักษะและกระบวนการ
ออกแบบการนําเสนอผลงานจาก
สถานการณ์ทกี่ ําหนดให้อย่างสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยง
การก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
๒) ทองคํา
ที่มา : https://www.flashbackdata.
com/sifting-for-gold-in-a-river-of-goldplate/

ที่มา : https://www.spaexperience.org.uk/about/blog/detail/ourblog/2017/05/02/how-cacao-can-reduce-stress-and-boost-thepower-of-the-mind

๑) โกโก้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การแต่งกลอน ๘ เพื่อสรุปความรู้
ของแต่ละกลุ่ม
๒. ใบงานเรื่อง ลักษณะการเมือง
เศรษฐกิจ และการคมนาคมของทวีป
ยุโรป

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๕ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่มา :
http://streamafrica.com
/news/genome-tsetsefly-decoded

ที่มา : http://rjdh.org/centrafrique-reprend-officiellementlexportation-diamant

๔) เพชร

๓) แมลงเซตซี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๕ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ที่มา : https://qz.com/935357/with-reduced-patrols-and-illegalfishing-somalias-pirates-could-be-making-a-comeback/

๖) โจรสลัดโซมาเลีย

ที่มา : http://www.autorentaluganda.com/car-rental-ugandadriver/car-rental-uganda-driver-guides/

๕) ถนนในแอฟริกา

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๕ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ครูสรุปกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียนโดยใช้
แนวคําถามในการพัฒนาความคิดรวบยอดดังต่อไปนี้

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนําเสนอภาพที่แต่ละกลุ่มได้รับโดย
ครูกําหนดหัวข้อในการนําเสนอ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ภาพที่นักเรียนได้รับคืออะไร
๔.๒ แหล่ง/บริเวณที่สามารถพบการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวหรือสิ่งของ
ดังกล่าว
๔.๓ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของคน
แอฟริกา
๕. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กําหนดให้เป็น
กลอน ๘ โดยให้เวลาในการดําเนินกิจกรรมไม่เกิน ๑๕ นาที และให้เวลาใน
การนําเสนอกลุ่มละไม่เกิน ๓ นาที (Obj. ๑, ๒, ๓, ๔)
๖. นักเรียนนํางานชิ้นนี้ไปพัฒ นาต่อและค้นหาข้อมูลเพิ่ มเติม โดยเขียนใส่
กระดาษปรู๊ ฟ พร้ อ มตกแต่ ง ให้ ส วยงามและติ ด แสดงผลงานที่ ผ นั ง ของ
ห้องเรียนให้สวยงาม เพื่อเป็นชิ้นงานประจําหน่วยการเรียนรู้
๗. ระหว่ า งการนํ า เสนอให้ นั ก เรี ย นทํ า ใบงานเรื่ อ ง ลั ก ษณะการเมื อ ง
เศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๕ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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๑.๑ เพราะเหตุใดการเกษตรและการปศุสัตว์ของทวีปแอฟริกาแตกต่าง
จากทวีปอื่น ๆ (แนวคําตอบ : เพราะทวีปแอฟริกามีภูมิกาศส่วนมากอยู่ใน
เขตร้อน เนื่องจากมีเส้นศูนย์สูตรผ่านกลางทวีป ประกอบกับการวางตัวของ
เทือกเขาทําให้ทวีปแอฟริกามีปัญหาเรื่องน้ํา การเพราะปลูกและการปศุสตั ว์
ในทวีปนี้จึงไม่เห็นผลเท่าที่ควร)
๑.๒ ปัจจัยใดที่ทําให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาจึงไม่ค่อยมีการ
พัฒนาเท่าที่ควร (แนวคําตอบ : เพราะประชาชนขาดการศึกษาและขาดการ
วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศต่าง ๆ)
๑.๓ หากพัฒนาอุตสาหกรรมไปเรื่อย ๆ ในทวีปแอฟริกาจะเกิด
ผลกระทบต่อชีวิตนักเรียนซึ่งอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ (แนวคําตอบ : ผู้เรียน
เสนอความคิดเห็นบนพื้นฐานที่เป็นไปได้ และอาจมีผลกระทบต่อนักเรียนใน
ไทยตรงหรือทางอ้อมด้วย)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๕ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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284

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/
ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ระบุลักษณะทาง
เศรษฐกิจและการ
คมนาคมของทวีป
แอฟริกาได้ถูกต้อง
๒. อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และการคมนาคมของ
ทวีปแอฟริกาได้
สมเหตุสมผล

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
ออกแบบการ
นําเสนอผลงานจาก
สถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบ
คําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน
๔) การทําใบงาน
ที่กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
๔) ใบงานที่กําหนดให้

ดี : ระบุลักษณะทางเศรษฐกิจและ
การคมนาคมของทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้อง
พอใช้ : ระบุลกั ษณะทางเศรษฐกิจ
และการคมนาคมของทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้องบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุลกั ษณะ
ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของ
ทวีปแอฟริกา
ดี : อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมของ
ทวีปแอฟริกาได้สมเหตุสมผล
พอใช้ : อธิบายความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการ
คมนาคมของทวีปแอฟริกาได้ แต่ยัง
ขาดเหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของลักษณะ ทาง
เศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีป
แอฟริกา

๑) การตอบ
คําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

ดี : ออกแบบการนําเสนอผลงานจาก
๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้นเรียน สถานการณ์ทกี่ ําหนดให้ได้อย่าง
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา สร้างสรรค์
พอใช้ : ออกแบบการนําเสนอผลงาน
จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้แต่ยัง
ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถออกแบบการ
นําเสนอผลงานจากสถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/
ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการก่อ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ

วิธีการ

๑) การตอบ
คําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

เครื่องมือทีใ่ ช้
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เกณฑ์

ดี : บอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้นเรียน หลีกเลี่ยงการก่อผลกระทบต่อ
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้อย่างสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์
พอใช้ : บอกแนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้แต่ยังขาดไปในบาง
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอกแนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยง
การก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/.................... เลขที่ .....................................................
คําชีแ้ จงตอนที่ ๑ ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ถูกต้อง  ในช่องข้อความที่ไม่ถูกต้อง
พร้อมแก้ข้อความใหม่ให้ถูกต้อง
ทองคําและเพชร เป็นทรัพยากร
ที่มีมากในทวีปแอฟริกา
.............................................
......................................

พืชเศรษฐกิจสําคัญของทวีป
แอฟริกา คือ ข้าวสาลีและฝ้าย
..........................................
.........................................

ป่าไม้ส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา
คือ ป่าดิบชื้น
..........................................
.........................................

การเลี้ยงสัตว์ของชาวพื้นเมือง
ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบ
ฟาร์ม
.............................................
......................................

บริเวณเขตที่สูงเอธิโอเปีย พบ
การปลูกโกโก้เป็นอันดับหนึ่ง
.............................................
......................................

อะกะกัสแบงก์ หรือบริเวณ
แหล่งปลาชุกชุมทางตอนเหนือ
ของทวีปแอฟริกา
.............................................
......................................

อุตสาหกรรมป่าไม้ หรือการทํา
ไม้ซุง จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ําคองโก
.............................................
......................................

องค์การสหประชาชาติ คือ กลุ่ม
หลักในการสนับสนุนการหยุด
ตัดไม้ทําลายป่า
.............................................
......................................

กล้วยหอมปลูกมากในที่ราบ
ชายฝั่งตะวันตกรอบอ่าวกินี
และที่ราบลุม่ คองโก
..........................................
.........................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําชีแ้ จงตอนที่ ๒ ให้นักเรียนจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาให้
สอดคล้องกัน

เขตปลูกพืชเมดิเตอร์เรเนียน ............................ แหล่งเหมืองเพชรและทองคํา
...........................
อะกะกัสแบงก์
........................... แหล่งป่าไม้สําคัญของทวีป
...........................
แหล่งปลูกโกโก้ที่มากที่สุด
.......................... ต้นกําเนิดการปลูกกาแฟของโลก ...........................
การเลี้ยงอูฐ
........................... แหล่งน้ํามันสําคัญของทวีปฯ
...........................
จับสัตว์น้ําเป็นอันดับ ๑ ในทวีปฯ .......................... แหล่งปลูกยาสูบ ชา อ้อย ข้าวสาลี ...........................

ขอบเขตเนื้อหา
๑. ปัญหาทรัพยากรน้ํา
๒. ปัญหาทรัพยากรดิน
๓. ปัญหาขยะ
๔. ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕. ปัญหาภัยแล้ง
๖.ปัญหาการขยายตัวของทะเลทราย
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การปฏิบัติใ บงาน เรื่อง สถานการณ์ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา

สื่อ
๑. วีดิทัศน์เรื่อง Man
๒. ใบความรู้ เรื่อง สถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
๓. ข่าว “เอธิโอเปียเผชิญภัยแล้งรุนแรงสุดใน
รอบ 50 ปี”

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒

จากนั้นครูถามคําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แนวคําถาม
๒. การเสนอแนวทางความช่วยเหลือเพื่อน
ดังต่อไปนี้
มนุษย์ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม
๑.๑ จากวี ดิ ทั ศ น์ พ ฤติ ก รรมใดของมนุ ษ ย์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปัญ หา
สิ่งแวดล้อมของโลก (แนวคําตอบ : การบริโภคอาหารฟาสฟู้ด
การตัดไม้ทําลายป่า เพื่อทํากระดาษ การค้างาช้าง การตัดขน
สัตว์ การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล)

ที่มา :
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

ตัวชี้วดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๕.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
ขัน้ นํา
และผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก ๑. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “Man” ให้นักเรียนดู
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึน้ ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัย
พิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๖ เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
จากใบงานที่กําหนดให้ผู้เรียนสามารถร่วมกัน
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่ กํ า หนดและแลกเปลี่ ย นความรู้ ไ ด้
อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
ผู้เรียนสามารถเสนอแนวทางความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม
เท่าที่ทําได้ตามสถานะของนักเรียนได้อย่าง
สร้างสรรค์และเป็นไปได้

๑.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในวีดิทัศน์ นักเรียนสามารถพบ
ปัญหาใดบ้างในทวีปแอฟริกา (แนวคําตอบ : การตัดไม้ทําลาย
ป่า ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ําและมลพิษ ปัญหา
การค้างาช้าง ฯลฯ)
๑.๓ ปัจจัยใดบ้างที่ทําให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมลุกลามไปทั่วทั้ง
ทวีปแอฟริกา (แนวคําตอบ : เกิดจากประชาชนขาดการศึกษา
ประเทศประสบปัญหาความยากจน ขาดเทคโนโลยี ประเทศมี
สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย ฯลฯ)
๒. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียน “ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มาพร้อม
กับการพัฒนาประเทศ เรามาดูกันว่าในทวีปแอฟริกามีปัญหา
ใดบ้าง”
ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุม่ จํานวนเท่า ๆ กัน แล้ว
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มละ ๑ ปัญหาดังนี้
๑) ปัญหาทรัพยากรน้ํา ๔) ปัญหาทรัพยากรดิน
๒) ปัญหาขยะ
๕) ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๓) ปัญหาภัยแล้ง
๖) ปัญหาการขยายตัวของทะเลทราย
พร้อมกับอธิบายผลการศึกษาของกลุ่มตนเองลงในใบงาน เรื่อง
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๖ เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QAVKXBnI2Q

๒. เมื่ อ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ศึ ก ษาปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป
แอฟริกาเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนกลุ่ม ๑-๒ คน
เป็นผู้อธิบายผลการศึกษาให้กลุ่มอื่น ๆ ฟัง โดยเวียนกันจนครบ
ทุกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มที่เหลือทําหน้าที่ฟังการอธิบายของเพื่อน
ตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ พร้อมบันทึกผลการศึกษาของทุก ๆ กลุม่
ลงในใบงาน เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
ของตนเอง จากนั้นครูให้เวลานักเรียนทําใบงานของตนเองให้
สมบูรณ์เวลาประมาณ ๕ นาที (Obj. ๑, ๒, ๓)
๓. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น ชมข่ า ว ”เอธิ โ อเปี ย เผชิ ญ ภั ย แล้ ง
รุนแรงสุดในรอบ 50 ปี” จากนั้นร่วมกันนําเสนอแนวทางการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามที่ตนทําได้โดยเน้นไปที่ความเป็นไปได้
และยั่งยืน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๖ เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ครูใช้แนวคําถามในการสร้างความคิดรวบยอดดังต่อไปนี้
๑.๑ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากปัจจัยใด (แนวคําตอบ : มนุษย์)
๑.๒ ดังนั้น การแก้ปัญหาควรเริ่มต้นที่ปัจจัยใด เพราะเหตุใด
(แนวคําตอบ : มนุษย์ เหตุผลนักเรียนแสดงความคิดเห็น บน
พื้นฐานที่เป็นไปได้)

๔. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนเพื่อตอบคําถามประมาณ ๓-๔ คน โดย
กระจายให้ครบทุกกลุ่มในห้อง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๖ เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบาย
สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
แอฟริกาได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ
จากใบงานที่กําหนดให้
ผู้เรียนสามารถร่วมกันศึกษา
หัวข้อที่กําหนดและ
แลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
ผู้เรียนสามารถเสนอ
แนวทางความช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ที่ประสบปัญหาวิกฤต
ทางสิ่งแวดล้อมเท่าที่ทําได้
ตามสถานะของนักเรียนได้
อย่างสร้างสรรค์และเป็นไป
ได้

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน
๔) การทําใบงานที่
กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ผลงานที่สร้าง
ขึ้นมา
๔) ใบงานที่
กําหนดให้

ดี : อธิบายสภาพปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
มีเหตุผลประกอบชัดเจน
พอใช้ : อธิบายสภาพปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
บางประเด็น ขาดเหตุผล
ประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
แอฟริกา

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน
๔) การทําใบงานที่
กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ผลงานที่สร้าง
ขึ้นมา
๔) ใบงานที่
กําหนดให้

๑) การตอบคําถามมีความ
เป็นไปได้และสมเหตุสมผล
๒) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนจน
ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึง
พอใจ

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน
๔) การทําใบงานที่
กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ผลงานที่สร้าง
ขึ้นมา
๔) ใบงานที่
กําหนดให้

๑) การตอบคําถามมีความ
เป็นไปได้และสมเหตุสมผล
๒) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนจน
ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึง
พอใจ

294

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน................พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน................พ.ศ.............
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สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา

ที่มา : ttps://goo.gl/QLwdW4

ในสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันเกิดจากสภาวการณ์โลกและการกระทํา
ของมนุษย์ ทําให้สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกาอยู่ในสภาวะวิกฤติหรือต้องแก้ไข เช่น การ
อพยพหนีภัยธรรมชาติ ความแห้งแล้ง และความอดยาก โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในประเทศเคนยาและ
เอธิโอเปีย ผู้คนต้องอพยพ เดินทางออกจากบ้านเกิด ประชากรมีสภาวะการดํารงชีพในระดับยากจน ขาด
แคลนอาหาร ขาดแคลนอาหาร น้ํา ที่อยู่อาศัย และมีสุขภาพอนามัยต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สําคัญทวีปแอฟริกามีดังนี้
1. ปัญหาทรัพยากรน้ํา
หลายประเทศในทวีปแอฟริ ก า
กํ า ลั ง ประสบปั ญ หาการแคลนน้ํ า อย่ า ง
รุนแรง เช่น ไนจีเรีย เอธิโอเปีย เป็นต้น
ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่เผชิญปัญหานี้จะต้อง
หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน วิกฤตการณ์
ขาดแคลนน้ํ า มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
ตามลําดับ จนกระทั่งนําไปสู่สงครามการ
แย่งชิงน้ําในทวีปแอฟริกา ประชากรกว่า
200 ล้านคน กําลังประสบกับภาวะการ
ขาดแคลนน้ําที่รุนแรง และจากรายงาน
ขององค์การสหประชาชาติ คาดว่าความ
ภาพ : เด็ก ๆ ในอเมริกาตะวันตกรอตวงน้ําที่มีอยู่จํากัดในแอฟริกาตะวันตก
ที่มา : https://goo.gl/XZu18M
รุนแรงจะมากขึ้นและขยายวงกว้างจนถึง
ขั้ น เกิ ด สงครามแย่ ง ชิ ง น้ํ า ในอี ก 20 ปี
ข้างหน้า ถ้าปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ํายังไม่ได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แม่น้ําสายสําคัญที่ไหลผ่านหลายประเทศ เช่น แม่น้ําไนล์ แม่น้ําไนเจอร์ แม่น้ําวอล์ต้า และแม่น้ําซิมเบซิ เป็น
ต้น ประเทศที่เข้าข่ายขาดแคลนน้ําอย่างวิกฤตในขณะนี้ ได้แก่ ประเทศเอธิโอเปีย ซูดาน เป็นต้น
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ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โมซัมบิกได้ลดปริมาณน้ําที่แจกจ่ายแก่ประชาชนในกรุงมาพูโต ลดลง
มากกว่าครึ่งหนึ่งและได้กลับไปแจกจ่ายน้ําปริมาณปกติในเดือนเมษายน ต่อมาในหลายประเทศในแอฟริกา
ตอนใต้มีการสูญเสียน้ําผ่านระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน การขาดแคลนการทํานุบํารุงและผู้ใช้น้ําอย่าง
ผิดกฎหมาย รัฐบาลในหลายประเทศแอฟริกาเหล่านี้ไร้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทําให้ขาดเงิน
ในการทํานุบํารุงและขยายระบบน้ําประปา
หน่วยงานพัฒนา วอเตอร์ เอด ได้ร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ วิศวกรและสถาปนิก ในการศึกษา
ภัยคุกคามต่อแหล่งน้ํา ตั้งแต่ท่อส่งน้ํารั่วไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
มีคนจํานวนมากกําลังย้ายจากชุมชนชนบทเข้าไปอยู่ในเมืองและเมืองต่าง ๆ ยังไม่พร้อมที่จะรองรับ
การย้ายถิ่นของคนจํานวนมากและความต้องการใช้น้ําที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว สร้างแรงกดดันแก่ลุ่มน้ําบาง
แห่งและทางการของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้กําลังพยายามรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงนี้อยู่
Day Zero เป็นวันที่ทางการจะหยุดจ่ายน้ําประปาแก่ครัวเรือนเกือบทั้งหมดในเมือง หากระดับน้ําใน
เขื่อนต่าง ๆ ของเมืองลดลงไปเหลือแค่ 13.5 เปอร์เซ็นต์ โดยประชาชนจะต้องไปเข้าแถวรอรับน้ําตามปริมาณ
ที่ได้รับอนุญาตต่อวัน ในตอนต้น พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่เมืองเคปทาวน์เตือนว่า วัน Day Zero อาจจะเกิดขึ้น
ในเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนกรกฎาคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการหยุดจ่ายน้ําในเมืองเคปทาวน์จะใหญ่หลวง
มากและนี่กลายเป็นตัวอย่างแก่เมืองอื่น ๆ ทั่วโลกที่ต้องให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ําของตนเอง
เพราะปัญหาเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคตอันใกล้ได้เช่นกัน
2. ปัญหาทรัพยากรดิน

ภาพ : ดินที่เสื่อมโทรมในกานา
ที่มา : https://www.wfp.org/climate-change/climate-impacts

เนื่องจากทวีปแอฟริกามีบริเวณที่เป็น
ทะเลทรายกว้างขวาง เช่น ทะเลทรายสะฮารา
ทะเลทรายคาลาฮารี ซึ่งเป็นบริเวณแห้งแล้ง
มากทําการเพาะปลูกไม่ได้ เพราะดินในเขต
ทะเลทรายมีธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุน้อย
นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา
จึ ง ส่ ง ผลต่ อ ความอดอยากของประชากร
เนื่องจากไม่สามารถปลูกพืชเพื่อการบริโ ภค
ได้อย่างดี โครงการสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศเอธิโอเปียมีปัญหาการ
กร่ อ นของดิ น ทํ า ให้ มี ก ารสู ญ เสี ย หน้ า ดิ น
ประมาณปีละ 2,000 ล้านตัน
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3. ปัญหาขยะพลาสติก

ภาพ : ประชาชนเริ่มหันมาการจัดการขยะในแอฟริกา
ที่มา : https://goo.gl/QLwdW4

ขยะพลาสติกเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาทําลายสุขภาพและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทําลาย
ชีวิตสัตว์ป่า มีผลต่อพื้นที่เกษตรกรรม ทําลายแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่เป็นพาหะเชื้อ
มาเลเรี ย และไข้ จั บ สั่ น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น แหล่ ง ขยะพลาสติ ก 8 ล้ า นตั น ที่ ไ หลลงทะเลในแต่ ล ะปี ซึ่ ง
สหประชาชาติคาดว่าหากยังคงทิ้งขยะกันต่อเนื่ องในระดับนี้ต่อปีแล้ว ภายใน ค.ศ. 2050 ในทะเลจะมี
ถุงพลาสติกมากกว่าจํานวนปลา ซึ่งจะมีผลต่อการประมงทางทะเล สัตว์น้ํา และการท่องเที่ยว
ในทวีปแอฟริกา ประเทศบอตสวานาได้เก็บภาษีถุงพลาสติกเมื่อ 10 ปีก่อน ต่อมาใน ค.ศ. 2014
แคเมอรูนออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง ส่วนเอริเทรียห้ามใช้ถุงพลาสติกใน ค.ศ. 2005
มอริเตเนียห้ามผลิต ห้ามใช้ และนําเข้าถุงพลาสติกใน ค.ศ. 2013
ค.ศ. 2016 โมร็อกโก ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดในทวีปแอฟริกา ได้ออกกฎหมายห้าม
ใช้ถุงพลาสติก ขณะที่รวันดาห้ามใช้ถุงพลาสติกเด็ดขาดใน ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ความ
ยั่งยืน ค.ศ. 2020 รวมทั้งกําหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศทิ้งถุงพลาสติกไว้ที่สนามบิน ทางด้าน
แทนซาเนีย ห้ามใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศใน ค.ศ. 2006 และล่าสุดเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 ตูนิเซียและ
เคนยาห้ามห้างสรรพสินค้าใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าให้ลูกค้า
แอฟริกาใต้มีการเก็บภาษีถุงพลาสติก ค.ศ. 2004 แม้จะไม่ห้ามการใช้ ใน ค.ศ. 2007 ยูกานดาเริ่ม
ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบน้ําหนักเบา แต่ก็ไม่เคยมีการห้ามใช้อย่างแท้จริง ส่วนไนจีเรียไม่มีการห้ามใช้
แต่ใช้วิธีการอื่น โดยมีบริษัทที่ชื่อ From Waste to Wealth เข้ามาดําเนินการ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้หญิงนํา
ขยะพลาสติกมาทําเป็นถุงที่มีสีสันสวยงามวางขายในตลาดเพื่อนํากลับไปใช้ใหม่
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4. ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ส่วนใหญ่ตัดเพื่อการค้า หรือนําพื้นที่ป่า
มาทําเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นเขตที่อยู่อาศัย
แหล่งอุตสาหกรรมและสร้างเส้นทางคมนาคม ซึ่ง
มีผลกระทบ ได้แก่ เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในเซียร์
ราลีโอน เมื่อ ค.ศ. 2017 และทําให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ เพราะขาดต้นไม้ดูดซับควันพิษ
จากการบุกรุกเพื่อใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อการ
ภาพ : เจ้าหน้าที่เคนยาตรวจนับงาช้างที่ตรวจยึดมาได้
เพาะปลูกและการขยายตัวเมืองสําคัญ ๆ มีผลทํา
ที่มา : https://goo.gl/QLwdW4
ให้ต้องตัดป่าไม้พื้นที่ป่าไม้จึงลดลง ซึ่งอาจมีผลทํา
ให้พื้นที่ทะเลทรายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทวีปแอฟริกายังได้ชื่อว่าเป็น แหล่งสัตว์ป่าสําคัญของโลก
จึงมีการล่าสัตว์อย่างมากเพื่อส่งเป็นสินค้า ปัจจุบันจํานวนสัตว์ป่าลดลง หลายประเทศต้องมีการควบคุมการล่า
สัตว์โดยการตรากฎหมายขึ้น
5. ปัญหาภัยแล้ง

ภาพ : ภัยแล้งในแอฟริกาตะวันออก
ที่มา : https://goo.gl/neNMQv

ในแต่ละปี แอฟริกาประสบปัญหาภัย
แล้งจากภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์
เรือนกระจก ทํ าให้ ขาดแคลนน้ําเพื่ อ
การเกษตร จึงส่งผลต่อการขาดแคลน
อาหารสําหรับประชากรด้วย
พ.ศ. 2558 ปรากฏการณ์
เอลนี โ ญเป็ น ต้ น เหตุ ทํ า ให้ เ กิ ด ภาวะ
แห้งแล้งที่เลวร้ายที่สุดของภูมิภาคนี้ใน
รอบ 35 ปี ภั ย แล้ ง ได้ ก ระทบต่ อ คน
ราว 41 ล้ า นคนในประเทศต่ า ง ๆ
รวมทั้ง โมซัมบิก มาดากัสก้า มาลาวี
แซมเบีย และแอฟริกาใต้ และหลาย

ประเทศเหล่านี้เจอกับภัยแล้งรุนแรงกว่าเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้
ใน พ.ศ. 2559 รั ฐ บาลของมาดากั ส ก้ า ได้ ป ระกาศภาวะฉุ ก เฉิ น ในทางใต้ ข องประเทศหลั ง จาก
ประชาชนเกือบล้านคนประสบกับความอดอยากในระดับรุนแรงจนน่าเป็นห่วง
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ประธานาธิบดีของมาลาวียังได้ประกาศภาวะวิกฤติระดับประเทศ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเจอกับการขาดแคลนอาหารรุนแรงเนื่องมาจากภัยแล้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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6. ปัญหาการขยายตัวของทะเลทราย

ภาพ : การขยายตัวของทะเลทรายนามิบ
ที่มา : https://goo.gl/VPE5V8

จากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ทําให้พื้นที่ชุ่มชื้นลดลง ความแห้งแล้งจึง
ขยายพื้นที่กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะบริเวณทะเลทรายสะฮารา ทําให้ประชากรต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณอื่น ๆ
รายงานสถานการณ์ประชากรโลก ประจําปี พ.ศ. 2557 ของ (UNFPA) พบว่าไร่นาในแอฟริกามี
สภาพแห้งแล้งและหลายแห่งรุนแรงขั้นแปรสภาพเป็นทะเลทราย
รายงานยูเอ็นจึงเรียกร้องประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแห้งแล้งกันดารและมีทะเลทราย เร่งรีบปฏิรูป
นโยบายเกี่ยวกับการใช้สอยที่ดิน เพื่อหยุดยั้งการใช้หญ้ามากเกินกําลังธรรมชาติ ยุติระบบชลประทานที่ใช้สอย
น้ําแบบไม่รู้คุณค่า
สหประชาชาติได้มีการจัดตั้งองค์กร UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) ขึ้นเพื่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย มีหลายประเทศเลยที่ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อร่วมกันหาวิธี
ทางแก้ไขและป้องกันปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็น
วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพการเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification:
UNCCD) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ภัยแล้ง รวมถึงประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยประเทศภาคี
สมาชิกจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลกด้วย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ /.................... เลขที่ .....................................................

คําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ถูกต้อง  ในช่องข้อความที่ไม่ถูกต้อง พร้อมแก้
ข้อความใหม่ให้ถูกต้อง

๑ . ปั ญ หาภั ย แล้ ง สร้ า งความ

๒. การตัดไม้ทําลายป่า เป็นผล

เสี ย หายแก่ ท วี ป แอฟริ ก ามาก
ที่สุด พื้นที่ 2 ใน 3 ถูกผลกระทบ
ดังกล่าว
...................................................
...................................................
..................................................

๓. ดินเสื่อมโทรมส่วนใหญ่เกิด

มาจากการส่ ง เสริ ม การตั ด ไม้
ส่งออก และวิถีชีวิตการใช้ฝืนใน
การดํารงชีพ
...................................................
...................................................
..................................................

จากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อย
สารเคมี
...................................................
...................................................
..................................................

๔ . เอธิ โ อเปี ย และซู ด านเป็ น

๕ . การลั ก ลอบค้ า งาช้ า ง มี

ประเทศที่ มี ปั ญ หาการขาดแคลนน้ํามาก
...................................................
...................................................
..................................................

ประเทศปลายทางที่ รั บ ซื้ อ คื อ
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
...................................................
...................................................
..................................................

๖. E-Waste คือขยะอิเล็กทรอนิ ก ส์ ที่ ถู ก ส่ ง จากประเทศที่
พัฒนาแล้วไปทิ้งในทวีปแอฟริกา
...................................................
...................................................
..................................................

๗. วันสิ่งแวดล้อมแอฟริกา ตรง
กับวันที่ ๔ มีนาคมของทุกปี

๘. UNEP มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่

๙ . อนุ สั ญ ญาไซเตส เป็ น อนุ -

ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ทํา
หน้าที่แก้ไขและผลักดันประเด็น
สิ่งแวดล้อม
...................................................
...................................................
..................................................

สัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

...................................................
...................................................
..................................................

...................................................
...................................................
..................................................
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๗ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
ตัวชี้วดั
กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทาง
๑. ห้องสมุด
กายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ขั้นนํา
๒. สารสนเทศออนไลน์
โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล ๑. นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีป (Internet)
แอฟริกา เรื่อง รวันดา ประเทศปลอดพลาสติก ความยาวประมาณ ๕ นาที จากนั้นครู
ส ๕.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป และ ถามนักเรียนเกี่ยวกับนโยบายปลอดพลาสติกของประเทศรวันดา โดยใช้แนวคําถาม สื่อ
เพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
ทวีปแอฟริกา
๑. วีดิทัศน์เรื่อง รวันดา ประเทศ
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
ปลอดพลาสติก
และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้ง
๒.ใบงาน เรื่อง การอนุรักษ์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
การปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7EuxaPyLt7E
และทวีปแอฟริกา
งานเรื่อง การอนุรักษ์
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการ ๑) จากการชมวีดิทัศน์ เป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอะไร เกิดขึ้นที่ประเทศใด (แนว ทรัพยากรธรรมชาติและ
คําตอบ : นโยบายงดใช้พลาสติก ในประเทศรวันดา)
ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
๒) เหตุใดจึงทําให้ประเทศรวันดา ต้องประกาศนโยบายดังกล่าวออกมา (แนว
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่
คําตอบ : เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะพลาสติก)
ยั่งยืน
๓) หากปล่อยปัญหานี้ดําเนินต่อไป อาจจะส่งผลกระทบต่อทวีปแอฟริกาอย่างไร
บ้าง (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๗ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๒. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียน “ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในทวีปแอฟริกา หากไม่ได้รับการ
ขอบเขตเนื้อหา
แก้ไขก็อาจทําให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น”
แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายรูปแบบการแก้ปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ
แอฟริกา
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้นักเรียนเห็นภาพ โดยกําหนดประเด็นดังต่อไปนี้
๑.๑ การแก้ปัญหาแบบการสร้างเอกภาพในการแก้ปัญหา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.๒ การแก้ปัญหาโดยการปฏิรูประเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย
อธิบายแนวทางการอนุรักษ์
๑.๓ การแก้ปัญหาโดยการให้การศึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๑.๔ การแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้องและ ๒. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุม่ ละประมาณ ๔ คนจากนักเรียนที่นั่งใกล้ ๆ กัน แล้วให้
เหมาะสม
หันหน้าเข้าหากัน จากนั้นแจกใบงาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ด้านทักษะและกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาให้กลุ่มละ ๑ แผ่น โดยให้นักเรียนร่วมกันนําเสนอแนวทาง
วิ เคราะห์ แ ละนํ า เสนอนโยบายหรื อ หรือนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามประเด็นที่กําหนดให้ โดยให้ปฏิบัติดังนี้
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม
๒.๑ นักเรียนเขียนวิธีการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่กําหนดตามประเด็นให้ตรง
ประเด็นที่กําหนดได้อย่างหลากหลายและ ตามช่องที่กําหนดให้
เป็นไปได้ถูกต้องและเหมาะสม
๒.๒ นักเรียนจัดลําดับประเด็นในการใช้แก้ปัญหา จาก ๑-๔ ในแต่ละปัญหาที่
ด้านคุณลักษณะ
กําหนด
บอกความจําเป็นที่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ๓. ครูสมุ่ นักเรียนออกมานําเสนอประมาณ ๒-๓ กลุ่ม โดยครูควรสุ่มให้หลากหลาย
จะแก้ไขได้ด้วยการร่วมมือของคนทุกคนได้ และไม่จําเป็นต้องให้นําเสนอครบทุกปัญหาก็ได้ การได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลายนี้เกิด
อย่างสมเหตุสมผล
จากการที่ครูได้เดินดูว่าผู้เรียนกลุ่มไหนเสนอประเด็นที่มีความน่าสนใจบ้าง (Obj. ๑,
๒)
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ขั้นสรุป
๑. ครูใช้แนวคําถามในการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนดังนี้
๑.๑ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อใครมากที่สุด (แนวคําตอบ : มนุษย์)
๑.๒ มนุษย์ส่วนใหญ่ทราบกันหรือไม่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเกิดจากมนุษย์
เป็นเป็นปัจจัยหลัก (แนวคําตอบ : ผู้เรียนนําเสนอความคิดเห็น)
๑.๓ เพราะเหตุใด ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีทีท่าจะที่จะลดลงเลย (แนวคําตอบ :
ผู้เรียนนําเสนอความคิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๗ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๔. ครูให้โจทย์นักเรียน “เพราะเหตุใดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา” จากนั้นให้นักเรียนเขียนลงในสมุดจดของตนเอง ประมาณ ๕
บรรทัด จากนัน้ ครูสุ่มนักเรียนให้อ่านคําตอบของตน (Obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้
ถูกต้องและเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์และนําเสนอ
นโยบายหรือแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม
ประเด็นที่กําหนดได้อย่าง
หลากหลายและเป็นไปได้
ด้านคุณลักษณะ
บอกความจําเป็นที่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมจะแก้ไขได้ด้วยการ
ร่วมมือของคนทุกคนได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถามสําคัญ
๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติกิจกรรม ๒) กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

ดี : อธิบายแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกาได้ถูกต้องและ
เหมาะสม
พอใช้ : อธิบายแนวทาง
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกาได้ แต่ยังขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายแนวทางการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกา

๑) คําถามสําคัญ
๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติกิจกรรม ๒) กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา
ในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

๑) การตอบคําถามมี
ความเป็นไปได้และ
สมเหตุสมผล
๒) มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชั้น
เรียนจนผลลัพธ์ออกมา
เป็นที่น่าพึงพอใจ

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

๑) การตอบคําถามมี
๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้นเรียน ความเป็นไปได้และ
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา สมเหตุสมผล
๒) มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชั้น
เรียนจนผลลัพธ์ออกมา
เป็นที่น่าพึงพอใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงานที่ ๒๖
เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ /.................... เลขที่ .....................................................

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนทําแผนภูมิเสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

…………………………….……………...………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

…………………………….……………...………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
…………………………….……………...………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

…………………………….……………...………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกาโดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์
แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน
ขอบเขตเนื้อหา
1. ปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
2. แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๐๗

๑) จากวีดิทัศน์เป็นโครงการอะไร ใช้แก้ปญ
ั หาใด (แนวคําตอบ : โครงการฝน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
หลวงใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง )
ใบงาน เรือ่ ง การอนุรักษ์
๒) โครงการฝนหลวงที่แก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยสามารถนําไปแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ภัยแล้งที่ทวีปแอฟริกาได้หรือไม่ (แนวคําตอบ : สามารถแก้ไขปัญ หาภัยแล้งในทวีป ทวีปแอฟริกา
แอฟริกาได้หากบริเวณนั้นมีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย )
๒. ครูนําเข้าสู่บทเรียนดังนี้ “วันนี้เราจะศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาได้อย่างไร”

แหล่งเรียนรู้
สื่อ
ขั้นนํา
๑. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนจากคาบเรียนที่แล้ว และให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ๑. วีดิทัศน์ โครงการฝนหลวง
๒. ใบงาน เรื่อง การอนุรักษ์
โครงการพระราชดําริ เรื่อง ฝนหลวง ความยาวประมาณ ๓ นาที จากนัน้ ครูถาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง โดยใช้แนวคําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
ทวีปแอฟริกา
๓. โปรแกรมนําเสนอภาพนิ่ง เรื่อง ลักษณะ
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิธีการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
๔. หนังสือเรียน
๕. แผนที่เล่ม
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=maiszY0bWLc

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๘ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา (๒)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ระบุลักษณะปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และวิธีการ
แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อม
ในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นําเสนอการประยุกต์ใช้
โครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการ
แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อม
ของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้องและ
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์ของการ
วางแผนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่มี

ในทวีปแอฟริกาโดยโครงการ
พระราชดําริ

ขั้นสอน
๑. ครู แ จกใบงาน เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของทวี ป
แอฟริกาให้
นักเรียน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๕-๖ คน จากนั้นครูอธิบายการทํางานกลุ่ม “ให้
นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา จากนั้นให้นักเรียนในแต่
ละกลุ่ม
เลือกปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่นักเรียนสนใจ แล้วศึกษาโครงการพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ติดไว้ตามมุมห้อง โดยให้นักเรียนนําโครงการพระราชดําริที่นักเรียนคิดว่า สามารถ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกานั้นได้ อธิบายลงในใบงานของแต่ละคน
(Obj. ๑)
๒. ครูอธิบายเรื่อง ลักษณะปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา โดยใช้โปรแกรมนําเสนอภาพนิ่ง เรื่อง ลักษณะปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา โดยครู
ให้นักเรียนใช้หนังสือเรียนและแผนที่เล่มประกอบ
๓. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีประเด็นให้
อธิบายประเด็นละ ๑-๒ นาที โดยมีประเด็นดังนี้
๑) โครงการหญ้าแฝก
๒) การปลูกป่า
๓) การบําบัดน้ําเสียด้วยผักตบชวา
๔) การบําบัดน้ําเสียด้วยกังหันน้ําชัยพัฒนา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๘ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา (๒)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

๓๐๘

ผลต่อความสําเร็จในการ
แก้ปัญหาได้ถกู ต้องและ
เหมาะสม

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันพัฒ นาความคิดรวบยอด โดยใช้แนวคําถามในการพัฒ นา
ดังต่อไปนี้
๑.๑ เพราะเหตุใดโครงการพระราชดํ าริบ างโครงการ จึงสามารถปรับใช้ในการ
แก้ปัญหาในทวีปแอฟริกาได้ (แนวคําตอบ : เพราะสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิศาสตร์ที่
คล้ายคลึงกัน และปัญหาต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกัน จึงสามารถนําไปปรับใช้ได้)

๕) โครงการแกล้งดิน
๖) มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๗) โครงการบําบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดําริ
๘) การห่มดิน ตามแนวพระราชดําริ (Obj. ๒)
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สนใจ ๑ ปัญหา และเลือก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ๑ โครงการจากนั้น
ให้นักเรียนวาดรูปภาพเพื่อนําเสนอลงในกระดาษปรู๊ฟ
๕. นักเรียนนําเสนอหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้เพื่อนซักถาม แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
ตอบคําถาม “ทําไมงานที่ทําสําเร็จ ต้องเกิดจากการวางแผนมาก่อน” (Obj. ๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๘ เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา (๒)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
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๓๐๙
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุลักษณะปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
นําเสนอการประยุกต์ใช้
โครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
ได้
ด้านคุณลักษณะ
บอกประโยชน์ของการ
วางแผนการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ทีม่ ีผลต่อความสําเร็จ
ในการแก้ปัญหาได้ครอบคลุม

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

ดี : ระบุลักษณะปัญหา
๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้นเรียน เกีย่ วกับสิ่งแวดล้อม และ
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา วิธกี ารแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้
เหมาะสมกับปัญหา
พอใช้ : ระบุลกั ษณะปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้
แต่ยังขาดความเหมาะสมกับ
ปัญหา
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
ลักษณะปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และวิธีการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

๑) การตอบคําถามมีความ
๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้นเรียน เป็นไปได้และสมเหตุสมผล
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา ๒) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนจนผลลัพธ์
ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

๑) การตอบคําถามมีความ
๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้นเรียน เป็นไปได้และสมเหตุสมผล
๓) ผลงานที่สร้างขึ้นมา ๒) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนจนผลลัพธ์
ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงานที่ ๒๗
เรื่อง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ /.................... เลขที่ .....................................................

คําชี้แจง ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วเลือกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 ประเด็น จากนั้นให้
นักเรียนศึกษา “โครงการพระราชดําริ” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ครูติดไว้ตามมุมห้อง โดยให้นักเรียนในกลุ่มปรึกษากัน โครงการใดสามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องนั้น ๆ ในทวีปแอฟริกาได้ พร้อมทั้งอธิบายว่า เหตุใดนักเรียนถึงเลือกโครงการพระราชดํารินั้นและ
สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1. ……………........................………………เลขที่...........
2. ……..............………………..........………เลขที่...........
3. ……………........................………………เลขที่...........
4. ……..............………………..........………เลขที่...........
5. ……………........................………………เลขที่...........
6. ……..............………………..........………เลขที่...........
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาทีน่ ักเรียนเลือก (ให้นกั เรียนวงกลมปัญหาทีเ่ ลือก)
ภัยแล้ง
การตัดไม้ทําลายป่า
ที่ดินเสื่อมโทรม
ขยะและสิ่งปฏิกูล
การขาดแคลน้าํ และมลพิษทางน้ํา
พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกบุกรุก
โครงการพระราชดําริทนี่ กั เรียนคิดว่าสามารถแก้ปญ
ั หาทีน่ ักเรียนเลือกได้
โครงการ………………………………………………………………………………………
ลักษณะของโครงการ
…………………………………………………………………….....……………………………………………………………………...............
..........................…………………………………………………………………….........................................…………………………
………………………………………….....…………………………………………………………………….........................................…
………………………………………………………………….........................................……………………………………………………
……………….....…………………………………………………………………….........................................……………………………
……………………………………….........................................…………………….....................................……………………....
เหตุใดนักเรียนจึงเลือกโครงการพระราชดํารินี้ และโครงการพระราชดําริตามที่นักเรียนเลือกใช้ข้างต้น
สามารถแก้ไขปัญหาในทวีปแอฟริกาที่นักเรียนเลือกได้อย่างไร
…………………………………………………………………….....……………………………………………………………………...............
..........................…………………………………………………………………….........................................…………………………
………………………………………….....…………………………………………………………………….........................................…
………………………………………………………………….........................................………………………………………………….

ขอบเขตเนื้อหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่มีต่อประเทศไทย

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาโดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหา
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการ
ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่
ยั่งยืน

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาเท่านั้นหรือไม่ อย่างไร (แนวคําตอบ : ไม่
เพราะสิ่งแวดล้อมทั้งโลกเชื่อมโยงถึงกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งย่อม
ส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ต่าง ๆ บนโลกไม่มากก็น้อย )

๑. นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง “๓ วินาที ที่ “มนุษย์ “ทํากับโลก - MAN vs
EARTH” ประมาณ ๕ นาที แล้วถามคําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
สื่อ
๑. วีดิทัศน์เรื่อง “๓ วินาที ที่ “มนุษย์
“ทํากับโลก - MAN vs EARTH”
๒. หนังสือเรียน
๓. กระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์การเขียน
๔. ใบงานเรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Qqh5S4PrDDE
แอฟริกา
๑) จากวีดิทัศน์มีเหตุการณ์ใดที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่ส่งผล
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกาบ้าง (แนวคําตอบ : ทุก
การปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานเรื่อง
เหตุการณ์ ทุกการกระทําของมนุษย์ เช่น ตัดไม้ทําลายป่า ล่าสัตว์เพื่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
การค้า ทิ้งขยะมีพิษ ขุดเจาะน้ํามัน ใช้พลังงานเชื้อเพลิง เป็นต้น )
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
๒) ปัญหาสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ

ขั้นนํา

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๙ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ระบุผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่มีต่อไทยได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
อภิ ป รายประเด็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกาที่มีต่อประเทศไทยจากกิจกรรมที่
กําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
บอกความจําเป็นของการปฏิบัติตนที่มี
ส่วนไม่เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมเหตุสมผล

๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
พวกเราหรือไม่ (แนวคําตอบ : ได้ เหตุผลนักเรียนแสดงความคิดเห็น)
๒. ครู ก ล่ า วนํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย น “ในคาบนี้ เ ราจะมาศึ ก ษา ปั ญ หาทาง
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หาก
เราไม่คิดจะเรียนรู้แล้วเมื่อไหร่จะเราจะชนะปัญหานี้ได้”
ขั้นสอน
๑. ครูนําเสนอประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกาที่มีต่อประเทศไทย โดยมีประเด็นดังนี้
๑) คุณภาพอากาศของประเทศไทย
๒) แมลงและพาหะนําโรคระบาดในประเทศไทย
๓) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
๔) ฤดูกาลของไทยแปรปรวน
๕) ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย
๒. นักเรียนแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกประเด็นผลกระทบกลุ่มละ ๑
ประเด็น จากนั้นในกลุ่มระดมสมองร่วมกันอภิปรายผลกระทบที่ประเทศ
ไทยได้รับนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
อย่างไร โดยใช้หนังสือเรียนในการศึกษาค้นคว้า แล้วระบุใส่กระดาษปรู๊ฟ
(Obj. ๒)
๓. แต่ละกลุ่ ม ส่งตัวแทนออกมานํ าเสนอผลการอภิ ป ราย โดยครูคอยให้
คําแนะนําและเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ และมีแนวคําตอบของการนําเสนอ
ดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๙ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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๑) คุณภาพอากาศของประเทศไทย
(แนวคํ า ตอบ : การตั ด ไม้ ทํ า ลายป่ า ในป่ า เขตร้ อ นตอนกลางของทวี ป
แอฟริกาทําให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวลดลง อากาศของโลกก็จะมีความบริสุทธิ์
น้อยลง ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วย)
๒) แมลงและพาหะนําโรคระบาดในประเทศไทย
(แนวคํ า ตอบ : การตั ด ไม้ ทํ า ลายป่ า ในแอฟริ ก า การขุ ด เจาะน้ํ า มั น ใช้
เชื้อเพลิง ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้น ส่งผลให้แมลงและพาหะนําโรคมี
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์มากขึ้น ผู้ป่วยจากโรคระบาดเหล่านี้ก็
จะมากขึ้นด้วย)
๓) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
(แนวคําตอบ : เมื่อประเทศในแอฟริกาประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม ย่อมส่งผล
ต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นในฐานะที่ประเทศไทยมีฐานะ
เป็ น ประเทศผู้ ส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปแอฟริ ก าทั้ ง ข้ า ว รถยนต์ อุ ป กรณ์
อีเล็กทรอนิกส์ ก็จะส่งออกสินค้าไปยังทวีปแอฟริกาได้น้อยลง)
๔) ฤดูกาลของไทยแปรปรวน
(แนวคําตอบ : การตัดไม้ การเกิดภัยแล้งที่รุนแรง ปัญ หาการปล่อยก๊าซ
มลพิ ษ ต่ าง ๆ ในทวี ป แอฟริก า ส่ งผลให้ ส มดุ ล ของธรรมชาติ แ ปรปรวน
ฤดูกาลของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบตามมา จะเห็นได้ว่าฤดูกาลใน
ประเทศไทยมีความแปรปรวนไม่ควรจะเป็นอย่างที่เคยเป็นมา เพราะได้รับ
อิทธิพลส่วนหนึ่งจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๙ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดรวบ
ยอดดังนี้
๑.๑ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมที่ ม นุษ ย์ สร้างขึ้น ในประเทศหนึ่ง ๆ มันส่งผล
เฉพาะประเทศนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคําตอบ : ไม่ เพราะภายใน
โลกใบนี้ย่อมมีการเชื่อมโยงกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในประเทศหนึ่ง ๆ
ย่อมส่งผลถึงประเทศอื่นด้วย)

๕) ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย
(แนวคําตอบ : กิจกรรมของมนุษย์ในทวีปแอฟริกาทั้งการเผาไหม้เชื้อเพลิง
การขุ ดเจาะน้ํ ามั น รวมถึ งภั ยแล้ ง การเพิ่ ม ขึ้ นของพื้ น ที่ ทะเลทราย เป็ น
ปัจจัยเสริมให้สภาวะที่โลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ความถี่ของ
การเกิดภัยธรรมชาติในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามมา รวมถึงประเทศไทย
ด้วย)
๔. นักเรียนแต่ละคนระบุและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่มีต่อไทยในใบงาน เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (Obj. ๑)
๕. ครูกําหนดประเด็นให้นักเรียนทุกคนตอบคําถามลงในสมุด “ในทาง
กลับกันเพื่อไม่ให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกไม่ประสบปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
นักเรียนซึ่งอยู่ในประเทศไทยจะปฏิบัติตนอย่างไรดี” จากนั้นครูสุ่มนักเรียน
ตอบคําถามประมาณ ๒-๓ คน (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๙ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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๑.๒ นักเรียนจะเปรียบปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่อย่างนี้ ได้กับ
อะไร (แนวคําตอบ : ใยแมงมุม ฯลฯ ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น พร้อม
เหตุผล)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๙ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปแอฟริกาที่มีต่อไทยได้
ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ
อภิปรายประเด็น
ความสัมพันธ์ของผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่
มีต่อประเทศไทยจากกิจกรรม
ที่กําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
บอกความจําเป็นของ
การปฏิบัติตนที่มีส่วนไม่เพิ่ม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ผลงานที่สร้าง
ขึ้นมา

ดี : ระบุผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปแอฟริกาที่มีต่อไทยได้
ถูกต้อง มีเหตุผลประกอบ
พอใช้ : ระบุผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่
มีต่อไทยได้ แต่ยังขาดเหตุ
ประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปแอฟริกาที่มีต่อไทยได้

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ผลงานที่สร้าง
ขึ้นมา

๑) การตอบคําถามมีความ
เป็นไปได้และสมเหตุสมผล
๒) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนจนผลลัพธ์
ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมในชั้น
เรียน
๓) ผลงานที่สร้าง
ขึ้นมา

๑) การตอบคําถามมีความ
เป็นไปได้และสมเหตุสมผล
๒) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนจนผลลัพธ์
ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ

๑) การตอบคําถาม
๒) การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) การนําเสนอ
ผลงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ /.................... เลขที่ .....................................................

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนข้อมูลจากการนําเสนอของเพื่อนร่วมชั้นให้สมบูรณ์
การเปลี่ยนแปลงสิง่ แวดล้อมในทวีปแอฟริกา
1. .....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
2. .....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
3. .....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
4. .....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อประเทศไทย
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา
2. การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปแอฟริกา
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปแอฟริกา

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกาโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล
ส ๕.๑ ม.๒/๓ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ก ารเกิ ด ภั ย พิ บั ติ แ ละ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สื บ ค้ น อภิ ป รายประเด็ น ปั ญ หาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=f1PbTc93JIQ
๑) จากวีดิทัศน์ดังกล่าว ปัญหาที่ผู้คนพบเจอคือปัญหาอะไร (แนวคําตอบ :
วิกฤตภัยแล้ง)

๒. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียน “ในคาบนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ
นั้นเกิดจากอะไรบ้างและส่งผลให้เกิดผลกระทบใดบ้าง”
ขั้นสอน
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “UN เรียกร้องนานาชาติช่วยภัยแล้งในเคนยา” ความยาว
๑ นาที ให้นักเรียนชม จากนัน้ ใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้

๑.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมบางปัญหา สามารถทําให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้
หรือไม่ (แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

๑.๑ ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดในแอฟริกาทีน่ ักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาที่หนักที่สุด
(แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

๑. ครูใช้แนวคําถามเพื่อเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนดังนี้

ขั้นนํา

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๐ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุรวมถึงแนวทาง
ผลกระทบที่เกิดจากสภาพ
ปัญหาที่กําหนดให้

สื่อ
๑. วีดิทัศน์เรื่อง “UN
เรียกร้องนานาชาติช่วยภัย
แล้งในเคนยา”
๒. กระดาษปรู๊ฟและ
อุปกรณ์เขียน กลุ่มละ ๑ ชุด

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. สารสนเทศออนไลน์
(Internet)
๓. หนังสือเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้/ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุรวมถึง
แนวทางผลกระทบที่เกิดจากสภาพปัญหาที่กําหนดให้ได้
อย่างครอบคลุมและถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ไขสภาพ
ปัญหาที่กําหนดให้ได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

๔. โดยให้ปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้
๔.๑ นักเรียนเขียนคําว่าภัยแล้งในช่องกลาง ดังภาพในข้อ ๕ โดยให้อยู่ตรง
กลางทั้งแนวขวางและแนวตั้ง
๔.๒ ในช่องซ้ายมือ ให้นักเรียนวิเคราะห์และเขียนปัญหาหรือปัจจัยที่ทําให้
เกิดปัญหาภัยแล้งและลากลูกศรชี้มายังที่ภัยแล้งให้มากที่สุด
๔.๓ ในช่องขวามือให้นักเรียนวิเคราะห์และเขียนผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
โดยลากลูกศรออกจากคําว่าภัยแล้งไปยังผลกระทบที่เกิดขึ้น

ภัยแล้ง

๒) วิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกานั้น เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (แนว
คําตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
๒. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละประมาณ ๖-๗ คน จากนั้นแจก
กระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์การเขียน
๓. นักเรียนแบ่งกระดาษบรู๊ฟเป็นลักษณะดังภาพ (รายละเอียดแนบอยู่ด้านหลัง
แผนฯ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๐ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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๔.๔ ในช่องกลาง ด้านบนคําว่า “ภัยแล้ง” ให้บอกวิธีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และให้เขียนวิธีการเป็นขั้น ๆ
๔.๕ ในช่องกลาง ด้านล่ างคํ าว่า “ภัย แล้ง” ให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติ
ตัวเองที่จะช่วยลดปัญหาภัยแล้ง (Obj. ๑, ๒, ๓)
๕. นักเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองด้านหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๑. ครูสรุปกิจกรรมการเรียนรู้และใช้แนวคําถามในการพัฒนาความคิดรวบยอด
ดังนี้
๑.๑ ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้นเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย การวิเคราะห์
แบบในกิจกรรมนั้นสามารถนําไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ได้ย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๐ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้/ด้านทักษะและ
กระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุรวมถึงแนวทาง
ผลกระทบที่เกิดจากสภาพ
ปัญหาที่กําหนดให้ได้อย่าง
ครอบคลุมและถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถระบุแนว
ทางการแก้ไขสภาพปัญหาที่
กําหนดให้ได้อย่างสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถบอกแนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อลดปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบ
คําถาม
๒) การวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
รวมถึงแนวทาง
ผลกระทบที่เกิด
จากสภาพปัญหา
ที่กําหนดให้

๑) คําถามสําคัญ
ดี : วิเคราะห์ปัจจัย
๒) วีดิทศั น์
สาเหตุรวมถึงแนวทาง
๓) กิจกรรมการเรียนรู้ ผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพปัญหาที่กําหนดให้
ได้อย่างครอบคลุมและ
ถูกต้อง มีเหตุผล
ประกอบ
พอใช้ : วิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุรวมถึงแนวทาง
ผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพปัญหาที่กําหนดให้
ได้อย่างถูกต้อง แต่ยัง
ขาดเหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ
รวมถึงแนวทาง
ผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพปัญหาที่กําหนดให้

๑) การตอบ
คําถาม
๒) การวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
รวมถึงแนวทาง
ผลกระทบที่เกิด
จากสภาพปัญหา
ที่กําหนดให้

๑) คําตอบที่ตอบมีความ
๑) คําถามสําคัญ
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
๒) วีดิทัศน์
๓) กิจกรรมการเรียนรู้ และมีความเป็นไปได้
๒) แนวทางการปฏิบัติ
ตนที่วิเคราะห์มีความ
เป็นไปได้และเหมาะสม
กับสภาพการณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............

ภาวะโลกร้อน

.........

.........

การขาดการบริหาร
จัดการน้ํา
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วิธีการปฏิบตั ิตน
๑..............................
๒..............................
๓..............................

ภัยแล้ง

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ .......
๑..........................
๒..........................
๓..........................

.........

.........

.........

ไม่สามารถทําเกษตรได้

ภาวะอดอยาก

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอบเขตเนื้อหา
1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกาได้
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ตัวชี้วดั
ส ๕.๒ ม.๒/๑ สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๓ สื บ ค้ น อภิ ป รายประเด็ น ปั ญ หาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส ๕.๒ ม.๒/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาอย่างยั่งยืน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑.๑ จากการเรียนรู้ใ นหน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๔ เรื่องปฏิสัม พันธ์ระหว่า ง ๑. กระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์
มนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป แอฟริ ก า นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ปั ญ หาสั ง คม เศรษฐกิจ เขียน กลุ่มละ ๑ ชุด
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา มีเรื่องใดบ้าง (การตัดไม้ทําลายป่า ปัญหา
ภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ําและมลพิษ ปัญหาการค้างาช้าง ฯลฯ )
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การคิดสร้างสรรค์
๑.๒ แล้วนักเรียนรู้ไหมว่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่กําลังพัฒนา ดังนั้น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีได้ทั่วไปทั่วทั้งทวีป แล้วปัจจัยใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าทําให้ โครงการ นวัตกรรม หรือ
เกิดปัญหาดังกล่าว (เกิดจากประชาชนขาดการศึกษา ประเทศประสบปัญหา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความยากจน ขาดเทคโนโลยี ประเทศมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย ฯลฯ )
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ ๖-๗ คน จํานวน ๖-๗ กลุ่ม
ครูแจกกระดาษปรู๊ฟให้กลุ่มละ 1 แผ่น จากนั้นให้แต่ละกลุ่มระดมสมองค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา โดยมีหัวข้อดังนี้

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
๒. สารสนเทศออนไลน์
๑. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา และ (Internet)
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นพฤติกรรมมนุษย์ในการก่อให้เกิดปัญหา ๓. หนังสือเรียน
จากนั้นครูถามนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกาว่ามีเรื่องใดบ้าง โดยใช้การถามตอบเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
สื่อ

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเข้าใจถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนคิดสร้างสรรค์ โครงการ นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายคุณค่าของการแก้ปัญหาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้อย่างมี
เหตุผล

- ปัญหาทางสังคมในทวีปแอฟริกา จํานวน 3 ประเด็น
- ปัญหาทางเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา จํานวน 3 ประเด็น
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา จํานวน 3 ประเด็น
เมื่อแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเสร็จแล้วครูสุ่มถามบางกลุม่ ว่า กลุ่มของ
นักเรียนเลือกประเด็นปัญหาใดบ้าง โดยครูคอยเพิ่มเติมและสอดแทรกข้อคิดเห็น
และข้อแนะนําให้กับนักเรียน
๒. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาในประเด็นปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (ที่เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 ของ
แต่ละประเด็นเท่านั้น) ประเด็นปัญหาละ 3 วิธี โดยใช้การสืบค้นการแก้ไขปัญหาที่
เคยมีมาก่อนหรือคิดวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นมาใหม่ก็ได้ เมือ่ แต่ละกลุ่มคิดวิธีแก้ไข
ปัญหาเสร็จแล้วครูสุ่มถามบางกลุ่มว่า กลุ่มของนักเรียนคิดวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
บ้าง เพราะเหตุใด โดยครูคอยเพิ่มเติมและสอดแทรกข้อคิดเห็นและข้อแนะนํา
ให้กับนักเรียน
๓. ครูแจกกระดาษปรู๊ฟให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น ให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของทวีป
แอฟริกาที่กลุ่มตนเองเลือกแล้วว่าต้องได้รับการแก้ไข โดยเขียนเป็นแผนผัง
แผนภาพ คําบรรยาย และอืน่ ๆ ลงบนกระดาษปรู๊ฟที่ให้ไป โดยมีหัวข้อดังนี้
- ปัญหาที่เลือกแก้ไข
- ชื่อนโยบาย/โครงการ/นวัตกรรม
- กลุม่ นักเรียนคิดว่าจะเลือกใช้นโยบาย/โครงการ/นวัตกรรม ดังกล่าว
แก้ไขปัญหาพืน้ ที่ใดในทวีปแอฟริกา เพราะเหตุใด
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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- กลุม่ นักเรียนคิดว่าจะเลือกใช้นโยบาย/โครงการ/นวัตกรรม ดังกล่าว
แก้ไขปัญหาพืน้ ที่ใดในประเทศไทย เพราะเหตุใด
ในขณะทีแ่ ต่ละกลุ่มระดมสมองทําการแก้ไขปัญหาตามหัวข้อที่กําหนด
ครูคอยให้คําแนะนําและเสริมแรงนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่าง
กัลยาณมิตร
๔. จากแผนผัง แผนภาพ คําบรรยาย ที่แต่ละกลุ่มทําขึ้น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกแบบภาพประดิษฐ์โมเดล เครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่กลุ่มตนเองเลือกใช้แก้ไข
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา โดยใช้วัสดุที่หาง่าย
รอบ ๆ ตัว วัสดุเหลือใช้ พร้อมระบุคําอธิบายโมเดล เครื่องมือ หรือนวัตกรรมของ
กลุ่มตนเองตามหัวข้อดังนี้
- ชื่อโมเดล เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
- หลักการทํางาน/รูปแบบการใช้งาน
- อื่น ๆ
๕. เมื่อทุกกลุม่ ทําผลงานเสร็จแล้ว ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอความคิด
สร้างสรรค์ผ่านผลงานที่ทําขึน้ กลุ่มละประมาณ 5–10 นาทีด้วยรูปแบบการ
นําเสนอที่สร้างสรรค์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น อภิ ป รายเรื่ อ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา พร้อมสรุปสาระสําคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้
ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยครูคอยให้คําแนะนําและขมวดองค์ความรู้ให้
นักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความ
เข้าใจถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนคิดสร้างสรรค์
โครงการ นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแก้ไขปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบคําถาม
๒) การวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุรวมถึง
แนวทางผลกระทบ
ที่เกิดจากสภาพ
ปัญหาที่กําหนดให้

๑) คําถาม
๒) กิจกรรมการ
เรียนรู้
๓) การทํากิจกรรม
กลุ่ม

ดี : นักเรียนอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสอดคล้อง เหมาะสม
และเป็นไปตาม
หลักการณ์เหตุและผล
พอใช้ : นักเรียนอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้

๑) การทํากิจกรรม
กลุ่ม
๒) การนําเสนอ
ผลงาน

๑) คําถาม
๒) กิจกรรมการ
เรียนรู้
๓) การทํากิจกรรม
กลุ่ม

ดี : นักเรียนคิดออกแบบ
โครงการ นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมของทวีป
แอฟริกา ได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีเหตุผล
รองรับ
พอใช้ : นักเรียนคิด
ออกแบบ โครงการ
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมของทวีป
แอฟริกาได้
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถคิดสร้างสรรค์
แนวทางการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายคุณค่า
ของการแก้ปัญหาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกาได้อย่างมีเหตุผล

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

๑) การตอบคําถาม ๑) คําถามสําคัญ
๒) กิจกรรมการ
๒) การวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุรวมถึง เรียนรู้
แนวทางผลกระทบ
ที่เกิดจากสภาพ
ปัญหาที่กําหนดให้

เกณฑ์
ดี : นักเรียนอภิปราย
คุณค่าของการแก้ปัญหา
สังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกาได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : นักเรียนอภิปราย
คุณค่าของการแก้ปัญหา
สังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกาได้
ปรับปรุง : นักเรียนไม่
สามารถอภิปรายคุณค่า
ของการแก้ปัญหาใน
แอฟริกาได้

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๘. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การผลิตสินค้าและบริการ
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา 9 ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดํารงชีวิตอย่างดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๒ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ
ม.๒/๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นโดยนําเทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ
ผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่น จะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระดับชุมชน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ความหมาย ความสําคัญ และหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
๓) หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะ/กระบวนการ
๑) การสํารวจและวิเคราะห์การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
๒) การนําหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
๓) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
เจตคติ
๑) ความสําคัญของผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) คุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การออกแบบสร้ า งสรรค์ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารจากทรั พ ยากรที่โ ดดเด่ น ในท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง
วิเคราะห์กระบวนการทํางานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในกระดาษที่กําหนดให้ และกําหนดราคา
สินค้าที่ได้ออกแบบสร้างสรรค์ แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นผู้ขายที่จะนําสินค้าต้นแบบของชุมชนของตนเอง
ไปจัดแสดงในต่างประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจชุมชน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
1. การเลือกใช้
ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เลือกใช้ทรัพยากร เลือกใช้ทรัพยากร เลือกใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นที่โดดเด่น ในท้องถิ่นที่โดดเด่น ในท้องถิ่นนํามา
เป็นเอกลักษณ์ใน เป็นเอกลักษณ์ใน ออกแบบ
ท้องถิ่นเพื่อนํามา ท้องถิ่นเพื่อนํามา สร้างสรรค์สินค้า
ออกแบบ
ออกแบบ
และบริการ พร้อม
สร้างสรรค์สินค้า
สร้างสรรค์สินค้า
ทั้งระบุเหตุผลใน
และบริการ พร้อม และบริการ พร้อม การเลือกใช้ได้
ทั้งระบุเหตุผลใน ทั้งระบุเหตุผลใน
การเลือกใช้ได้อย่าง การเลือกใช้ได้
เหมาะสมและเป็น
ภาษาของตนเอง

1 (ปรับปรุง)
เลือกใช้ทรัพยากร
ในการออกแบบ
สร้างสรรค์สินค้า
และบริการ แต่
ไม่ใช่ทรัพยากรที่
โดดเด่นในท้องถิ่น
แต่สามารถ
อธิบายเหตุผลใน
การเลือกใช้ได้
บ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเด็น
การประเมิน
๒. กระบวนการ
ออกแบบผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
จัดการกระบวนการ จัดการกระบวนการ จัดการกระบวนการ
กลุ่มในการ
กลุ่มในการ
กลุ่มในการ
ออกแบบผลงาน
ออกแบบผลงาน
ออกแบบผลงาน
แบ่งภาระงานใน
แบ่งภาระงานใน
แบ่งภาระงานใน
การทํางานร่วมกัน การทํางานร่วมกัน การทํางานร่วมกัน
จนได้ผลลัพธ์ของ จนได้ผลลัพธ์ของ แต่ไม่ดีนัก และ
งานที่สื่อถึง
ผลลัพธ์ของงานนั้น
งานที่สะท้อนถึง
กระบวนการคิด
กระบวนการคิด
มีความสมบูรณ์มี
สร้างสรรค์และมี
สร้างสรรค์และมี
ความเป็นไปได้ แต่
ความโดดเด่นของ ความเป็นไปได้
ขาดความคิด
ผลงาน รวมทั้งมี
สร้างสรรค์
ความเป็นไปได้

3. การวิเคราะห์
ผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

มีกระบวนการ
วิเคราะห์ผลงาน
ตามกรอบของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผู้สอน
กําหนดให้มีความ
สมบูรณ์ ชัดเจน
และเข้าใจได้ง่าย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
๑๑ - ๑๒
คะแนน
๙ - ๑๐
คะแนน
๖-๘
คะแนนต่ํากว่า ๖ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

มีกระบวนการ
วิเคราะห์ผลงาน
ตามกรอบของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผู้สอน
กําหนดให้มีความ
สมบูรณ์ชัดเจน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

มีกระบวนการ
วิเคราะห์ผลงาน
ตามกรอบของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผู้สอน
กําหนดให้ แต่ขาด
ความโดดเด่น
ผิดพลาดเล็กน้อย
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1 (ปรับปรุง)
ขาดกระบวนการ
กลุ่มในการทํางาน
ขาดการแบ่งภาระ
งานในการทํางาน
ร่วมกัน และ
ผลลัพธ์ของงาน
นั้นไม่มีความ
โดดเด่น

มีกระบวนการ
วิเคราะห์ผลงาน
ตามกรอบของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผ้สู อน
กําหนดให้มีความ
เข้าใจลาดเคลือ่ น
ในระดับมโนทัศน์

ใบกิจกรรมกลุ่ม “สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการจากทรัพยากรทีโ่ ดดเด่นในท้องถิ่น”

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบสินค้าหรือบริการ โดยนําทรัพยากรที่โดดเด่นในท้องถิ่นของตนเองมาเป็นวัสดุพื้นฐานในการผลิต เพื่อนําไปจัดแสดงในต่างประเทศอันเป็น
การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจชุมชน
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ใบกิจกรรมกลุ่ม “สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการจากทรัพยากรทีโ่ ดดเด่นในท้องถิ่น”
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คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนออกแบบสินค้าหรือบริการ โดยนําทรัพยากรที่โดดเด่นในท้องถิ่นของตนเองมาเป็นวัสดุพื้นฐานในการผลิต เพือ่ นําไปจัดแสดงในต่างประเทศ
อันเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจชุมชน

ตัวอย่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบกิจกรรมกลุม่ “ถอดบทเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ของกระบวนการผลิต .................................. (ระบุชื่อสินค้าและบริการของกลุ่มตนเอง)

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนวิเคราะห์กระบวนการทํางานของกลุ่มของตน ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการนั้นเป็น
อย่างไร และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นส่งผลต่อชุมชนในมิติต่าง ๆ อย่างไรบ้าง
พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มิตดิ ้านสังคม

มิตดิ ้านวัฒนธรรม

มิตดิ ้านสิง่ แวดล้อม

มิตดิ ้านเศรษฐกิจ

๓๓๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๒ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วัด
ขั้นนํา
๑. ชุดบัตรคําเรื่อง “ความหมายของเศรษฐศาสตร์และ
ส ๓.๑ ม.๒/๒ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๑. ครูถามคําถามที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการผลิต การผลิต”
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้
๒. รูปภาพสินค้าและบริการ
ขอบเขตเนื้อหา
๑.๑ เศรษฐศาสตร์คืออะไร (แนวคําตอบ :
๓. ใบกิจกรรม “ระดมสมองหาที่มาที่ไปของสินค้าและ
1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์
การศึกษาวิธีการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
บริการ”
2. ความหมายของการผลิต
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความ
3. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ต้องการของมนุษย์และสังคม)
๑.๒ คําว่า “การผลิต” ในความคิดของนักเรียนเป็น แหล่งเรียนรู้
4. ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ
อย่างไร (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น)
หนังสือพิมพ์
2. ครูจดคําสําคัญที่นักเรียนตอบคําถามบนกระดาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง “ความรู้เบื้องต้น
ด้านความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ” เพื่อให้นักเรียน
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
อภิปรายความสําคัญของการตั้งปัญหาทาง
เข้าใจความหมายของคําว่า “เศรษฐศาสตร์” และ
เศรษฐศาสตร์ และความหมายของสินค้าและบริการได้ “การผลิต”
เศรษฐกิจ
ถูกต้อง
ขั้นสอน
1. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียน กลุ่มละ ๕-๖ คน จากนั้นครูให้
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
2. ครูมอบชุดบัตรคําเรื่อง “ความหมายของ
ระหว่างสินค้าและบริการ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
เศรษฐศาสตร์และการผลิต” ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ประกอบได้ถูกต้อง
ร่วมกันศึกษาความหมายของคําว่า “เศรษฐศาสตร์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่มา : https://gmlive.com/ฮอนด้าครองอันดับที่1
ยอดจําหน่ายรถยนต์นั่งปี2558

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๒ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
และ “การผลิต” โดยมอบให้กลุ่มละ ๑ ชุด
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของการตั้ง 3. ครูให้นกั เรียนร่วมกันสังเคราะห์นิยามของคํา
ดังกล่าว และให้ตัวแทนกลุ่มของนักเรียนออกมาเขียน
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างสมเหตุสมผล
นิยามที่ได้บนกระดาน โดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที
(Obj. 1)
๔. ครูเปรียบเทียบนิยามที่ได้จากกิจกรรมกับนิยามที่
นักเรียนได้เสนอมาในขั้นนําบนกระดานก่อนหน้านี้
จากนั้นครูตรวจความถูกต้องของนิยามที่นักเรียนนิยาม
๕. ครูเปิดรูปภาพสินค้าและบริการประมาณ ๔-๕ รูป
5.1 รถยนต์

๓๔๐

ที่มา : www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.
aspx?newsid=9560000110358&
imageid=2795638

5.3 การนวดแผนโบราณ

ที่มา : http://www.men-bags.com/mens-bags20110919/burberry-mens-canvas-totebag.html

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๒ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
5.2 กระเป๋า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๔๑

ที่มา : https://www.tip-online.at/news/38216/
thai-airways-mit-erhoehter-kapazitaet-bereitfuer-wien-bangkok/
6. ครูให้นกั เรียนจัดกลุ่มสินค้าและบริการจากรูปภาพ
ต่าง ๆ ดังนี้ (ครูพยายามใช้คําถามเพื่อให้เกิดการแบ่ง
ประเภทเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ สินค้าและกลุม่ บริการ)
7. ครูให้นกั เรียนระบุเกณฑ์ในการแบ่งสินค้าและ
บริการ เพื่อให้นักเรียนร่วมกันโดยใช้แนวคําถามว่า
7.1 “นักเรียนมีเกณฑ์อย่างไรในการระบุวา่ สิ่งใด
เป็นสินค้า สิ่งใดเป็นบริการ” (แนวคําตอบ : สินค้าคือ
สิ่งที่จับต้องได้และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ และบริการคือสิ่งซึ่งจับต้องไม่ได้ เกิดจาก
การกระทําของมนุษย์ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๒ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
5.4 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

๓๔๒

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๒ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (1)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
8. ครูสมุ่ นักเรียนให้ยกตัวอย่างของสินค้าและบริการ
อย่างละ ๕ ตัวอย่าง (Obj. 2)
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสังเคราะห์
ความสําคัญของปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ต่อการผลิต
สินค้าและบริการ โดยปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
ประกอบด้วย จะผลิตอะไร จะผลิตอย่างไร และจะผลิต
เพื่อใคร
10. ครูให้นักเรียนร่วมกันทําใบกิจกรรม “ระดมสมอง
หาที่มาที่ไปของสินค้าและบริการ” (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมาใน
คาบนี้ โดยครูใช้แนวคําถามในการสรุปการเรียนรู้
ดังนี้
1.๑ จากการเรียนรู้นักเรียนสามารถนิยาม
ความหมายของ “เศรษฐศาสตร์” และ “การผลิต” ได้
ว่าอย่างไร
1.๒ ปัญหาทางเศรษฐกิจมีความสําคัญต่อการผลิต
สินค้าและบริการอย่างไร (แนวคําตอบ : หากการผลิต
สินค้าและบริการไม่ได้เกิดจากการตั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจ จะทําให้การผลิตสินค้าและบริการนั้นไม่ได้
เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสูงสุด ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๔๓
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง“สินค้า”
และ “บริการ”พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประกอบได้
ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ
นิยามความหมายของ
เศรษฐศาสตร์และการผลิต
และระดมความคิดในการ
วิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจได้

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
สังเคราะห์ความหมาย
3) การปฏิบัติกิจกรรม
“ระดมสมองหาที่มาที่
ไปของสินค้าและ
บริการ”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมสังเคราะห์
ความหมาย
3) กิจกรรม“ระดม
สมองหาที่มาทีไ่ ปของ
สินค้าและบริการ”

ดี : สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
“สินค้า” และ “บริการ”
พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
ชัดเจนและเข้าใจ
พอใช้ : สามารถ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
“สินค้า” และ “บริการ”
พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้
พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
“สินค้า” และ “บริการ”
ได้

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
สังเคราะห์ความหมาย
3) การปฏิบัติกิจกรรม
“ระดมสมองหาที่มาที่
ไปของสินค้าและ
บริการ”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมสังเคราะห์
ความหมาย
3) กิจกรรม“ระดม
สมองหาที่มาทีไ่ ปของ
สินค้าและบริการ”

ดี : นิยามความหมาย
ของเศรษฐศาสตร์และ
การผลิต และระดม
ความคิดในการวิเคราะห์
ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
และเข้าใจ
พอใช้ : นิยาม
ความหมายของ
เศรษฐศาสตร์และการ
ผลิต และระดมความคิด
ในการวิเคราะห์ปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นิยามความหมายของ
เศรษฐศาสตร์ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสําคัญ
ของการตั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิธีการ
การตอบคําถาม
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เครื่องมือทีใ่ ช้
คําถามสําคัญ

เกณฑ์
ดี : อภิปรายความสําคัญ
ของการตั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจได้ถกู ต้องและ
สมเหตุสมผล
พอใช้ : อภิปราย
ความสําคัญของการตั้ง
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายความสําคัญของ
การตั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจได้

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บัตรคําเรื่อง “ความหมายของเศรษฐศาสตร์และการผลิต”

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดไปใช้ในทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จํากัด
สุกัญญา ตันธนวัฒน์ และคณะ. (2552). เศรษฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-----------------------------------------------------ตัด-----------------------------------------------เศรษฐศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน มี
๒ สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจส่วนเอกชน หรือปัญหาการหา
ตลาด เป็นต้น และเศรษฐศาสตร์มหัพภาค ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดย
ส่วนรวม เช่น ปัญหาเรื่องรายได้ของประชาชาติ การออมทรัพย์ของประชากร ปัญหาการลงทุน.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
-----------------------------------------------------ตัด-----------------------------------------------เศรษฐศาสตร์ ตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า “Economics”พบว่ามาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 คํารวมกัน คือ
“Oikos” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า “House” และ “Nemein” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า “To Manage”
เศรษฐศาสตร์ จึงหมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัว
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2555). เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่. เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2561. เข้าถึงได้จาก
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Doc_Publication/Book_Economic2555.pdf
-----------------------------------------------------ตัด-----------------------------------------------เศรษฐศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนํามาสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีไม่จํากัด
ทั้งในระดับครอบครัว บุคคลและประเทศชาติ โดยให้เกิดประโยชน์ละประสิทธิภาพสูงสุดพื่อความอยู่ดีกินดีของ
มนุษย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2555). เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่. เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2561. เข้าถึงได้จาก
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Doc_Publication/Book_Economic2555.pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การผลิต หมายถึง การนําเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบและผู้ประกอบการผลิต ไป
ผ่านกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในผลิต จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าหรือบริการสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค บริการขนส่ง เป็นต้น
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. (ม.ป.ป.). บทที่ 4 การผลิต. เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2561. เข้าถึงได้จาก
https://social.mwit.ac.th/files/60_2_doc_s30105_4.pdf
-----------------------------------------------------ตัด-----------------------------------------------การผลิต คือการสร้างอรรถประโยชน์ของปัจจัยการผลิตเพื่อให้สินค้าและบริการต่าง ๆ สนองความต้องการของ
มนุษย์ได้ในระดับที่สูงขึ้น การผลิตเป็นการทําให้สิ่งที่ผลิตขึ้นนั้นมีอํานาจบําบัดความต้องการมนุษย์เพิ่มขึ้น เช่น
การสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร ข้าวสารย่อมมีมูลค่าและสามารถบําบัดความต้องการของมนุษย์ได้มากกว่า
ข้าวเปลือก
จิราภรณ์ ชาวงษ์. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีการผลิต (Theory of Production). เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2561. เข้าถึงได้
จาก https://www.coursehero.com/file/24926221/บทที-่ 4-ทฤษฎีการผลิต-Pre-studypdf/
-----------------------------------------------------ตัด-----------------------------------------------การผลิต หมายถึง การนําวัตถุดิบและทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตมาแปรสภาพ โดยผ่านกระบวนการ
ผลิตตามลําดับขั้นตอนของการกระทําก่อนหลัง ออกมาเป็นผลผลิต ได้แก่ สินค้าและบริการให้ได้ปริมาณและมี
คุณภาพด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. (ม.ป.ป.). บทที่ 2 การผลิต (Production). นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อัดสําเนา).

ใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “ระดมสมองหาที่มาที่ไปของสินค้าและบริการ”

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการผลิต

จะผลิตอะไร ?
จะผลิตอย่างไร ?

ผลกระทบต่อสังคม
จากการผลิต

จะผลิตเพื่อใคร ?

คําชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันปรึกษาเพื่อจะผลิตสินค้าหรือบริการ ๑ ชนิด เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนให้สะดวกขึ้นและวิเคราะห์ตามหัวข้อที่
กําหนด
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและ
ลักษณะของปัจจัยการผลิตได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
สินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนสามารถลําดับขั้นตอนการผลิต
สินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง

ที่มา : http://jonakashima.com.br/2015/09/03/
origami-t-rex-video-and-diagrams/
๑.๑ สิ่งทีน่ ักเรียนเห็นอยู่เรียกว่า “Origami (โอริกามิ)” ผู้สร้าง
ผลงานใช้วัสดุในการสร้างรูปไดโนเสาร์รูปนี้ (แนวคําตอบ : กระดาษ)
๑.๒ กระดาษผลิตจากอะไร (แนวคําตอบ : ต้นไม้)
๒. ครูนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียน “ทรัพยากรต่าง ๆ ถูกนําเข้าสู่
กระบวนการผลิต เพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ เช่น Origami ตัวนี้ เกิดจากกระบวนการผลิตที่นําต้นไม้ซึ่งใช้

ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายความสําคัญของปัจจัยการผลิตที่
มีต่อระบบเศรษฐกิจ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๓ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตัวชี้วัด
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๓.๑ ม.๒/๒ อธิบ ายปั จ จัย การผลิ ต สิ น ค้ า
๑. วีดิทัศน์เรื่อง “การผลิตเงาะกระป๋อง”
ขั้นนํา
และบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิต
๒. ภาพสินค้าและบริการ
๑. ครูเปิดภาพให้นักเรียนชม จากนั้นใช้แนวคําถามเพื่อนําเข้าสู่
สินค้าและบริการ
๓. ใบกิจกรรม “ของสิ่งนี้ท่านผลิตได้แต่ใดมา”
บทเรียน ดังต่อไปนี้
ขอบเขตเนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
1. ปัจจัยการผลิต
๑. หนังสือเรียน
2. ขั้นตอนการผลิต
๒. อินเทอร์เน็ต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=JuVt1OCfzAw
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่ได้รับชม ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
2.๑ ขั้นตอนการผลิตเงาะกระป๋องมีอะไรบ้าง (แนวคําตอบ :
การผลิตขั้นปฐมภูมิ การผลิตขั้นทุติยภูมิ และการผลิตขั้นตติยภูมิ)
(Obj. ๓)
2.๒ ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องกับการผลิตเงาะกระป๋องนี้มีใครบ้าง (แนว
คําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น ครูพยายามใช้คําถามให้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๓ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
ประโยชน์ได้น้อยมาผลิตเป็นกระดาษ และนํากระดาษมาเพิ่มมูลค่า
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของ โดยการผลิตเป็น Origami เป็นต้น”
ปัจจัยการผลิตที่มีต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่าง
ขั้นสอน
ถูกต้องและสมเหตุสมผล
1. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “การผลิตเงาะกระป๋อง” (ความยาว ๓ นาที)
ให้นักเรียนชม
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3.๑ จากวีดิทัศน์เรื่องการผลิตเงาะกระป๋องที่ได้ชมไป แรงงาน
คือสิ่งใด (แนวคําตอบ : ลูกจ้างในโรงงาน)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๓ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ครอบคลุมถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากในวิดีทัศน์ เช่น
เกษตรกร บริษัทผลิตกระป๋อง เป็นต้น)
2.๓ เพราะเหตุใดจึงมีการแปรรูปเงาะ เป็นเงาะกระป๋อง (แนว
คําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น)
3. ครูอธิบายนักเรียนในเรื่อง “ปัจจัยการผลิต” และ “ขั้นตอนการ
ผลิต” จากนั้นครูเปิดภาพแผนผังปัจจัยการผลิต และร่วมกันตอบ
คําถามดังต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ที่มา : https://www.consumerreports.org/cars-best-cars-toppicks-2017/
4.1 ก่อนทีจ่ ะเป็นสิ่งที่เห็นในในภาพนั้น ต้องมีกระบวนการผลิต
และแลกเปลี่ยนสินค้าในแต่ละขั้นปฐมภูมิเป็นอย่างไร
4.2 ก่อนทีจ่ ะเป็นสิ่งที่เห็นในในภาพนั้น ต้องมีกระบวนการผลิต
และแลกเปลี่ยนสินค้าในแต่ละขั้นทุติยภูมิเป็นอย่างไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๓ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3.๒ จากวีดิทัศน์เรื่องการผลิตเงาะกระป๋องที่ได้ชมไป
ผู้ประกอบการคือสิ่งใด (แนวคําตอบ : เจ้าของโรงงาน)
3.๓ จากวีดิทัศน์เรื่องการผลิตเงาะกระป๋องที่ได้ชมไป ที่ดิน และ
ทรัพยากรคือสิง่ ใด (แนวคําตอบ : ที่ดินที่ตั้งโรงงาน)
3.๔ จากวีดิทัศน์เรื่องการผลิตเงาะกระป๋องที่ได้ชมไป ทุนคือสิ่ง
ใด (แนวคําตอบ : เครื่องจักรต่าง ๆ เงาะ) (Obj. ๑)
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน จากนั้นแจกใบ
กิจกรรมกลุม่ “ของสิ่งนี้ท่านผลิตได้แต่ใดมา” ให้กลุ่มละ ๑ แผ่น
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาภาพสินค้าและบริการที่กําหนด
และร่วมกันตอบคําถามดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๓ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ (2)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
4.๓ ก่อนทีจ่ ะเป็นสิ่งที่เห็นในในภาพนั้น ต้องมีกระบวนการผลิต
และแลกเปลี่ยนสินค้าในแต่ละขั้นตติยภูมิเป็นอย่างไร (Obj. ๒)
5. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “สิ่งนี้ทา่ นได้แต่ใดมา” ให้เวลาไม่
เกิน ๗ นาที และนักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ขั้นสรุป
๑. ครูพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องนี้ โดยใช้แนวคําถามดังนี้
๑.๑ ปัจจัยการผลิตคืออะไร (แนวคําตอบ : สิ่งต่าง ๆ ที่
ผู้ประกอบการนํามาผ่านกระบวนการผลิตขึ้นเป็นสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์)
๑.๒ ปัจจัยการผลิตมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น) (Obj. ๔)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายและ
ลักษณะของปัจจัยการผลิต
ได้ถูกต้อง
๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
สินค้าและบริการได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
ลําดับขั้นตอนการผลิต
สินค้าและบริการได้อย่าง
ถูกต้อง

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“ของสิ่งนี้ท่านผลิตได้
แต่ใดมา”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม “ของสิ่งนี้
ท่านผลิตได้แต่ใดมา”
3) วีดิทัศน์เรื่อง “การ
ผลิตเงาะกระป๋อง”

ดี : สามารถอธิบาย
ความหมายลักษณะของ
ปัจจัยการผลิตและ
วิเคราะห์ที่มีผลต่อสินค้า
และบริการได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และ
เข้าใจ
พอใช้ : สามารถอธิบาย
ความหมายลักษณะของ
ปัจจัยการผลิตและ
วิเคราะห์ที่มีผลต่อสินค้า
และบริการได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความหมาย
ลักษณะของปัจจัยการ
ผลิตและวิเคราะห์ที่มีผล
ต่อสินค้าและบริการได้

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“ของสิ่งนี้ท่านผลิตได้
แต่ใดมา

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม “ของสิ่งนี้
ท่านผลิตได้แต่ใดมา”
3) วีดิทัศน์เรื่อง “การ
ผลิตเงาะกระป๋อง”

ดี : ลําดับขั้นตอนการ
ผลิตสินค้าและบริการได้
อย่างถูกต้อง
พอใช้ : ลําดับขั้นตอน
การผลิตสินค้าและ
บริการได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ลําดับขั้นตอนการผลิต
สินค้าและบริการได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสําคัญ การตอบคําถาม
ของปัจจัยการผลิตที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจได้อย่าง
ถูกต้องและสมเหตุสมผล

เครื่องมือทีใ่ ช้
คําถามสําคัญ
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เกณฑ์
ดี : อภิปรายความสําคัญ
ของปัจจัยการผลิตที่มี
ต่อระบบเศรษฐกิจได้
อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล
พอใช้ : อภิปราย
ความสําคัญของปัจจัย
การผลิตที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจได้พอสังเขป
ปรับปรุง : อธิบายไม่ได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............

ของสิ่งนี้ ท่านผลิตได้ แต่ใดมา
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______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
๓. การผลิตขั้นตติยภูมิ ของสิ่งของชิ้นนี้สามารถทําได้อย่างไรบ้าง
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

สินค้า......................................................................................................

๑. การผลิตขั้นปฐมภูมิ ของสิ่งของชิ้นนี้คืออะไร ประกอบด้วยทรัพยากร
ใดบ้าง
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
๒. การผลิตขั้นทุติยภูมิ ของสิ่งของชิ้นนี้คืออะไร สามารถทําได้อย่างไร

คําสั่ง ให้นักเรียนสืบค้นและวาดรูปสินค้าและบริการที่โดดเด่นในท้องถิ่นของตนเองมา ๑ อย่าง แล้วตอบคําถามลําดับขั้นการผลิตเหล่านี้ ให้สมบูรณ์

ใบกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๔ เรื่อง การสํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วัด
ใบงานกลุม่ “วิเคราะห์องค์ประกอบของสินค้าใน
ส ๓.๑ ม.๒/๒ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและ
ขั้นนํา
ท้องถิ่น”
บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ ๑. ครูใช้คําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน ดังต่อไปนี้
บริการ
๑.๑ เมื่อนึกภาพถึงภาคเหนือของไทย นักเรียน
แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
คิดถึงลักษณะภูมิประเทศใด และนึกถึงสินค้าเด่น ๆ
การสํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
ใดบ้าง (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นบน ๑. ร้านค้าในชุมชนของนักเรียน
๒. ห้องสมุด
พื้นฐานความถูกต้อง)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.๒ เมื่อนึกภาพถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ๓. อินเทอร์เน็ต
ด้านความรู้
ไทย นักเรียนคิดถึงลักษณะภูมิประเทศใด และนึกถึง
นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สินค้าเด่น ๆ ใดบ้าง (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อน
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกับความหลากหลายของสินค้าใน ความคิดเห็นบนพื้นฐานความถูกต้อง)
อภิปรายคุณค่าของความหลากหลายของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศได้อย่างสมเหตุสมผล
๑.3 เมื่อนึกภาพถึงภาคใต้ของไทย นักเรียนคิดถึง ทรัพยากรในพืน้ ที่ที่มีต่อสินค้าในท้องถิ่นต่าง ๆ ใน
ด้านทักษะและกระบวนการ
ลักษณะภูมิประเทศใด และนึกถึงสินค้าเด่น ๆ ใดบ้าง ประเทศ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของสินค้า (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นบนพื้นฐาน
ในท้องถิ่นพร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาได้ถูกต้องสมบูรณ์
ความถูกต้อง)
ด้านคุณลักษณะ
๑.4 เมื่อนึกภาพถึงภาคกลางของไทย นักเรียน
นักเรียนสามารถอภิปรายคุณค่าของความ
คิดถึงลักษณะภูมิประเทศใด และนึกถึงสินค้าเด่น ๆ
หลากหลายของทรัพยากรในพื้นที่ที่มีต่อสินค้าใน
ใดบ้าง (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นบน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศได้สมเหตุสมผล

๓๕๘

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๔ เรื่อง การสํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
พื้นฐานความถูกต้อง)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “เนื่องจากภูมิประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ มีความหลากหลายจึงทําให้สนิ ค้าและ
บริการในภูมิภาคต่าง ๆ นั้นแตกต่างกันไปด้วย”
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย กลุม่ ละ ๕ คน จากนั้นครูให้
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
2. ครูนําเสนอคําขวัญประจําจังหวัดของจังหวัดต่อไปนี้
2.๑ จังหวัดแพร่ - หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ
ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นใี้ จงาม
2.๒ จังหวัดยโสธร - เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
2.๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เมืองร้อยเกาะ เงาะ
อร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
2.๔ จังหวัดปทุมธานี - ถิน่ บัวหลวง เมืองรวงข้าว
เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตําหนักรวมใจ สดใส
เจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๕๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๔ เรื่อง การสํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกับสินค้าและ
บริการที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดเหล่านั้น โดยใช้แนว
คําถามดังต่อไปนี้
3.๑ จากคําขวัญที่กําหนดให้ ประกอบไปด้วย
สินค้าและบริการใดบ้างที่เป็นจุดเด่นประจําจังหวัด
3.๒ เพราะเหตุใดสินค้าและบริการเหล่านั้นจึงเป็น
จุดเด่นของจังหวัด
3.๓ สินค้าและบริการที่เป็นจุดเด่นของจังหวัด มี
ความสัมพันธ์กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
นั้นหรือไม่ อย่างไร (Obj. ๑)
4. ครูแจกใบงานกลุ่ม เรื่อง “วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสินค้าในท้องถิ่น” โดยให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วม
ระดมความคิด หาสินค้าหรือบริการในท้องถิ่น ๑ อย่าง
และจําแนกองค์ประกอบว่าสินค้าหรือบริการนั้นมี
องค์ประกอบใดบ้าง และองค์ประกอบเหล่านั้นสามารถ
หาได้จากที่ใดในท้องถิ่นของนักเรียน ให้เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมประมาณ ๑๐ นาที (ตัวอย่างใบงาน

๓๖๐

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๔ เรื่อง การสํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
แนบไว้หลังแผน ซึ่งครูสามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสม) (Obj. ๒)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายคุณค่าของความ
หลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีผลต่อสินค้าใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศ โดยครูใช้แนวคําถามดังนี้
5.๑ สินค้าและบริการที่เป็นจุดเด่นของแต่ละ
จังหวัด มีพื้นฐานในการผลิตมาจากสิ่งใด
5.๒ เพราะเหตุใด ในแต่ละจังหวัดจึงมีสินค้าและ
บริการที่โดดเด่นอย่างหลากหลาย
5.๓ ทรัพยากรในท้องถิ่น มีผลต่อการสร้างสรรค์
สินค้าและบริการในแต่ละจังหวัดหรือไม่ อย่างไร (obj.
๓)
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาความคิดรวบยอดโดย
ใช้แนวคําถาม ดังต่อไปนี้
1.๑ สินค้าและบริการในท้องถิ่นต่าง ๆ ของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยที่แตกต่างกันเกิดจาก
สาเหตุใดบ้าง (แนวคําตอบ : ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๖๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๔ เรื่อง การสํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันส่งผลให้สินค้าและบริการ
ที่ผลิตออกมามีความแตกต่างกันตามวัตถุดิบและแหล่ง
ผลิต)
1.๒ หากนักเรียนเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการที่
ผลิตมาจากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่าง ๆ
น่าซื้อหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคําตอบ : นักเรียน
สะท้อนความคิดเห็น)

๓๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นกับความ
หลากหลายของสินค้าใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศ
ได้อย่างสมเหตุสมผล

วิธีการ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสินค้าในท้องถิ่น”

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 1) การตอบคําถาม
ของสินค้าในท้องถิ่นพร้อม 2) การปฏิบัติกิจกรรม
ทั้งระบุแหล่งทีม่ า
“วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสินค้าในท้องถิ่น”

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม
“วิเคราะห์
องค์ประกอบของ
สินค้าในท้องถิน่ ”

ดี : สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
องค์ประกอบและที่มา
ของสินค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
เหมาะสม
พอใช้ : สามารถ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นองค์ประกอบ
และที่มาของสินค้าได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม
“วิเคราะห์
องค์ประกอบของ
สินค้าในท้องถิน่ ”

ดี : สามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบของสินค้า
ในท้องถิ่นพร้อมระบุ
แหล่งที่มาได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
พอใช้ : สามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสินค้าในท้องถิ่น
พร้อมระบุแหล่งที่มาได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้
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สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายคุณค่าของ
ความหลากหลายของ
ทรัพยากรในพืน้ ที่ที่มีต่อ
สินค้าในท้องถิน่ ต่าง ๆ ใน
ประเทศได้สมเหตุสมผล

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสินค้าในท้องถิ่น”

เครื่องมือทีใ่ ช้
1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม
“วิเคราะห์
องค์ประกอบของ
สินค้าในท้องถิน่ ”

เกณฑ์
ดี : อภิปรายคุณค่าของ
ความหลากหลายของ
ทรัพยากรได้เหมาะสม
ยกตัวอย่างชัดเจน
พอใช้ : อภิปรายคุณค่า
ของความหลากหลาย
ของทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายได้

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

2.1 ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
2.2 อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการผลิต
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

2.3 แรงงานในการผลิต
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

2. การผลิตสินค้าและบริการ

………………………………………………………

1. รายชื่อสินค้าหรือบริการในท้องถิ่นที่ศึกษา
พร้อมภาพประกอบ
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2.4 ผู้ประกอบการ
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

คําชี้แจง ให้นักเรียนสํารวจสินค้าหรือการบริการในท้องถิ่นนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ จากนัน้ บันทึกผลลงในใบงานให้สมบูรณ์

วิเคราะห์องค์ประกอบของสินค้าและบริการในท้องถิ่น

ใบงานกลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิเคราะห์องค์ประกอบของสินค้าและบริการในท้องถิ่น

ใบงานกลุ่ม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2.1 ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

2.2 อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการผลิต
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

2.3 แรงงานในการผลิต
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

2. การผลิตสินค้าและบริการ

………………………………………………………

1. รายชื่อสินค้าหรือบริการในท้องถิ่นที่ศึกษา
พร้อมภาพประกอบ

2.4 ผู้ประกอบการ
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

คําชี้แจง ให้นักเรียนสํารวจสินค้าหรือการบริการในท้องถิ่นนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ จากนัน้ บันทึกผลลงในใบงานให้สมบูรณ์

ตัวอย่าง
ครูควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนตนเอง
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๕ เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วัด
ขั้นนํา
๑. ชุดภาพ “โรงงานอุตสาหกรรม”
ส ๓.๑ ม.๒/๒ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๑. ครูเปิดรูปภาพให้นักเรียนชมและใช้แนวคําถาม
๒. บัตรคําเรื่อง “ความหมายของปัจจัยในการผลิต
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
ต่อไปนี้ในการนําเข้าสู่บทเรียน
สินค้าแลบริการ”
ขอบเขตเนื้อหา
๓. ใบกิจกรรมกลุ่ม “My Product”
ความหมายและองค์ประกอบของปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ
แหล่งเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
ที่มา : https://www.brandbuffet.in.th/2017/02/
ด้านความรู้
๒. ห้องสมุด
nestle-surat-2nd-plant-in-thailand/
๑. นักเรียนสามารถสังเคราะห์ความหมายของปัจจัย
๓. อินเทอร์เน็ต
๑.๑ จากภาพที่นักเรียนชม สถานทีใ่ นรูปเป็น
การผลิตสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง
สถานที่ใด (แนวคําตอบ : โรงงานอุตสาหกรรม)
๒. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของปัจจัยการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.๒ จากภาพที่นกั เรียนชม ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง
อภิปรายความสําคัญของปัจจัยการผลิตสินค้า
นี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง (แนวคําตอบ : สินค้า
และบริการได้ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
ด้านทักษะและกระบวนการ
เครื่องจักร คนงาน)
นักเรียนสามารถวิเคราะห์การใช้ปัจจัยการผลิต
๑.๓ จากคําตอบที่นักเรียนตอบ นักเรียนมีส่วน
สินค้าและบริการได้อย่างสมเหตุสมผล
สําคัญในการผลิตสินค้าและบริการหรือไม่ อย่างไร
(แนวคําตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๕ เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียน “ในคาบนี้ เราจะเรียน
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของปัจจัย ปัจจัยต่าง ๆ ทีน่ ักเรียนตอบนั้น มีความสําคัญในการ
การผลิตสินค้าและบริการได้ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจได้ ผลิตสินค้าและบริการหรือไม่ อย่างไร”
อย่างสมเหตุสมผล
๓. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้ได้
ประมาณ ๓-๕ กลุ่ม
ขั้นสอน
1. ครูแจกชุดบัตรคําเรื่อง “ความหมายของปัจจัยใน
การผลิตสินค้าและบริการ” ให้แก่นักเรียนกลุ่มละ ๑
ชุด จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1.๑ ครูให้นักเรียนวางบัตรคําไว้บนโต๊ะ โดย
กระจายให้เต็มโต๊ะจากนั้น ให้นักเรียนร่วมกันอ่าน
1.๒ นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของปัจจัยใน
การผลิตสินค้าและบริการให้เป็นข้อสรุปของกลุ่ม
1.๓ นักเรียนออกมาเขียนความหมายทีก่ ลุ่มได้บน
กระดานหน้าห้อง จากนั้นครูชวนนักเรียนในกลุ่มต่าง ๆ
ตรวจสอบความถูกต้อง
1.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสังเคราะห์ความหมาย
ของปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการเป็นของ

368

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๕ เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ห้องเรียน (Obj. ๑)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของ
ปัจจัยในการผลิตฯ โดยศึกษาองค์ประกอบของปัจจัย
การผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบ โดย
มีประเด็นอภิปรายดังนี้
2.๑ ความหมาย
2.๒ ตัวอย่าง
2.๓ ผลตอบแทนได้ที่รบั (Obj. ๒)
3. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “My
Product” โดยมีกติกาดังนี้
3.๑ กําหนดให้แต่ละกลุม่ สมมติตนเองเป็น
ผู้ประกอบการ และร่วมกันคิดสินค้าและบริการตามที่
กําหนดให้
3.๒ วิเคราะห์ตามองค์ประกอบของปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการตามใบกิจกรรมกลุ่มที่แจกให้
3.๓ กําหนดเวลาไม่เกิน ๑๐ นาที และนําเสนอกลุ่ม
ละ ๓ นาที โดยประมาณ (Obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๕ เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
1. นักเรียนอภิปรายในประเด็นความสําคัญของปัจจัย
การผลิตฯ ที่มตี ่อระบบเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้
1.๑ ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการมีความสําคัญ
ต่อการผลิตสินค้าและบริการอย่างไร
1.๒ ปัจจัยการผลิตมีความสัมพันธ์กับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างไร (Obj. ๔)
2. ครูใช้แนวคําถามในการพัฒนาความคิดรวบยอดของ
นักเรียนในการศึกษาเรื่องนี้ดังนี้
2.๑ การผลิตสินค้าและบริการต้องอาศัยการทํางาน
ของกลุ่มต่าง ๆ อย่างสัมพันธ์กัน หากปัจจัยการผลิตใน
แต่ละส่วนทํางานไม่สมดุลกัน จะส่งผลให้เกิดสิ่งใด
(แนวคําตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
2.๒ หากเปรียบการผลิตสินค้าและบริการคือการ
ทํางานต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันของนักเรียน การที่
ปัจจัยการผลิตแต่ละอย่างทํางานสมดุลกันนั้น จะส่งผล
ให้งานชิ้นนั้นของนักเรียนเป็นอย่างไร (แนวคําตอบ :
นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถ
สังเคราะห์ความหมายของ
ปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถอธิบาย
องค์ประกอบของปัจจัยการ
ผลิตสินค้าและบริการได้
ถูกต้อง

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์การใช้ปัจจัยการ
ผลิตสินค้าและบริการได้
อย่างสมเหตุสมผล

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสําคัญ
ของปัจจัยการผลิตสินค้า
และบริการได้ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจ

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การสังเคราะห์
ความหมายของปัจจัย
การผลิตฯ
3) การอภิปราย
องค์ประกอบของปัจจัย
การผลิตฯ

1) คําถามสําคัญ
2) ชุดบัตรคําเรื่อง
“ความหมายของปัจจัย
ในการผลิตสินค้าและ
บริการ”

ดี : สามารถสังเคราะห์
ความหมายและอธิบาย
องค์ประกอบของปัจจัย
การผลิตสินค้าและ
บริการได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนและเข้าใจ
พอใช้ : สามารถ
สังเคราะห์ความหมาย
และอธิบายองค์ประกอบ
ของปัจจัยในการผลิตได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
สังเคราะห์และอธิบายได้

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม “My Product”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมกลุม่
“My Product”
3) ใบกิจกรรมกลุ่ม
“My Product”

ดี : สามารถวิเคราะห์
การใช้ปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการได้
อย่างสมเหตุสมผล
พอใช้ : สามารถระบุ
การใช้ปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

การตอบคําถาม

คําถามสําคัญ

ดี : สามารถอภิปราย
ความสําคัญของปัจจัย
การผลิตสินค้าและ
บริการได้ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้ : สามารถ
อภิปรายความสําคัญ
ของปัจจัยการผลิตสินค้า
และบริการได้ที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจได้
ปรับปรุง : อภิปราย
ไม่ได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ชุดบัตรคําเรื่อง “ความหมายของปัจจัยในการผลิตฯ”
------------------------------ตัด---------------------------------ปัจจัยการผลิต (factors of production) หรือทรัพยากรการผลิต หมายถึง สิ่งที่นํามาใช้ประกอบกันใน
การผลิตสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/1096
-------------------------------ตัด---------------------------------ปั จ จั ย การผลิ ต หมายถึ ง ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ เพื่ อ การผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า และบริ ก าร ในความหมายทาง
เศรษฐศาสตร์แบ่งปัจจัยการผลิตเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุน ที่ดิน ผู้ประกอบการ และแรงงาน
ที่มา : https://nkw04951nkw.wordpress.com/37-2/
-------------------------------ตัด---------------------------------Factors of production is an economic term that describes the inputs that are used in
the production of goods or services in order to make an economic profit. The factors
of production include land, labor, capital and entrepreneurship
ที่มา : https://www.investopedia.com/terms/f/factors-production.asp

สิ่งนี้คือ ..........................................

ก

ก

..........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

หน้าที่ของผู้ประกอบการ คือ............................

ทุนในการผลิตประกอบด้วย..............................

ผู้ประกอบ

..........................................................................

..........................................................................

ทุน

เพราะ...............................................................

แรงงาน

เพราะ................................................................

ก

แรงงานในโรงงานนี้จํานวน...........................คน

ที่ดิน

จะตั้งโรงงานที่จังหวัด........................................

ก

ใบกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง “My Product”

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําชี้แจง ให้นกั เรียนสมมุติตนเองเป็นผู้ประกอบการในการนํายางพารา ซึ่งมีราคาตกต่ําจนเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
เหล่านั้น โดยให้วาดรูปสินค้าหรือบริการที่นักเรียนพัฒนาจากยางพารา และวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ

ที่มา : http://woraporn051043.blogspot.com/
2017/09/blog-post.html

๑.๒ ภาพการผลิตเครื่องนุ่งห่มโดยการใช้กี่ทอผ้า

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ระบุผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีมาใช้
ในการผลิตสินค้าและบริการพร้อมระบุแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๖ เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วัด
ขั้นนํา
๑. รูปภาพเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
ส ๓.๑ ม.๒/๒ อธิบายปั จจั ยการผลิ ตสิ นค้ าและ
บริการ และปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อการผลิ ต สิน ค้ า ๑. ผู้สอนทบทวนบทเรียน จากนั้นผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียนโดย จํานวน ๓ ภาพ
ให้นักเรียนชมภาพ ทั้ง ๓ ภาพ ดังต่อไปนี้
๒. วีดิทัศน์เรื่อง “Intelligent Manufacturing
และบริการ
๑.๑ ภาพการผลิตเครื่องนุ่งห่มโดยการล่าสัตว์เพื่อเอา Era”
ขอบเขตเนื้อหา
หนังสัตว์มาทําเครื่องนุ่งห่ม
๓. วีดิทัศน์เรื่อง “มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ใน
1. ความสําคัญของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการผลิต
กรุงเทพฯ”
สินค้า และบริการ
2. สาเหตุและประโยชน์จากการนําเทคโนโลยีมาใช้
แหล่งเรียนรู้
ในการเพิ่มผลผลิต
๑. ห้องสมุด
3. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการผลิต
๒. อินเทอร์เน็ต
และบริการ
ที่มา : http://hobbyist.coziplace.com/archives/5057

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๖ เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑.๓ ภาพการผลิตเครื่องนุ่งห่มโดยใช้เครื่องทอผ้า
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและประโยชน์
ของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการ
ที่มา : https://matcha-jp.com/th/2653
ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
พร้อมระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๒. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพทั้ง ๓ ในหัวข้อ “ข้อดีอย่างเป็นไปได้และสร้างสรรค์
ข้อเสียของการผลิตเครื่องนุ่งห่มของทั้ง ๓ รูปแบบ”
๓. ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียนโดยการอธิบายดังนี้ “มนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิต
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต
จะช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น วันนี้เราจะมาเรียน
เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์”
ขั้นสอน
1. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “Intelligent Manufacturing
Era” ความยาวประมาณ ๑ นาที ให้นักเรียนชม
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hEzT1237w2k
2. ผู้สอนใช้แนวคําถามเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์วีดิทัศน์ โดย
ใช้แนวคําถามดังนี้
2.๑ การทํางานของเทคโนโลยีในสื่อ เป็นอย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น)
2.๒ หากมนุษย์ทํางานเช่นเดียวกับเทคโนโลยีในสื่อ
นักเรียนคิดว่ามนุษย์หรือเทคโนโลยีที่จะทําให้งานสําเร็จและ
ได้ผลผลิตมากกว่ากัน (แนวคําตอบ : เทคโนโลยี)
2.๓ นักเรียนช่วยกันอภิปรายความสําคัญและประโยชน์
ของเทคโนโลยี (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น
บนเหตุผลและมีความเป็นไปได้) (Obj. ๑)
3. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ใน
กรุงเทพฯ” ความยาวประมาณ ๒ นาที

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๖ เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=yHcpBVMXkQM
4. ผู้สอนใช้แนวคําถามเพื่อพัฒนาเจตคติของนักเรียน โดยใช้
แนวคําถามดังต่อไปนี้
4.๑ นักเรียนคิดว่าสภาพอากาศที่ย่ําแย่ในกรุงเทพฯ นั้น
เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือไม่อย่างไร (แนวคําตอบ :
นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น บนเหตุผลและมีความเป็นไป
ได้)
4.๒ นักเรียนคิดว่าปัญหาเหล่านี้ใครเป็นผู้ทําให้เกิด
และใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด (แนวคําตอบ : มนุษย์
พร้อมระบุเหตุผลตามความคิดของนักเรียน)
5. นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
จากวีดิทัศน์ โดยให้นักเรียนวาดภาพการแก้ไขปัญหาลงใน
สมุดของตนเอง พร้อมทั้งเขียนบรรยายประมาณ ๓-๕
บรรทัดให้เวลาประมาณ ๒ นาที ผู้สอนสุ่มนักเรียนออกมา
นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดยผู้สอนเน้นย้ําควรเป็นการ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๖ เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๖ เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
แก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้และมีความสร้างสรรค์ (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
1. ผู้สอนใช้แนวคําถามในการพัฒนาความคิดรวบยอดของ
นักเรียนโดยใช้แนวคําถามดังนี้
1.๑ เพราะเหตุจึงต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ
บริการ (แนวคําตอบ : เพื่อให้ขั้นตอนในการผลิตสินค้าและ
บริการมีความสะดวกมากขึ้น ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต)
1.๒ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผูบ้ ริโภคอย่างไร (แนวคําตอบ :
ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าทีห่ ลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น แต่ก็เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กระทบทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถยกตัวอย่าง 1) การตอบคําถาม
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 2) การวิเคราะห์และตอบ
คําถามเกีย่ วกับวีดิทัศน์ที่
สินค้าและบริการ
กําหนดให้
3) ภาพวาดการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์
สาเหตุและประโยชน์ของการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต

ด้านคุณลักษณะ
ระบุผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการพร้อมระบุ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้

1) การตอบคําถาม
2) การวิเคราะห์และตอบ
คําถามเกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่
กําหนดให้
3) ภาพวาดการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการพัฒนาเทคโนโลยี

1) การตอบคําถาม
2) ภาพวาดการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการพัฒนาเทคโนโลยี

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
2) วีดิทัศน์เรื่อง
“Intelligent
Manufacturing Era”
3) วีดิทัศน์เรื่อง “มลพิษ
ทางอากาศ PM 2.5 ใน
กรุงเทพฯ”

ดี : สามารถยกตัวอย่าง
การนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การผลิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมมากกว่า 2
ตัวอย่าง
พอใช้ : สามารถยกตัวอย่าง
การนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การผลิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพียง 1 ตัวอย่าง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการผลิตได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

1) คําถามสําคัญ
2) วีดิทัศน์เรื่อง
“Intelligent
Manufacturing Era”
3) วีดิทัศน์เรื่อง “มลพิษ
ทางอากาศ PM 2.5 ใน
กรุงเทพฯ”

ดี : สามารถวิเคราะห์สาเหตุ
และประโยชน์ของการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พอใช้ : สามารถวิเคราะห์
สาเหตุและประโยชน์ของ
การนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การผลิตได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและ
ประโยชน์มาใช้ได้

ดี : สามารถระบุผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
1) คําถามสําคัญ
2) วีดิทัศน์เรื่อง “มลพิษ มาใช้ในการผลิตสินค้าและ
ทางอากาศ PM 2.5 ใน บริการและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
กรุงเทพฯ”
เป็นไปได้และสร้างสรรค์
พอใช้ : สามารถระบุ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้
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เกณฑ์
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
ผลกระทบและแนวทางใน
การแก้ปัญหาได้

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๗ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ
ขั้นนํา
ส ๓.๑ ม.๒/๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
๑. ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ๑. ครูเปิดภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ- บรมนาถบพิตร
ขอบเขตเนื้อหา
บพิตร ให้นักเรียนชม ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. วีดิทัศน์เรื่อง “รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
2. องค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง" ใน ๓ นาที”
3. เป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ภาพ “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข”
4. ประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. วีดิทัศน์เรื่อง “ลองดู” (We can try)
๕. ภาพ “ผักตบชวา”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/143392 แหล่งเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. ห้องสมุด
๑. อธิบายความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
๒. อินเทอร์เน็ต
พอเพียงได้
๓. หนังสือเรียน
๒. อธิบายหลักการและเป้าหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
นําเสนอแนวทางแนวทางการปรับใช้ของปรัชญา
นําเสนอแนวทางแนวทางการนําหลักปรัชญา
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/143392
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของตน
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของตน
ได้
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2. ครูให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถาม
ดังต่อไปนี้
2.1 “ในความทรงจําของนักเรียน พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชกรณียกิจใดบ้าง” (แนวคําตอบ :
นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น)
2.๒ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงตรัสถึงปรัชญา
ที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตทึ่โดดเด่นในระดับโลก คือสิง่
ใด” (แนวคําตอบ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
3. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียน โดยการอธิบายดังนี้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวในการดําเนินชีวิตที่

ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/143392

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๗ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=G1arbHJVuEw

ขั้นสอน
1. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “รู้จัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" ใน ๓ นาที” ให้นกั เรียนชม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๗ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานชีวิตของ
ประชาชนคนไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต ซึ่ง
นักเรียนหลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วแต่วันนี้เราจะมาเรียน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๗ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นต่อไปนี้
2.๑ จากวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชม นักเรียนสามารถ
สรุ ป ความหมายของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้
อย่างไร (แนวคําตอบ : เป็นปรัชญาที่ใช้ในการดําเนินชีวิต
แบบทางสายกลาง โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สั งคมไทย สามารถนํ ามาประยุ ก ต์ ใช้ ได้ ต ลอดเวลา และ
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย หรือวิกฤตเพื่อ ความมั่นคง และ
ความยั่งยืน) (Obj. ๑)
2.๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่เหมาะสม
กั บ เกษตรกรอย่ างเดี ย วหรื อ ไม่ (แนวคํ า ตอบ : สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพ)
2.๓ นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการปรับใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการเล่นเกมของนักเรียน ที่ได้รับชม
จากสื่อวีดิทัศน์ (แนวคําตอบ: นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น)
3. นักเรียนร่วมกัน ชมภาพ “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” และ
ร่วมกันเติมข้อความ ลงให้ภาพมีความสมบูรณ์ตาม
หลักการและเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกัน
อภิปรายทีละหัวข้อต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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3.๑ หลักพอประมาณมีหลักการอย่างไร จะนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
3.๒ หลักเหตุผลมีหลักการอย่างไร จะนําไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างไร

ที่มา : http://mueang.nakhonpathom.doae.go.th/
2007/ecomomy6.html

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๗ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๗ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3.๓ หลักภูมิคุ้มกันมีหลักการอย่างไร จะนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
3.๔ ถ้าเราใช้หลัก 3 ห่วงโดยขาด 2 เงื่อนไข คือ
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม จะทําให้เกิดผลดีผลเสีย
อย่างไร (Obj. ๒)
4. นักเรียนร่วมกันชมวีดิทัศน์เรื่อง “ลองดู” (We can try)
(๓ นาที) แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิต
ของตัวละครกับเศรษฐกิจพอเพียงตามประเด็นดังนี้
4.๑ วิธีการดําเนินชีวิตของตัวละครเกี่ยวข้องกับ
หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขอย่างไรบ้าง ให้นักเรียน
ยกตัวอย่างเป็นข้อ ๆ”
4.๒ นักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับการนําเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างไร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ที่มา : http://news.ch3thailand.com/local/9182

5. ครูให้นกั เรียนร่วมกันชมภาพ “ผักตบชวา”

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5evijBBLU2Q

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๗ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม “ถ้านักเรียนนําหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ โดยมีทั้งความพอประมาณ มีการ
ใช้เหตุผล และไม่ประมาท ดํารงอยู่ในคุณธรรม และการใช้
ปัญญาจะทําให้ชีวิตเป็นอย่างไร” (แนวคําตอบ : จะทําให้ใช้
ชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบสุข) (Obj. ๔)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๗ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
6. ครูให้นกั เรียนร่วมอภิปราย ในประเด็นต่อไปนี้
6.๑ “หากท้องถิ่นของเรามีผักตบชวา และเราใช้
กระบวนการคิดเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในวีดิทัศน์ นักเรียน
คิดว่าเราจะสามารถพัฒนาผักตบชวา ให้เป็นสินค้าประจํา
ท้องถิ่นได้หรือไม่ อย่างไร” (แนวคําตอบ : ครูพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) (Obj. ๓)
6.๒ “ประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
อะไรบ้าง” (แนวคําตอบ : ประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้โดย
อาศัยหลักการสําคัญอย่าง 2 ห่วง 3 เงื่อนไข) (Obj. ๔)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบาย
ความหมายของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้
๒. อธิบายหลักการ
และเป้าหมายของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
นําเสนอแนวทางการนําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อแก้ปัญหาใน
ชุมชนของตนได้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปราย
ประโยชน์ของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบ
คําถาม
2) การวิเคราะห์
และตอบคําถาม
เกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่
กําหนดให้

1) คําถามสําคัญ
2) ภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3) วีดิทัศน์เรื่อง “รู้จัก "หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ใน ๓ นาที”
4) ภาพ “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข”
5) วีดิทัศน์เรื่อง “ลองดู” (We
can try)
6) ภาพ “ผักตบชวา”

ดี : สามารถอธิบายความหมาย
หลักการและเป้าหมายของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง เข้าใจ
พอใช้ : สามารถอธิบาย
ความหมาย หลักการและ
เป้าหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายได้

1) การตอบ
คําถาม
2) การวิเคราะห์
และตอบคําถาม
เกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่
กําหนดให้

1) คําถามสําคัญ
2) ภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3) วีดิทัศน์เรื่อง “รู้จัก "หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ใน ๓ นาที”
4) ภาพ “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข”
5) วีดิทัศน์เรื่อง “ลองดู” (We
can try)
6) ภาพ “ผักตบชวา”

ดี : นําเสนอแนวทางแนวทางการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน
ของตนได้อย่างสมเหตุสมผลและ
สร้างสรรค์
พอใช้ : นําเสนอแนวทางแนว
ทางการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหา
ในชุมชนของตนได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถนําเสนอ
แนวทางได้

1) การตอบ
คําถาม
2) การวิเคราะห์
และตอบคําถาม
เกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่
กําหนดให้

1) คําถามสําคัญ
2) ภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3) วีดิทัศน์เรื่อง “รู้จัก "หลัก

ดี : สามารถอธิบายประโยชน์ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
พอใช้ : สามารถอธิบายประโยชน์
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ใน ๓ นาที”
4) ภาพ “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข”
5) วีดิทัศน์เรื่อง “ลองดู” (We
can try)
6) ภาพ “ผักตบชวา”
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ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายได้

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
๙. วามคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๘ เรื่อง การแก้ปญ
ั หาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
๑. วีดิทัศน์เรื่อง "เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ได้ไม่เหมือนกัน"
ขั้นนํา
ส ๓.๑ ม.๒/๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
๒. กระดาษ A๔ กลุ่มละ ๒ แผ่น
๑. ครูให้นกั เรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง "เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ใบกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา”
ได้ไม่เหมือนกัน" ความยาว ๒ นาที และตอบคําถาม
ขอบเขตเนื้อหา
ในประเด็นต่อไปนี้
ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้
๑. ชุมชนของนักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ห้องสมุด
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถระบุปัญหาการผลิตในท้องถิ่น
3. อินเทอร์เน็ต
ของตนเองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่มา : https://www.youtube.com/
นักเรียนสามารถนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
การนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ
watch?v=vcTVJxnm3LQ
หรือพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นของตนได้
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่นของตน
๑.๑ จากวีดิทัศน์ดังกล่าว ประเทศไทยมีจุดเด่นใน
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถบอกความสําคัญของการผลิตใน เรื่องใด (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น
ตามวีดิทัศน์ท่ไี ด้รับชม)
ระดับท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุม
๑.๒ สินค้าและบริการทีโ่ ดดเด่นในประเทศไทยมี
อะไรบ้าง (แนวคําตอบ : การเกษตรและการท่องเที่ยว)
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ขั้นสร้างองค์ความรู้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ประมาณ 3-5 กลุม่
2. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับสินค้า
และบริการในจังหวัดหรืออําเภอของนักเรียน โดย
กําหนดประเด็นให้ดังนี้
2.๑ สินค้าและบริการทีโ่ ดดเด่นในจังหวัดหรือ
อําเภอของตนเอง
2.๒ ปัญหาที่พบในการผลิตสินค้าและบริการ
โดยแข่งขันหากลุ่มทีส่ ามารถระดมความคิดได้มากที่สุด
กําหนดเวลาไม่เกิน 5 นาที (Obj. ๑)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๘ เรื่อง การแก้ปญ
ั หาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑.๓ สินค้าและบริการทีโ่ ดดเด่นเหล่านั้นมี
อะไรบ้างที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จและเพราะเหตุใด
(แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น)
๒. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน “นักเรียนในฐานะส่วน
หนึ่งของชุมชน มีส่วนช่วยในการนําเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อที่จะทําให้ชุมชนของนักเรียน
เจริญก้าวหน้า”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นสรุป
1. ครูใช้แนวคําถามต่อไปนี้ เพื่อพัฒนาความคิดรวบ
ยอดของนักเรียน
1.๑ การผลิตสินค้าและบริการในชุมชนมี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจในชุมชนอย่างไร (แนวคําตอบ
: มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นมีความ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๘ เรื่อง การแก้ปญ
ั หาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
3. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และจัด
เรียงลําดับของปัญหาที่พบจากมากสุดไปน้อยสุด โดย
พิจารณาจากผลกระทบที่มีตอ่ ชุมชนในมิติสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนนําปัญหาที่อยู่ในระดับมีผลกระทบสูงสุดมา
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยอาศัยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาและทําลงในใบ
กิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา” และนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน (Obj. ๒)
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ปฏิบัติ โดย
อภิปรายเน้นย้ําไปที่ประเด็นความสําคัญของการผลิต
ในระดับท้องถิ่นที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น (Obj. ๓)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๘ เรื่อง การแก้ปญ
ั หาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เจริญก้าวหน้า รายได้กระจายสู่คนในท้องถิ่น)
1.๒ หากเกิดปัญหาการผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน ใครควรเป็นผู้มาส่วนสําคัญในการแก้ไข เพราะ
เหตุใด (แนวคําตอบ : คนในชุมชน เพราะคนในชุมชน
ย่อมรู้ปัญหาเป็นอย่างดี และผลกระทบจากปัญหานั้น
คนในชุมชนได้รับผลกระทบมากที่สุด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุปัญหาการผลิตใน
ท้องถิ่นของตนเองได้

วิธีการ
1) การตอบคําถาม
2) การกิจกรรม
“ร่วมด้วยช่วยกัน
แก้ปัญหา”

ด้านทักษะและกระบวนการ
นําเสนอแนวทางในการ 1) การตอบคําถาม
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการผลิต 2) การกิจกรรม
ในท้องถิ่นของตนได้
“ร่วมด้วยช่วยกัน
แก้ปัญหา”

ด้านคุณลักษณะ
เห็นความสําคัญของการ 1) การตอบคําถาม
ผลิตในระดับท้องถิ่นได้อย่าง 2) การกิจกรรม
ครอบคลุม
“ร่วมด้วยช่วยกัน
แก้ปัญหา”

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
ดี : สามารถระบุปัญหา
2) กิจกรรม “ร่วมด้วย การผลิตในท้องถิ่นของ
ช่วยกันแก้ปัญหา”
ตนเองได้อย่างเข้าใจ
และสร้างสรรค์
พอใช้ : สามารถระบุ
ปัญหาการผลิตใน
ท้องถิ่นของตนเองได้
อย่างเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุปัญหาการผลิตได้
1) คําถามสําคัญ
ดี : สามารถนําเสนอ
2) กิจกรรม “ร่วมด้วย แนวทางในการแก้ปัญหา
ช่วยกันแก้ปัญหา”
หรือพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นของตนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
พอใช้ : สามารถ
นําเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นของตนได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นําเสนอแนวทางได้

1) คําถามสําคัญ
ดี : เห็นความสําคัญของ
2) กิจกรรม “ร่วมด้วย การผลิตในระดับท้องถิ่น
ช่วยกันแก้ปัญหา”
ได้อย่างครอบคลุม
พอใช้ : เห็นความสําคัญ
ของการผลิตในระดับ
ท้องถิ่นแต่ไม่เข้าใจถึง
ระดับท้องถิ่น
ปรับปรุง : ไม่เห็น
ความสําคัญของการผลิต
ระดับท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปญ
ั หา”
ปัญหาของชุมชน คือ ...........................................................................

พอประมาณ

มีเหตุผล

มิติด้านสังคม

นําไปสู่

เงื่อนไขคุณธรรม

มีภูมิคุ้มกัน

มิติด้านสิง่ แวดล้อม

มิติด้านวัฒนธรรม

เงื่อนไขความรู้

มิติด้านเศรษฐกิจ
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๙ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตัวชี้วัด
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๓.๑ ม.๒/๓ เสนอแนวทางการ
๑. วีดิทัศน์เรื่อง “สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรผู้ยึดหลัก
ขั้นนํา
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญา ๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนเรื่องที่เรียน
ความสมดุล”
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ครูใช้คําถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยใช้แนวคําถาม ๒. ภาพ “การจัดสรรพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่”
ขอบเขตเนื้อหา
๓. วีดิทัศน์เรื่อง “Infographic สุขพอที่พ่อให้
2.1 “นักเรียนเคยได้ยิน 30 : 30 : 30 : 10 หรือไม่ และ
เกษตรทฤษฎีใหม่
ตอน : เกษตรทฤษฎีใหม่”
นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไร”
(แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น)
จุดประสงค์การเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
๓. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียน โดยการอธิบาย ดังนี้ “วันนี้เราจะศึกษา
ด้านความรู้
๑. หนังสือเรียน
30 : 30 : 30 : 10 นั้นเกีย่ วกับอะไร”
นักเรียนสามารถอธิบาย
๒. ห้องสมุด
ขั้นสอน
องค์ประกอบและเป้าหมายของเกษตร 1. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรผู้ยึดหลักความ
ทฤษฎีใหม่ได้อย่างถูกต้อง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมดุล” (ความยาว ๑๕ นาที)
ด้านทักษะและกระบวนการ
อภิปรายประโยชน์ของการนําหลักการเกษตร
นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในชีวิต
หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปราย
ประโยชน์ของการนําหลักการเกษตร
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในชีวิตได้อย่าง ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Wv9CznVOtdQ&t=56s
เหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษา หลักการของทฤษฎีใหม่โดยการชมสื่อ
วีดิทัศน์ เรื่อง “Infographic สุขพอที่พ่อให้ ตอน : เกษตรทฤษฎีใหม่”

ที่มา : http://kaset.vwander.com/vegetables/เกษตรทฤษฎีใหม่.html

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๙ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2. ครูให้นกั เรียนร่วมกันตอบคําถามในประเด็นที่กําหนดให้ต่อไปนี้
2.๑ ปัญหาของเกษตรกรท่านนี้มีอะไรบ้าง
2.๒ ในวีดิทศั น์เขาใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
2.๓ นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากวีดิทัศน์นี้ที่เกี่ยวข้องกับการนํา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนร่วมกันชมภาพ “การจัดสรรพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่”
แล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม “จากภาพนักเรียนพบเห็น
อะไรบ้าง และสิ่งที่เห็นมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างไร”
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5. ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามต่อไปนี้
5.๑ การจัดสรรพื้นที่ เป็นขั้นตอนที่เท่าไรของเกษตรทฤษฎีใหม่
(แนวคําตอบ : ขั้นที่ ๑)
5.๒ ขั้นที่ ๒ ของเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไร (แนวคําตอบ : การ
ร่วมมือกันภายในชุมชน)
5.๓ เพราะเหตุใดขั้นที่ ๓ ของเกษตรทฤษฎีใหม่จึงเป็นการร่วมมือ
จากภายนอก (แนวคําตอบ : เพราะต้องการเงินทุน หรือการสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาที่มากขึ้น)
5.๔ สิ่งทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ ๙ ต้องการจะสอนเราคือสิ่งใด (แนว
คําตอบ : การใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทไม่กระทําเกินตัว เราสามารถทํา
ธุรกิจเพื่อความร่ํารวยได้ แต่จะต้องมีความมั่นคงในชีวิตก่อน จึงต้อง
เริ่มจากการพึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างให้ได้ก่อน จึงจะออก
ไปสู่การทําธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้) (Obj. ๑, ๒)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=rJedTtbt4Uo&t=3s

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๙ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓๙ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการนําหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
1.๑ การประกอบอาชีพตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ทําได้อย่างไร (แนวคําตอบ : ประกอบอาชีพจากความสามารถที่ตนทํา
ได้อย่างไม่เกินตัว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง)
(obj. ๓)
1.๒ เมื่อเราประกอบอาชีพตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทํา
ให้เกิดผลอย่างไร (แนวคําตอบ : จะทําให้สามารถอยู่อย่างพึ่งพา
ตนเองและแก้ปัญหาความไม่มั่นคงทางอาชีพได้ นํามาสู่ความสงบสุข
ของการดํารงชีวิต)
๑.๓ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากยังจะใช้กับภาคการเกษตร
แต่สามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : ทํา
ให้เรารู้จักกับการจัดสรรเวลาในชีวิต รู้จักวางแผนในการทํางาน
ปฏิบัติงานต่าง ๆ)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบาย
องค์ประกอบและ
เป้าหมายของเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได้

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การวิเคราะห์
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรทฤษฎี
ใหม่จากวีดิทัศน์ที่
กําหนดให้

1) คําถามสําคัญ
2) วีดิทัศน์เรื่อง
“สุธรรม จันทร์อ่อน
เกษตรกรผู้ยึดหลักความ
สมดุล”
3) ภาพ “การจัดสรร
พื้นที่ตามหลักทฤษฎี
ใหม่”
4) วีดิทัศน์เรื่อง
“Infographic สุขพอที่
พ่อให้ ตอน : เกษตร
ทฤษฎีใหม่”

ดี : อธิบายองค์ประกอบและ
เป้าหมายของเกษตรทฤษฎี
ใหม่ได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน
พอใช้ : อธิบายองค์ประกอบ
และเป้าหมายของเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได้แต่ไม่ครอบคลุม
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
องค์ประกอบได้

1) คําถามสําคัญ
2) วีดิทัศน์เรื่อง
“สุธรรม จันทร์อ่อน
เกษตรกรผู้ยึดหลักความ
สมดุล”
3) ภาพ “การจัดสรร
พื้นที่ตามหลักทฤษฎี
ใหม่”
4) วีดิทัศน์เรื่อง
“Infographic สุขพอที่
พ่อให้ ตอน : เกษตร
ทฤษฎีใหม่”

ดี : สามารถวิเคราะห์หลักการ
ของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้ : สามารถวิเคราะห์
หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่
พอสังเขป
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์หลักการของเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได้

1) คําถามสําคัญ
2) วีดิทัศน์เรื่อง “สุ
ธรรม จันทร์ออ่ น
เกษตรกรผู้ยึดหลักความ
สมดุล”
3) ภาพ “การจัดสรร

ดี : สามารถอภิปรายประโยชน์
ของการนําหลักการเกษตร
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปได้
ถูกต้องตามหลักการ
พอใช้ : สามารถอภิปราย

ด้านทักษะและ
1) การตอบคําถาม
กระบวนการ
วิเคราะห์หลักการ 2) การวิเคราะห์
ของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรทฤษฎี
ใหม่จากวีดิทัศน์ที่
กําหนดให้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายประโยชน์
ของการนําหลักการ
เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับ
ใช้ในชีวิตได้

1) การตอบคําถาม
2) การวิเคราะห์
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรทฤษฎี
ใหม่จากวีดิทัศน์ที่
กําหนดให้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

พื้นที่ตามหลักทฤษฎี
ใหม่”
4) วีดิทัศน์เรื่อง
“Infographic สุขพอที่
พ่อให้ ตอน : เกษตร
ทฤษฎีใหม่”

ประโยชน์ของการนําหลักการ
เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ใน
ชีวิตได้แต่ยังขาดความเข้าใจ
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายประโยชน์ของการนํา
หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มา
ปรับใช้ในชีวิต

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............

405

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและ
บริการในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของการ
พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้
http://www.phai13.com/product/เสื่อกกแบบม้วน/

ที่มา : http://yongsengmat.com/สินค้า/เสื่อวัด-เสื่อวา/

ที่มา :

ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายความสําคัญของการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. หนังสือเรียน
3. อินเทอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๐ เรื่อง การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ขั้นนํา
๑. รูปภาพ “เสื่อ
ส ๓.๑ ม.๒/๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
๑. ครูทักทายนักเรียน และทบทวนความรู้เดิม
๒. รูปภาพ “ของดีแต่ละภูมิภาค”
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ครูให้นกั เรียนชมรูปภาพ “เสื่อ” ดังนี้
๓. กระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ ๑ แผ่น
ขอบเขตเนื้อหา
๔. ปากกาเมจิก
การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๐ เรื่อง การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3. ครูใช้แนวคําถามสําคัญในการนําเข้าสู่บทเรียนดังนี้
3.๑ เสื่อสองผืนนี้ผืนใดมีมลู ค่ามากกว่ากัน (แนว
คําตอบ : ผืนที่ ๒)
3.๒ สิ่งใดทีท่ ําให้ผืนที่ ๒ มีมูลค่ามากกว่าผืนแรก
(แนวคําตอบ : มีการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า)
4. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียน โดยการอธิบาย ดังนี้ “วันนี้เรา
จะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากของดีในท้องถิ่นใน
ประเทศไทย”
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ประมาณ ๓-๖ กลุม่
2. ครูมอบรูปภาพ “ของดีแต่ละภูมิภาค” และ
กระดาษปรู๊ฟพร้อมปากกาเมจิกให้กลุ่ม กลุ่มละ ๑ ชุด
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ แผ่น
3. ครูกําหนดสถานการณ์สมมุติให้นักเรียนเป็นตัวแทน
ของจังหวัดนั้น ๆ ต้องผลิตสินค้าเพื่อนําไปขายที่งาน
มหกรรม OTOP ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร และให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
“SMEs ตีแตก” เพื่อหาทีมทีช่ นะ โดยปฏิบัติดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๐ เรื่อง การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3.๑ นักเรียนในกลุ่มร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ สามารถออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่า
อย่างไร
3.๒ นักเรียนนําผลิตภัณฑ์ที่กําหนดให้ออกแบบเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างสรรค์และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เช่น กลุ่มของนักเรียนได้มะขามหวาน อาจจะนําไป
แปรรูปเป็นแยมมะขามหวาน เป็นต้น
3.๓ นักเรียนวาดรูปผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบลงบน
กระดาษปรู๊ฟ พร้อมทั้งให้นักเรียนกําหนดราคาที่
ต้องการขาย (Obj. ๑, ๒)
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอผลงาน
ให้เวลากลุ่มละ ไม่เกิน ๒ นาที โดยเป็นการนําเสนอ
โดยให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นผู้ขายสินค้านัน้
๕. นักเรียนนําผลงานไปติดไว้ข้างผนังห้องเรียน
จากนั้นให้นักเรียนในห้องร่วมกันโหวตหากลุ่มที่ชนะ
๖. ครูสรุปกิจกรรมที่ร่วมกันปฏิบัติ โดยให้นักเรียน
อภิปรายถึงความสําคัญของการศึกษาที่จะนําความรู้มา
พัฒนาผลิตสินค้าต่าง ๆ พัฒนาชุมชนของตนเองได้
(Obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๐ เรื่อง การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
1. ครูพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยใช้แนว
คําถามดังนี้
1.๑ หากทุกพื้นที่ในประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นของตนเองได้ จะเกิดผลดีต่อประเทศชาติ
อย่างไร (แนวคําตอบ : เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการเพิ่มรายได้ให้กับชมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ)
1.๒ ความรู้ที่ได้รับในการเรียนครั้งนี้มีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเองอย่างไร (แนวคําตอบ :
นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านความรู้
อธิบายวิเคราะห์แนว 1) การตอบคําถาม 1) คําถามสําคัญ
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) การปฏิบัติ
2) กิจกรรม “SMEs ตี
ของท้องถิ่น
กิจกรรม “SMEs ตี แตก!!”
แตก!!”
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เกณฑ์
ดี : สามารถวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและครอบคลุม
พอใช้ : สามารถวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิ่นได้แต่ยังไม่ครอบคลุม
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

1) การตอบคําถาม 1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม “SMEs ตี
2) การปฏิบัติ
กิจกรรม “SMEs ตี แตก!!”
แตก!!”

ดี : ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริการในท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
มูลค่าได้สร้างสรรค์ สวยงาม
และน่าสนใจ
พอใช้ : ออกแบบผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการในท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มมูลค่าได้แต่ยังขาดความคิด
สร้างสรรค์ บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสําคัญ
ของการพัฒนาการผลิต
สินค้าและบริการใน
ท้องถิ่นได้

1) การตอบคําถาม 1) คําถามสําคัญ
2) การปฏิบัติ
2) กิจกรรม “SMEs ตี
กิจกรรม “SMEs ตี แตก!!”
แตก!!”

ดี : สามารถอภิปราย
ความสําคัญของการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
พอใช้ : สามารถอภิปราย
ความสําคัญของการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
ได้แต่ยังไม่เหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปราย
ความสําคัญของการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
ได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.....

ผ้าม่อฮ่อม จังหวัดแพร่
ที่มา : https://7greens.tourismthailand.org/en/green_community/detail/1362

รูปภาพ “ของดีแต่ละภูมิภาค”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ปลาทูแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา : https://www.matichonweekly.com/column/article_21710

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กระติบข้าวเหนียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : Facebook Page : ศูนย์จําหน่ายกระติบข้าว อ.โซ่พิสัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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414

ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : http://www.takeshark.com/ทําไข่เค็มขาย-รายได้เสริม/

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ที่มา : https://7greens.tourismthailand.org/green_community/detail/880.html

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

415
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ร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : http://www.skysouq.com/Holiday-Packages/Package/Detail?pCode=159&cCode=1&sCurrency=OMR

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๑๗

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รูท้ นั สิทธิผบู้ ริโภค
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 6 ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดํารงชีวิตอย่างดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๔ อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สิทธิของบุคคลในฐานะผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองและป้องกันตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็น
การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ความหมายและความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค
๔) แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ทักษะ/กระบวนการ
๑) การวิเคราะห์สิทธิที่ผู้บริโภคพึงได้รับ
๒) การอภิปรายเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๓) การใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นแนวทางในการเลือกหรือเลี่ยงการบริโภคสินค้าและ
บริการ
๔) การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับจากการถูกละเมิดสิทธิ
๕) การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ในการตระหนักถึงสิทธิและการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
เจตคติ
๑) การเห็นคุณค่าและความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

๔๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต
๒) มีวินัย
๓) ใฝ่เรียนรู้
๔) อยู่อย่างพอเพียง
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การทําป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์บริเวณโรงเรียน เช่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสาตึก หรือบอร์ดประจําชั้นเรียน เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้คนใน
โรงเรียนในเรื่องสิทธิผู้บริโภคที่ตนเองพึงมี
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
1. ความถูกต้อง
สรุปใจความสําคัญของ
ของเนื้อหาสาระใน การคุม้ ครองสิทธิ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้บริโภคได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สรุปใจความสําคัญ สรุปใจความสําคัญ
ของการคุ้มครอง ของการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค โดย สิทธิผู้บริโภค โดย
บกพร่อง ๑ จุด
บกพร่อง ๒ จุด

2. การจัด
องค์ประกอบของ
การนําเสนอข้อมูล
ในป้าย

การใช้ตัวอักษร
ขนาดพอดี จัดวาง
เนื้อหาเป็นลําดับ
สามารถอ่านได้
อย่างเข้าใจ

การใช้ตัวอักษร
ตัวเล็ก จัดวาง
เนื้อหาเป็นลําดับ
สามารถอ่านได้
อย่างเข้าใจบ้าง

การตกแต่ง
แสดงออกถึงความ
เรียบร้อย และ
สวยงาม

การตกแต่ง
แสดงออกถึงความ
เรียบร้อย แต่ไม่มี
ความสวยงาม

3. ความสวยงาม
ของป้าย
ประชาสัมพันธ์

สามารถอ่านข้อความ
ได้อย่างชัดเจน และ
ลําดับเนื้อหาได้โดยใช้
การจัดวาง
องค์ประกอบกับ
รูปทรงต่าง ๆ มาช่วย
ในการนําเสนอข้อมูล
เช่น แผนภูมิ ลูกศร
การตีกรอบ
การตกแต่งแสดงออก
ถึงความเรียบร้อย และ
สวยงาม มีการวาดหรือ
ตกแต่งประกอบอย่าง
เหมาะสมกับเนื้อหา

๑ (ปรับปรุง)
สรุปใจความ
สําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค โดย
บกพร่อง ๓ จุด
การใช้ตัวอักษร
ตัวเล็ก จัดวาง
เนื้อหาไม่เป็น
ลําดับไม่
สามารถอ่านได้
อย่างชัดเจน

การตกแต่งไม่
เรียบร้อย
ไม่สวยงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๑ - ๑๒
คะแนน ๙ - ๑๐
คะแนน ๖ - ๘
คะแนนต่ํากว่า ๖ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

๔๑๙
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคจากกรณีศึกษาที่กําหนดได้
อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์สิทธิที่ผู้บริโภคพึง
ได้รับจากกรณีศึกษาที่กําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของ
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม.๒/๔ อภิปรายแนวทางการคุ้มครอง
สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายและความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาพ เก้าอี้ไม้สกั
ที่มา : https://www.orientalidea.co.th/product/cr-31/

ที่มา : https://yommaratnutrition.wordpress.com/2017/06/07/

ภาพ “ข้าวผัดหมู”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอภิปรายความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ขั้นนํา
๑. ภาพสินค้าและบริการ
๑. นักเรียนกันชมภาพสินค้าต่าง ๆ จากนั้นร่วมกันอภิปรายตามประเด็น
๒. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ที่กําหนดให้
ผู้บริโภค

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๑ เรื่อง ความหมายและความสําคัญของสิทธิผบู้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑.๑ ถ้าหากนักเรียนซื้อสินค้าเหล่านั้นมา แต่สินค้าไม่ได้คุณภาพ
นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไร (แนวคําตอบ : รู้สึกไม่ดีที่ได้ของไม่มี
คุณภาพ)
๑.๒ ในชีวิตประจําวันนักเรียนเคยพบกับประสบการณ์เหล่านี้หรือไม่
และมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาอย่างไร (แนวคําตอบ : พิจารณาคําตอบ
จากประสบการณ์ของนักเรียน)
๒. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน “ปัจจุบันการผลิตสินค้าและบริการมีการ
แข่งขันสูง ทําให้อาจมีผู้ผลิตบางรายต้องการยอดการขายที่สูงขึ้น อาจเป็น
เพราะเร่งการผลิต ลดคุณภาพสินค้า หรือไม่ได้ตั้งใจทําก็ตาม ซึ่งในบางที
นักเรียนในฐานะผู้บริโภคอาจละเลยไม่ให้ความสําคัญกับการแก้ไขสิ่ง
เหล่านั้น แต่ในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่ออาจเป็นแนวทางในความเข้าใจสิทธิของตนเองต่อเรื่องราว
ในประเด็นนี้กัน”

ที่มา : http://www.homenayoo.com/the-sky-by-baan-rim-suan/

ภาพ บ้าน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๑ เรื่อง ความหมายและความสําคัญของสิทธิผบู้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค กลุ่มละ 1 เรื่อง แตกต่างกันไปดังนี้
1.1 เรื่อง พบตลาดบางกะปิโกงตาชั่ง
1.2 เรื่อง สธ. เก็บปลากระป๋องพบสารปนเปื้อน
1.3 เรื่อง กระเช้าปีใหม่เกินราคา
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดย
ครูกําหนดประเด็นให้ดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหาที่เกิดขึ้น
2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค
2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.4 สิทธิที่ผู้บริโภคพึงได้รับ (Obj. ๒)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเขียนประเด็นที่กําหนดให้บน
กระดานพร้อมทั้งนําเสนอ
4. นักเรียนร่วมกันนิยามความหมายของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดย
ครูใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้ (Obj. ๑)
4.๑ การคุม้ ครองผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อใด
4.๒ ผูท้ ี่มบี ทบาทสําคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคคือใคร
4.๓ การคุม้ ครองผู้บริโภคมีแนวทางอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๑ เรื่อง ความหมายและความสําคัญของสิทธิผบู้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
โดยครูใช้แนวคําถามดังนี้
5.๑ การคุม้ ครองสิทธิผู้บริโภคมีประโยชน์หรือความสําคัญกับ
นักเรียนอย่างไรบ้าง (Obj. ๓)
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูใช้แนวคําถามดังนี้
1.๑ นักเรียนควรมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของตนหรือไม่
(แนวคําตอบ : ควรมีบทบาท)
1.๒ เพราะเหตุใดจึงต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านั้น (แนวคําตอบ
: เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อตนเอง ต่อประเทศ และต่อโลก)
1.๓ การมีส่วนร่วมต่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคส่งผลดีอย่างไร (แนว
คําตอบ : การมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ย่อมส่งผลดีต่อตนเองและสังคม
จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทําให้ได้
ใช้สินค้าและบริการที่ดีในชีวิตประจําวัน)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๑ เรื่อง ความหมายและความสําคัญของสิทธิผบู้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การนิยามความหมาย
ของการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค

วิธีการ
การตอบคําถาม

ด้านทักษะและกระบวนการ
1) การตอบคําถาม
การวิเคราะห์สิทธิที่
2) การอภิปราย
ผู้บริโภคพึงได้รับจากการ
บริโภคสินค้าและบริการ

ด้านคุณลักษณะ
การอธิบายความสําคัญ 1) การตอบคําถาม
2) การอภิปราย
ของการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเด็นคําถาม

ดี : นิยามความหมาย
ของการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
และครอบคลุม
พอใช้ : นิยาม
ความหมายของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค
ได้อย่างถูกต้องบาง
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นิยามความหมายของ
การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคได้

1) ประเด็นคําถาม
2) กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค

ดี : ระบุปัญหาและ
สิทธิที่ผู้บริโภคพึงได้รับ
ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : ระบุปญ
ั หา
และสิทธิทผี่ ู้บริโภคพึง
ได้รับได้อย่างถูกต้อง
บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุปัญหาและสิทธิที่
ผู้บริโภคพึงได้รับได้

ประเด็นคําถาม

ดี : อธิบายความสําคัญ
ของการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม ทั้ง ๓
ประเด็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้
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เกณฑ์
พอใช้ : อธิบาย
ความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค
ได้อย่างเหมาะสม แต่
ไม่ครบทุกประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความสําคัญของ
การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคได้

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิผบู้ ริโภค
เรื่อง พบตลาดบางกะปิโกงตาชั่ง
พบตลาดบางกะปิโกงตาชั่ง
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57 นายนิพนธ์ บุญญภัทรโร ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะประธาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.กทม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่จากสํานักอนามัย
เดินทางไปตรวจสอบเครื่องชั่งผู้ค้าในตลาดบางกะปิ เนื่องจาก กทม. ได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภค ผ่านสาย
ด่วน 1555 ว่า จากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในยุคข้าวยากหมากแพง มีปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของ
ผู้ค้าริมบาทวิถีย่านตลาดบางกะปิโดยการโกงตาชั่ง ขายสินค้าไม่เต็มน้ําหนัก หรือการใช้มือวางบนตาชั่งให้
เกินน้ําหนักและหยิบสินค้าส่วนที่เกินน้ําหนักออก ซึ่งเป็นกลที่เป็นการซ้ําเติมผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
อีกด้วย
นายนิพนธ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาสํานักงานเขตบางกะปิได้ประสานนายตรวจชั่งตวงวัดของกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดบางกะปิตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายน พบผู้ค้าโกง
ตาชั่ง 5 ราย หรือเฉลี่ย 2 รายต่อเดือน โดยเจ้าหน้าที่ยึดตาชั่งทันทีและปรับเงิน 1,000-2,000 บาท ที่
ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขตไม่มีอํานาจในการจับ-ปรับ จะต้องประสานนายตรวจชั่งตวงวัดของกระทรวงพาณิชย์
มาดําเนินการ กรณีมีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่เขตเท่านั้น ทั้งนี้ ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จะถ่ายโอนอํานาจมา
ให้ กทม. โดยให้อํานาจผู้อํานวยการเขตเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด ซึ่งจะมีอํานาจเต็มที่และดําเนินการได้
ทันที
ทั้งนี้ ในจํานวนตลาดทั้ง 7 แห่ง กทม. มีตาชั่งกลางซึ่งเป็นมาตรฐานให้ประชาชนได้ทดลองใช้ใน
3 ตลาดเท่านั้น คือ ตลาดสดบางกะปิ ตลาดสดประชานิเวศน์ 1 และตลาดสดหนองจอก ส่วนตลาด
เทวราช ตลาดพลู ตลาดสิงหา และตลาดรัชดาภิเษก จะเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคมนี้

ที่มา : http://news.hunsa.com/detail.php?if=8472
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
เรื่อง สธ.เก็บปลากระป๋องบริจาคที่พัทลุง ส่งตรวจสารปนเปื้อน
สธ. เก็บปลากระป๋องบริจาคที่พทั ลุงส่งตรวจสารปนเปื้อน
จากกรณีที่ชาวบ้านที่ตําบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง ได้รับบริจาคอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ซึ่ง
ภายในถุงบรรจุปลากระป๋อง ข้าวสาร บะหมี่สําเร็จรูป และของใช้ประจําวัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 ที่
ผ่านมาหลังจากนั้นได้เปิดปลากระป๋องดังกล่าวบริโภค พบว่ามีกลิ่นเหม็นเน่า เนื้อปลาเละ เมื่อลองชิมเกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน จึงได้นําปลากระป๋องทั้งหมดไปส่งคืนที่ผู้ใหญ่บ้าน
ความคื บ หน้ า ล่ า สุ ด นพ.สุ พ รรณ ศรี ธ รรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุ ข เปิ ด เผยว่ า นายวิ ท ยา
แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เก็บปลา
กระป๋องบริจาคคือ ยี่ห้อชาวดอย ซึ่งผลิตจากบริษัททองกิ่งแก้วฟู้ดส์ เลขที่ 17/1 หมู่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่ม
แบน จ.สมุทรสาคร จําหน่ายโดยบริษัท ไทย เอดี ฟู้ดส์ เลขที่ 5/145 หมู่ 1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน กทม. ผลิตวันที่ 24 ธันวาคม 2551 หมดอายุ วันที่ 24 ธันวาคม 2554 เลขที่ อย.74-070401-0050 ล็อตการผลิต TSE 77 ออกจากหมู่บ้านทั้งหมด และให้ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
จ.ตรัง เป็นการด่วนแล้ว คาดว่า จะทราบผลในวันพรุ่งนี้ (15 ม.ค.) ขณะเดียวกันได้สั่งการสํานักงานสาธารณสุข
ทั้งหมด เก็บปลากระป๋องยี่ห้อดังกล่าวและผลิตในล็อตเดียวกันออกจากท้องตลาดทั้งหมด รวมทั้งในเขต กทม.
ด้วย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นพ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หากพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็นอาหารผิดมาตรฐาน
ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 28 มีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือหากพบสิ่งปนเปื้อนอันตรายเจือ
ปนอยู่ ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่าย มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2
หมื่ นบาทหรือทั้งจํา ทั้งปรับ และได้ สั่ งการให้สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรสาคร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบที่โรงงานผลิตเป็นการด่วนว่าได้ตามมาตรฐานจีเอ็มพีหรือไม่และสืบหาสาเหตุการเน่าเสียด้วย

ที่มา : https://www.sanook.com/news/92251/
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
เรื่อง กระเช้าปีใหม่เกินราคา สินค้าไร้คุณภาพ
กระเช้าปีใหม่เกินราคา สินค้าไร้คุณภาพ
นางราตรี ดับโศก หัวหน้าสํานักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการเข้าไปซุ่มตรวจ
ตามร้านค้าที่จําหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามย่านการค้าต่าง ๆ
ทั้งในส่วนของอําเภอเมือง และอําเภอหาดใหญ่ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสจําหน่ายสินค้าเกินราคา
และไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาล ทั้งนี้จากการซุ่มตรวจพบว่า ร้านค้า
ทั่วไปมีการติดป้ายแสดงสินค้าที่ถูกต้อง โดยเฉพาะสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญที่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ เช่น โมเดลเทรด ห้างสรรพสินค้าจะเป็นผู้จําหน่ายหลัก ทําให้หมดปัญหาเรื่องการแสดงราคาสินค้า
หรือการจําหน่ายเกินราคา ส่วนร้านค้าย่อยในเขตชุมชนนั้นมีน้อยมากจึงไม่น่าเป็นห่วง “กระเช้าของขวัญส่วน
ใหญ่จะวางขายตามห้างสรรพสินค้า จึงหมดปัญหาเรื่องการติดป้ายราคาเกินจริงหรือไม่มีการติดป้ายเพราะ
ส่วนใหญ่ร้านค้าเหล่านี้จะมีการแข่งขันยอดขายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยกเว้นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลใจอยู่บ้าง
คือ เรื่องการนําสินค้าหมดอายุ หรือสินค้าใกล้หมดอายุมาจําหน่ายราคาถูก ซึ่งเรื่องนี้จะได้หารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบดังกล่าว เช่น อย.หรือ สคบ. มาหารือเพื่อหาทางป้องกันปัญหาอีกครั้ง”
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ดําเนินตามกรอบกฎหมาย
โดยเฉพาะการประกาศสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เรื่องการงดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกระเช้าของขวัญปีใหม่และ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงเร่งสร้างจิตสํานึกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อให้คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของการบริโภคด้วย โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่มีกําหนดวันหมดอายุ เช่น เค้ก เบเกอรี่ ซึ่งมัก
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
ด้านนายสมชัย เวชโพธิ์กลาง สนง. การค้าภายในจังหวัดเชียวใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้บรรดาห้างร้าน
ร้านขายกระเช้าของขวัญปีใหม่ต่างจัดกระเช้า เพื่อนําออกจําหน่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อนําไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ ซึ่งแต่ละปีที่มีการสํารวจร้านค้าต่าง ๆ มักจะมีการ
นําสินค้าที่ไร้คุณภาพหรือหมดอายุออกมาบรรจุจําหน่าย บางแห่งยังพบว่ามีการขายเกินราคาอีกด้วย ทั้งนี้
การค้าภายในเชียงใหม่ ได้มีเตรียมตรวจสอบคุณภาพและราคาสินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยจะ
เริ่มออกตรวจในวันที่ 16 ธ.ค. นี้ โดยเป้าหมายแรกจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้ง บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ โลตัส
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คาร์ฟูร์ไฮเปอร์มาร์เก็ต และท็อปซูปเปอร์มาร์เกต ฯลฯ
ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1253671

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายสิทธิของผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคของตนได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายประโยชน์ของสิทธิ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อผู้ผลิตและผูบ้ ริโภคได้อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม.๒/๔ อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
ขอบเขตเนื้อหา
สิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
การสร้างและนําเสนอสินค้าและบริการที่ถูก
ที่มา : https://www.cnet.com/roadshow/news/ สร้างขึ้น จากการอภิปรายในกลุ่มของนักเรียนและ
are-composite-pickup-trucks-in-our-future/
นําเสนอในหัวข้อที่กําหนดให้ตามสิทธิผู้บริโภคใน
2. ครูยกตัวอย่างเนื้อหาการโฆษณาของสินค้า โดย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
การอธิบายดังต่อไปนี้ “รถกระบะประหยัดน้ํามันที่ดี
ที่สุดในโลก สมรรถนะดีเยี่ยมกว่ารถกระบะทั่วไปถึง
๓ เท่ า สั่งจองวันนี้รับส่ วนลดสูงสุดถึง ๙๐๐,๐๐๐
บาท! จากราคาเต็ ม ๖ ล้ า นบาท พร้ อ มของแถม
มากมาย”
3. ครูใช้คําถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
โดยใช้แนวคําถามดังต่ อไปนี้ “ข้ อความนั้น ใช้คํา ที่
เหมาะสมต่อการโฆษณาหรือไม่ อย่างไร”
ภาพ รถกระบะ
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กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ขั้นนํา
๑. ภาพตัวอย่างโฆษณาสินค้า
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น ชมภาพตั ว อย่ า งโฆษณา 2. กระดาษปรู๊ฟ
สินค้าดังต่อไปนี้
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง รู้ทันสิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๒ เรื่อง สิทธิของผูบ้ ริโภค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงข้อสังเกตจาก
โฆษณาสินค้าดังกล่าวและสินค้าในปัจจุบันเกี่ยวกับ
ข้อควรพิจารณาในการรับชมโฆษณาสินค้า
5. ครู ก ล่ า วนํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย น โดยการอธิ บ ายดั ง นี้
“ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า ง มุ่ ง แสวงหาผลประโยชน์จากผลกําไรในบางครั้งมีการโฆษณาที่เกินจริง
และอาจทําให้สิ นค้ าและบริ การที่มีคุ ณภาพต่ํา ใน
วั น นี้ เ ราจะเรี ย นรู้ สิ ท ธิ ที่ เ ราจะพึ ง ได้ รั บ จากการ
คุ้มครองเพื่อทําให้เข้าใจในสิ่งที่เราควรได้รับ และ
นํามาใช้ในชีวิตประจําเพื่อความปลอดภัย”
ขั้นสอน
1. นั กเรีย นแบ่ งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ ม เพื่อทํ ากิจกรรม
“ลองเป็นผู้ผลิต เพื่อรู้สิทธิผู้บริโภค” โดยแต่ละกลุ่ม
จะได้รับกระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ ๑ แผ่น สําหรับวาด
ภาพ เขี ย นข้ อ ความ และตกแต่ ง ผลงานจากการ
อภิ ป รายประเด็ น ต่ า ง ๆ ตามหั ว ข้ อ ที่ กํ า หนดให้
ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มที่ ๑ กําหนดให้นักเรียนสร้างสินค้าหรือ
บริการ ๑ อย่าง และนักเรียนวางแผนนําเสนอวิธีการ
เผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการของตน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๒ เรื่อง สิทธิของผูบ้ ริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง รู้ทันสิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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1.2 กลุ่มที่ ๒ กําหนดให้นักเรียนสร้างศูนย์การค้า
๑ แห่ง และให้นักเรียนวางแผนนําเสนอการจูงใจให้
ลูกค้าซื้อสินค้า หรือใช้บริการให้เกิดผลกําไรสูงสุด
1.3 กลุ่มที่ ๓ กําหนดให้นักเรียนสร้างสินค้าหรือ
บริ ก าร ๑ อย่ า ง และนั ก เรี ย นวางแผนดํ า เนิ น การ
นําเสนอด้านความปลอดภัยและด้านการใช้งานของ
สินค้าหรือบริการนั้น
1.4 กลุ่มที่ ๔ กําหนดให้นักเรียนสร้างสินค้าหรือ
บริการ ๑ อย่าง ซึ่งต้องทําสัญญาซื้อขาย หรือสัญญา
การให้ บ ริ ก ารและให้ นั ก เรี ย นวางแผนดํ า เนิ น การ
นําเสนอด้านนโยบายในการทําสัญ ญาซื้อ ขายหรื อ
สัญญาการให้บริการนั้น
1.5 กลุ่มที่ ๕ กําหนดให้นักเรียนสร้างสินค้าหรือ
บริการ ๑ อย่าง และให้นักเรียนวางแผนดําเนินการ
นําเสนอนโยบายในกรณีสินค้าหรือบริการเหล่านั้น
สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภค
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
และครูตั้งประเด็นอภิปรายในชั้นเรียนเมื่อแต่ละกลุ่ม
นําเสนอเสร็จสิ้นดังต่อไปนี้
2.๑ กลุ่มที่ ๑
1) วิธีการเผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนา
คุณภาพเกี่ ยวกั บสิ นค้ าหรือบริ การของกลุ่ม ที่ ๑ มี
ข้อดีข้อเสียอย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง รู้ทันสิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๒ เรื่อง สิทธิของผูบ้ ริโภค
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2) สําหรับนักเรียนแล้ว การพรรณนาคุณภาพ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ดีควรเป็นอย่างไร
2.2 กลุ่มที่ ๒
1) การจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
ของกลุ่มที่ ๒ มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร
2) สําหรับนักเรียนแล้ว การจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการที่ดีควรเป็นอย่างไร
2.3 กลุ่มที่ ๓
1) การนําเสนอด้านความปลอดภัยและด้าน
การใช้งานของสินค้านั้นหรือบริการของกลุ่มที่ ๓ มี
ข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร
2) สํ า หรั บ นั ก เรี ย นแล้ ว การนํ า เสนอด้ า น
ความปลอดภัยและการใช้งานของสินค้าหรือบริการที่
ดีควรเป็นอย่างไร
2.4 กลุ่มที่ ๔
1) นโยบายการทําสัญญาซื้อขาย หรือสัญญา
การให้บริการของกลุ่มที่ ๔ มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร
2) สําหรับนักเรียนแล้ว การทําสัญญาซื้อขาย
หรือสัญญาการให้บริการที่ดีควรเป็นอย่างไร
2.๕ กลุ่มที่ ๕
1) นโยบายเมื่อสินค้าหรือบริการ ของกลุ่มที่
๕ สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภค มีข้อดีหรือข้อเสีย
อย่างไร
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2) สําหรับนักเรียนแล้ว การรับผิดชอบของ
เจ้ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ส ร้ า งความเสี ย หายแก่
ผู้บริโภคที่ดีควรเป็นอย่างไร
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปกิจกรรมเชื่อมโยงสิ่ง
ที่ผู้ผลิตควรทํากับสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมาย โดยมี
ครูอธิบายเพิ่มเติมและตั้งประเด็นคําถามดังต่อไปนี้
3.๑ จากกิ จ กรรมนั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายการ
คุ้มครองสิท ธิ ในฐานะผู้ บริโภคของตนในด้านใดได้
บ้ า ง (obj. ๑) (แนวคํ า ตอบ : ๑. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ
ข่ า วสารรวมทั้ ง คํ า พรรณนาคุ ณ ภาพที่ ถู ก ต้ อ งและ
เพี ย งพอเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ๒. สิ ท ธิ ที่ จ ะมี
อิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
๓. สิท ธิที่จะได้รับความปลอดภั ยจากการใช้สินค้า
หรือบริการ
๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา
๕. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาและชดเชยความ
เสียหาย)
3.๒ นักเรียนจะมีแนวทางในการใช้สิทธิคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งไร (obj. ๒) (แนวคํ า ตอบ : ร่ ว มกั น
รณรงค์หรือเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นเห็นถึงข้อเสียของ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค)
3.๓ ในมุมมองของผู้ผลิตกับผู้บริโภค การบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค จะทําให้
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๒ เรื่อง สิทธิของผูบ้ ริโภค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เกิดประโยชน์ต่อการผลิต และการบริโภคสินค้าและ
บริการอย่างไร (obj. ๓)
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความคิดรวบยอด ใน
ประเด็นต่อไปนี้
1.๑ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีความจําเป็นต่อ
การผลิตสินค้าและบริการอย่างไร (แนวคําตอบ : มี
ความจํ า เป็ น เพราะจะได้ ค วบคุ ม การผลิ ต ให้ มี
คุณภาพมากที่สุด)
1.๒ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีความจําเป็นต่อ
การใช้ ชี วิ ต ประจํ า วั น อย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ : การ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สุงสุด
ตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดจะช่วยให้เกิดมาตรฐานในการ
ดํารงชีวิตที่ดีและปลอดภัย)

รายวิชาสังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๒ เรื่อง สิทธิของผูบ้ ริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง รู้ทันสิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายสิทธิผู้บริโภค
1) การปฏิบัติกิจกรรม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 2) การอภิปรายสรุป
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
กิจกรรม

ด้านทักษะและกระบวนการ
เสนอแนวทางการ
1) การปฏิบัติกิจกรรม
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคของตน 2) การอภิปรายสรุป
กิจกรรม

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายประโยชน์ของ 1) การปฏิบัติกิจกรรม
การมีสิทธิผู้บริโภค
2) การอภิปรายสรุป
กิจกรรม

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) กิจกรรม “ลองเป็น
ผู้ผลิต เพื่อรู้สทิ ธิ
ผู้บริโภค”
2) ประเด็นคําถาม

ดี : อธิบายสิทธิผู้บริโภค ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายสิทธิผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้
ถูกต้องบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
สิทธิผู้บริโภค ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้

1) กิจกรรม “ลองเป็น
ผู้ผลิต เพื่อรู้สทิ ธิ
ผู้บริโภค”
2) ประเด็นคําถาม

ดี : เสนอแนวทางงการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคของตน
สอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภค
อย่างเหมาะสม และมีเหตุผล
พอใช้ : เสนอแนวทางงการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคของตน
สอดคล้องกับสิทธิผ้บู ริโภค
อย่างเหมาะสม แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถเสนอ
แนวทางงการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคของตน สอดคล้องกับ
สิทธิผู้บริโภคได้

1) กิจกรรม “ลองเป็น
ผู้ผลิต เพื่อรู้สทิ ธิ
ผู้บริโภค”
2) ประเด็นคําถาม

ดี : อภิปรายประโยชน์ของการ
มีสิทธิผู้บริโภคจากการปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : อภิปรายประโยชน์
ของการมีสิทธิผู้บริโภคจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ แต่ขาด
ความสมเหตุสมผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปราย
ประโยชน์ของการมีสิทธิ
ผู้บริโภคจากการปฏิบัติ
กิจกรรมได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายสาระสําคัญของ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม.๒/๔ อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
ขอบเขตเนื้อหา
๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. พระราชบัญญัติราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
๕. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๖. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

รายวิชาสังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนร่วมกันชมสื่อวีดิทัศน์เรื่อง “สคบ.คุมน้ําไฟ
หอพัก หยุดฟันกําไร จั๊ด ซัดทุกความจริง ข่าวช่องวัน ช่อง
one๓๑”

สื่อ
๑. สื่อ PowerPoint เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๒. สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “สคบ.คุมน้ําไฟ หอพัก หยุดฟัน
กําไร จั๊ด ซัดทุกความจริง ข่าวช่องวัน ช่อง one๓๑”
3. กฎหมายที่เขี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
3.2 พระราชบัญญัติราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒
3.3 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๔๒
3.4 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “สคบ.คุมน้ําไฟ หอพัก หยุดฟันกําไร จั๊ด
3.5 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซัดทุกความจริง ข่าวช่องวัน ช่อง one31”
3.6 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VK3FTU3GbxQ 4. ภาพประกอบกิจกรรม “เลือกหรือเลี่ยงสินค้า
และบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค
2. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
2.๑ ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากสื่ อ คื อเรื่องใด (แนวคําตอบ : พ.ศ. ๒๕๒๒” ประกอบด้วย
4.๑ ภาพโฆษณาสินค้า
ปัญหาการเก็บค่าอุปโภคเกินราคา)
4.๒ ภาพฉลากสินค้า
2.๒ วิธีการที่ใช้ควบคุมปัญหาคือวิธีการใด (แนวคําตอบ :
4.๓ ภาพสัญญา
ตรากฎหมายเพื่อควบคุม)
3. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน โดยการอธิบายดังนี้ “ระบบที่
นํามาใช้ควบคุมดูแลสินค้าและบริการของไทยคือกฎหมายที่

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๓ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใน
การเลือกหรือเลี่ยงการบริโภคสินค้าและบริการได้
อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคตามกฎหมายได้อย่าง
เหมาะสม

ตราขึ้น และนํามาบังคับใช้เกี่ยวกับการให้ความเป็นธรรมแก่ แหล่งเรียนรู้
ผู้บริโภค วันนี้เราจะมาเรียนรู้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต
การคุ้มครองผู้บริโภคที่ใกล้ตัวพวกเรากัน”
ขั้นสอน
ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. นักเรียนแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม
การอภิปรายความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิ
2. ครูกําหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษารายละเอียดของกฎหมาย
การคุ้มครองผูบ้ ริโภคแต่ละประเภท เป็นเวลา ๕–๑๐ นาที ผู้บริโภคตามกฎหมาย
โดยครูกําหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษากฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันไป ดังนี้
2.1 กลุ่มที่ ๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
2.2 กลุ่มที่ ๒ พระราชบัญญัติราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒
2.3 กลุ่มที่ ๓ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๔๒
2.4 กลุม่ ที่ ๔ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2.5 กลุม่ ที่ ๕ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
2.6 กลุม่ ที่ ๖ พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเขียนวัตถุประสงค์
หลักการและบทลงโทษของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละ
ประเภทตามที่กลุ่มตนเองได้รับมอบหมายบนกระดาน
(Obj. ๑)

รายวิชาสังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๓ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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รายวิชาสังคมศึกษา

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับลักษณะสําคัญและเป้าหมายของกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคตามที่นักเรียนออกมาเขียนบนกระดาน
5. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “เลือกหรือเลี่ยงสินค้า
และบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒” ซึ่งมีลําดับดังต่อไปนี้
5.๑ นักเรียนร่วมกันชมภาพโฆษณาสินค้า และอภิปราย
ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
๑) ข้อความในโฆษณามีความเสี่ยงผิดกฎหมายที่
ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร (แนว
คําตอบ : มีความเสี่ยงผิด เพราะใช้ข้อความผิดจาก
ข้อเท็จจริง)
๒) ถ้านักเรียนแก้ไขข้อความในโฆษณานี้ได้ จะแก้
เป็นอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย (แนวคําตอบ :
พิจารณาจากคําตอบของนักเรียน)
๓) จากข้อความในโฆษณา นักเรียนจะเลือกหรือ
เลี่ยงการใช้สินค้านี้ (แนวคําตอบ : พิจารณาจากคําตอบของ
นักเรียน)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๓ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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5.๒ นักเรียนร่วมกันชมภาพฉลากสินค้าและอภิปราย
ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
๑) ส่วนประกอบของฉลากถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง (แนวคําตอบ : ถูกต้อง
ประกอบด้วยชื่อประเภทของสินค้า ชื่อหรือเครื่องหมาย
การค้า สถานที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณ แสดงวิธีใช้ คําเตือน
วันเดือนปีที่ผลิต และราคาอย่างชัดเจน)
๒) ถ้าให้นักเรียนเพิ่มหรือลดส่วนประกอบของ
ฉลากได้ นักเรียนจะเลือกเพิ่มหรือลดส่วนประกอบใดให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากที่สดุ (แนวคําตอบ : พิจารณาจาก
คําตอบของนักเรียน)
๓) จากข้อความในฉลาก นักเรียนจะเลือกหรือเลี่ยง
การใช้สินค้านี้ (แนวคําตอบ : พิจารณาจากคําตอบของ
นักเรียน)

ภาพโฆษณาสินค้า

รายวิชาสังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๓ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ภาพ ฉลากสินค้า

รายวิชาสังคมศึกษา

5.๓ นักเรียนร่วมกันชมภาพสัญญาและอภิปรายร่วมกัน
ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ส่วนประกอบของสัญญา ประกอบด้วยอะไรบ้าง
๒) จากข้อความสัญญา นักเรียนจะเลือกหรือเลี่ยง
การซื้อสินค้านีเ้ พราะเหตุใด

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๓ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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5.๔ นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปวิธีการเลือกซื้อสินค้า
และบริการจากกิจกรรม (obj. ๒)
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคตามกฎหมาย จากประเด็นต่อไปนี้
(obj. ๓)
6.๑ ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมโฆษณาผลเสียที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร
6.๒ ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมฉลากผลเสียที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร
6.๓ ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมสัญญาผลเสียที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร
6.๔ การคุม้ ครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายสําคัญ
อย่างไร (แนวคําตอบ : เพื่อเป็นการควบคุมการผลิตสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพ หรือความเป็นธรรม ปกป้องสิทธิ
ของผู้บริโภคมากที่สุด)

ภาพ สัญญา

รายวิชาสังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๓ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

442

รายวิชาสังคมศึกษา

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูใช้แนว
คําถามดังต่อไปนี้
๑. นักเรียนคิดว่าการควบคุมดูแลการผลิตสินค้าและบริการ
มีความจําเป็นหรือไม่ (แนวคําตอบ : จําเป็น)
2. การควบคุมดูแลการผลิตสินค้าและบริการเป็นไปเพื่อ
เป้าหมายใด (แนวคําตอบ : การใช้ทรัพยากรในรูปแบบของ
สินค้าและบริการ เป็นพฤติกรรมที่สําคัญของมนุษย์ทุกคน
จึงต้องมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้ปลอดภัยและ
เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อความปรกติสุขของการใช้ชีวิต)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๓ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สาระสําคัญของ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

วิธีการ
การอภิปราย

ด้านทักษะและกระบวนการ
การอภิปราย
วิธีการใช้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคในการเลือก
หรือเลี่ยงการบริโภคสินค้า
และบริการ

ด้านคุณลักษณะ
ความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคตาม
กฎหมาย

การอภิปราย

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเด็นคําถาม

ดี : อธิบายสาระสําคัญของ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : อธิบายสาระสําคัญ
ของกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ถูกต้องบาง
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายสาระสําคัญของ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ได้

กิจกรรม “เลือกหรือ
เลี่ยงสินค้าและบริการ
ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒”

ดี : นํากฎหมายมาเป็น
แนวทางในการเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสมทั้ง ๓ หัวข้อ
พอใช้ : นํากฎหมายมาเป็น
แนวทางในการเลือกใช้ได้
แต่ขาดความเหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถนํา
กฎหมายมาเป็นแนวทางใน
การเลือกใช้ได้

ประเด็นการอภิปราย

ดี : อธิบายความสําคัญของ
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ตามกฎหมายจากการ
วิเคราะห์ประเด็นได้อย่าง
เหมาะสมทั้ง ๓ หัวข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

445
เกณฑ์
พอใช้ : อธิบายความสําคัญ
ของการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคตามกฎหมาย จาก
การวิเคราะห์ประเด็นได้แต่
ขาดความเหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคตาม
กฎหมาย จากการวิเคราะห์
ประเด็นได้

446

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

447

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๔ เรื่อง ปัญหาผูบ้ ริโภคและกฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
๑. รูปผู้บริโภคประท้วงรถที่ซอื้ มาไม่ได้คุณภาพ
ขั้นนํา
ส ๓.๑ ม.๒/๔ อภิปรายแนวทางการคุ้มครอง
๑. ครูให้นกั เรียนชมภาพผู้บริโภคประท้วงรถที่ซื้อมาไม่ได้คุณภาพ ๒. ใบความรู้เรือ่ ง “ปัญหาผู้บริโภค”
สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
และตั้งคําถามกับนักเรียนเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แนวคําถาม
ขอบเขตเนื้อหา
ดังต่อไปนี้
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
แหล่งเรียนรู้
สิทธิผู้บริโภค
1. ห้องสมุด
๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
2. อินเทอร์เน็ต
ผู้บริโภค
๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
และยา
การนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก
๑.๓ กรมการค้าภายใน กระทรวง
การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่กําหนด
ที่มา : https://i.ytimg.com/vi/eWYJHIMU8Yo/maxresdefault.jpg
พาณิชย์
๑.๑ จากรูปที่นักเรียนเห็นนั้น พวกเขากําลังทําอะไร (แนว
๑.๔ กรมทะเบียนการค้า กระทรวง
คําตอบ : ประท้วงเกี่ยวกับรถยนต์ที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ)
พาณิชย์
๑.๒ ก่อนทีพ่ วกเขาจะมาประท้วงกันแบบนี้ พวกเขาเหล่านี้
๑.๔ สํานักงานมาตรฐานการ
น่าจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานไหนมาแล้วบ้าง (แนวคําตอบ :
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณาจากคําตอบของนักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๔ เรื่อง ปัญหาผูบ้ ริโภคและกฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียน โดยการอธิบายดังนี้ “จากคําตอบของ
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนั้นเกิดจากความไม่รอบคอบ
ด้านความรู้
ของผู้บริโภคและการจ้องจะเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิต เรา
นักเรียนสามารถระบุหน่วยงานที่ทํางาน
สามารถแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร้องเรียน วันนี้เราจะมาดูกันว่า
ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้ถูกต้อง
มีหน่วยงานใดบ้างที่ทํางานเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิผู้บริโภคบ้าง”
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของ
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม
ปัญหาของผู้บริโภคจากกรณีศึกษาได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถนําเสนอแนวทางการ 2. ครูนําเสนอกรณีตัวอย่างจากใบความรู้เรื่อง “ปัญหาผู้บริโภค”
แก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์จากกรณีศึกษาได้อย่าง ให้นักเรียนกลุม่ ละ ๑ เรื่อง
เหมาะสม
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างเรื่อง “ปัญหา
ด้านคุณลักษณะ
ผู้บริโภค” เป็นเวลา ๕ นาที ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของ
3.๑ ปัญหาผู้บริโภคที่พบ
3.๒ ลักษณะของปัญหาพอสังเขป
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายลักษณะของปัญหาของ
ผู้บริโภคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์จากกรณีศึกษา
โดยครูเขียนคําสําคัญจากคําตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน
(Obj. ๒, ๓)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๔ เรื่อง ปัญหาผูบ้ ริโภคและกฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
5. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาประเด็น “หน่วยงานที่ทํางาน
ด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค” และให้ นั ก เรี ย นตอบคํ า ถามจาก
สถานการณ์ ตั ว อย่ า งว่ า นั ก เรี ย นจะไปร้ อ งเรี ย นหน่ ว ยงานใด
ดังต่อไปนี้ (Obj. ๑)
5.1 “น.ส.ไก่สั่งครีมหน้าขาวจั๊วะ จากอินเทอร์เน็ตแล้วแล้ว
หน้าพัง”
5.2 “นายไข่ ขับรถซิ่ง แหกโค้งหัวฟาดถนนหมวกกันน็อก
แตก”
5.3 “ครู จิ น โดนแม่ ค้ า โก่ ง ราคาค่ า ผั ก ชี กิ โ ลละ 1 ล้ า น
บาท”
ขั้นสรุป
1. ครูใช้แนวคําถามเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน โดย
ใช้แนวคําถามดังนี้
1.1 ปั ญ หาผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด จากสาเหตุ ใ ด (แนวคํ า ตอบ :
ผู้บริโภคขาดความรู้ และผู้ผลิตจ้องเอารัดเอาเปรียบ)
1.2 เพราะเหตุ ใดผู้ผ ลิ ตจึ งจ้องจะเอารัดเอาเปรียบ (แนว
คําตอบ : เพราะต้องการดําเนินธุรกิจให้ได้ผลกําไรสูงสุดโดยไม่คํา
นึกถึงศีลธรรม จรรยาบรรณ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๔ เรื่อง ปัญหาผูบ้ ริโภคและกฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑.๓ การออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออะไร (แนวคําตอบ : คุ้มครองผู้บริโภค และเอาผิดกับผู้เอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภค)
๑.๔ การป้องกันปัญหาผู้บริโภคที่ดีที่สุดควรทําอย่างไร
(แนวคําตอบ : พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน) (Obj. ๔)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

451

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถบอก
หน่วยงานที่ทํางานด้านการ
คุ้มสิทธิผู้บริโภคได้ถูกต้อง

วิธีการ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน

ด้านทักษะและกระบวนการ
จากกรณี ศึ ก ษาที่ ค รู 1) การตอบคําถาม
นํ า เสนอ นั ก เรี ย นสามารถ 2) การปฏิบัติกิจกรรม
วิเคราะห์ลักษณะของปัญหา ในชั้นเรียน
ของผู้บริโภคที่พบได้ถูกต้อง
จากกรณี ศึ ก ษาที่ ค รู
นํ า เสนอ นั ก เรี ย นสามารถ
นํ า เสนอแนวทางการแก้ ไ ข
ปั ญ หาที่ ส ร้ า งสรรค์ ไ ด้ อย่าง
เหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
2) กรณีตัวอย่างที่
กําหนดให้

ดี : บอกหน่วยงานที่
ทํางานด้านการคุ้มสิทธิ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง
พอใช้ : บอกหน่วยงาน
ที่ทํางานด้านการคุ้ม
สิทธิผู้บริโภคได้ถูกต้อง
บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกหน่วยงานที่ทํางาน
ด้านการคุ้มสิทธิ
ผู้บริโภคได้

1) คําถามสําคัญ
2) กรณีตัวอย่างที่
กําหนดให้

ดี : วิเคราะห์ลักษณะ
ของปัญหาของผู้บริโภค
ที่พบได้ถูกต้อง
พอใช้ : วิเคราะห์
ลักษณะของปัญหาของ
ผู้บริโภคที่พบได้ถูกต้อง
แต่ขาดความ
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะของ
ปัญหาของผู้บริโภคที่
พบได้
๓) ดี : นําเสนอ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้
ถูกต้องและเหมาะสม
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สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถ
อธิบายความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคได้
อย่างเหมาะสม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
พอใช้ : นําเสนอ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้
ถูกต้องแต่ขาดเหมาะสม
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นําเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่
สร้างสรรค์ได้

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน

1) คําถามสําคัญ
2) กรณีตัวอย่างที่
กําหนดให้

ดี : อธิบายความสําคัญ
ของการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
พอใช้ : อธิบาย
ความสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคได้
ถูกต้องแต่ขาดความ
เหมาะสมบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความสําคัญของ
การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้ เรื่อง “ปัญหาผูบ้ ริโภค”
กรณีศกึ ษาที่ 1
พิษ..ยาฝาแฝด! อันตรายใกล้ตัว“ยารูปพ้อง-มองคล้าย”
มูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค-ชมรมเภสัชชนบทเตือนผูบ้ ริโภคเสีย่ งใช้ยาผิด อันตรายถึงชีวติ

พิษ..ยาฝาแฝด! อันตรายใกล้ตัว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชมรมเภสัชชนบท เตือนผู้บริโภคเสี่ยงใช้ยาผิด
อันตรายถึงชีวิต ได้รับยาซ้ําซ้อน ยาไม่ตรงกับโรค เรียกร้อง อย.จัดการด่วนทั้งระบบ ตั้งแต่ขึ้นทะเบียนยา
จนถึงควบคุมตามกฎหมาย
วันนี้ (9 ธันวาคม 2559) ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชมรมเภสัชชนบท ร่วมกับนิตยสาร
ฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมกันจัดแถลงข่าวเปิดเผย
รายชื่อ “ยาฝาแฝด” ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการจัดการ โดยนําเสนอให้เห็นว่า ฉลากยาเป็นเครื่องมือที่กฎหมาย
กําหนดให้แสดงไว้ข้างภาชนะบรรจุยา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สั่งใช้ และผู้ที่จะต้องใช้ยา ได้อ่านเพื่อที่จะได้ใช้ยา
อย่างถูกต้องปลอดภัย
ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดให้ฉลากยาจะต้องมีรายละเอียดที่จําเป็นครบถ้วน ได้แก่ ชื่อสามัญทางยา/
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนยา/สรรพคุณของยา/วันผลิตและวันหมดอายุ
แต่บางครั้งพบว่า ฉลากยาหลายรายการกลั บมีรูป แบบที่ใ กล้เคีย งกันมาก จนอาจเรียกได้ว่ า เป็ น
“ยาฝาแฝด” จนทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน หรือเกิดความเสี่ยงในการใช้ยาอย่างผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
เภสัชกร จากชมรมเภสัชชนบทได้สํารวจและทําการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความสับสนเหล่านี้มีดังนี้

ภาพยาชนิดที่ 1 ภาพยาชนิดที่ 2 ภาพยาชนิดที่ 3 รายละเอียดที่อาจก่อให้เกิดความสับสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

455

- ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน มีช่วงห่างของขนาดยาที่ให้ผลในการรักษาและการ
ก่อให้เกิดพิษที่แคบ ยานี้จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด
ความคล้ายกันของบรรจุภัณฑ์
- แผงยาเป็นแบบบลิสเตอร์ (blister) สีเงิน มีขนาดเท่ากันทั้งจํานวนเม็ดยาและขนาด
- การวางอักษรบนแผงยารูปแบบและตําแหน่งเหมือนกัน
- บริษัทที่ผลิตเดียวกัน
ความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์
- สีตัวอักษรแสดงขนาดยาต่างกัน คือ ขนาดยา 2 mg สีส้ม, ขนาด 3 mg สีม่วง และขนาด 5 mg สี
ชมพู
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธานชมรมเภสัชชนบท กล่าวถึงข้อเสนอในการแก้ปัญหาฉลากยาฝาแฝดว่า
“ปัญหาจากกลุ่ม “ยาฝาแฝด” หรือ “ยารูปพ้อง-มองคล้าย” ต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุกส่วน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายถึงผู้ใช้ยา
นอกจากนี้ แม้ว่าโรงพยาบาลทุกแห่งจะมีมาตรการจัดการด้านยา “ชื่อพ้องมองคล้าย”อย่างจริงจัง
แล้วก็ตาม ตัวผู้ใช้ยาหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเองก็ต้องมีการทบทวนยาที่ตนใช้ให้ละเอียดรอบครอบทุกครั้ง เพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาด
ที่สําคัญที่สุด คือ “การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตั้งแต่การขอขึ้นทะเบียนยา” ควรกําหนดเกณฑ์การพิจารณา
ฉลากยาและบรรจุภัณฑ์ของยา (เช่น แผงยา ขวดยา หลอดยา ฯลฯ)ให้รัดกุมในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
จากอันตราย เช่น ไม่ให้มีฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ มีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกับยาอื่น นอกจากนี้ ไม่ควร
อนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
โดยที่ส่วนประกอบของตํารับยาเป็นคนละชนิดกัน และไม่ควรอนุญาตให้ยาชนิดเดียวกัน ที่มีความ
แรงของยาที่ไม่เท่ากัน ใช้ชื่อทางการค้าเดียวกัน
“อย.ต้องกล้าแสดงตัวให้เห็นว่า ตนเลือกที่จะคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย มากกว่าจะอ้างว่าระเบียบ
เป็นข้อจํากัด เพราะกฎระเบียบมันแก้ไขได้ หากแก้แล้วผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย และต้องเริ่มทําทันที
เพราะรูปธรรมปัญหาที่ปรากฏชัดเจนแล้ว”
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวเสริมว่า “จากการ
ลงพื้นที่สํารวจตัวอย่างยาที่มีฉลากคล้ายกัน หรือยาฝาแฝดนั้น โดยทีมงานนิตยสารฉลาดซื้อนั้นเราพบว่า มีการ
ขายยาอันตรายตามร้านชําทั่วไปหลายรายการ เช่น ยาแก้หวัดยี่ห้อ ทิฟฟี่เดย์ หรือยาอันตรายอื่น ๆ อีกหลาย
ชนิด โดยผู้บริโภคและพ่อค้าเข้าใจว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านที่ซื้อขายได้ทั่วไป จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องมีมาตรการดูแลและจัดการโดยด่วนที่สุดด้วย” หากได้รับอันตรายจากการใช้ยาผู้บริโภคสามารถใช้
สิทธิได้
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ด้าน ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากมียาที่ไม่เหมาะสม จึงเสนอ
เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องฉลากยาฝาแฝด เป็นหนึ่งในหลายข้อเสนอเรื่องยาไม่เหมาะสม โดยให้มองทั้งระบบเริ่ม
ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน และยังเสนอให้เร่งการทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีส่วนผสมของยาต้านแบคทีเรียอย่าง
ไม่เหมาะสม และเสนอให้มีจัดการตามกฎหมายโดยด่วน เนื่องจากยาต้านแบคทีเรียที่ไม่เหมาะสมนั้นก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ โรคติดเชื้อที่เป็นอยู่ไม่ได้รับการรักษา และเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยา ทั้งนี้ กพย.ได้ส่ง
จดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จึงขอติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยหาก
ที่มา : https://patnews.wordpress.com/2016/12/09/พิษ-ยาฝาแฝด-อันตรายใกล้/
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กรณีศกึ ษาที่ 2
ผู้เสียหาย วิงวอน “AIS” หาเบื้องหลัง พนง.ขโมยข้อมูล ส่วนตัวลูกค้า -ละเมิดสิทธิ์ ไม่ปลอดภัย
15 กันยายน 2559
“AIS...ควรชี้แจงข้อมูลทั้งหมดว่า เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นคนทํา ทํากันคนเดียว หรือ
ขบวนการมีคนสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่...”
เสียงวิงวอนจาก “พล” มัณฑนากร วัย 41 ปี บอกกับทีมข่าว “ไทยพีบีเอส” ถึงสิ่งที่ต้องการให้ AIS
แสดงความรับผิดชอบมากกว่าการให้ข้อมูลว่าไล่ออกพนักงาน หรือแสดงความเสียใจต่อกรณีข้อมูลส่วนตัวของ
“พล” ถูกพนักงานขโมยออกไปขายให้คนนอกองค์กร
วันนี้ ทีมข่าวได้พูดคุยกับชายผู้นี้ ซึ่งดูจากภาษากายแล้วมีความเครียดและกังวลไม่น้อย..ประเด็นที่
เริ่มต้น คงเหมือนที่หลายคนสงสัย คือ “ได้เอกสารมาอย่างไร”
“พล” บอกว่า “ไม่ทราบว่าใครส่งมาให้ผม แต่ได้รับทรัมป์ไดร์ ถูกวางไว้ในกล่องตู้รับจดหมายหน้า
บ้าน พยายามสอบถามข้อมูลจาก รปภ.หมู่บ้าน ก็ไม่พบข้อมูลว่าใคร หรืออะไร”
คําถาม ที่สนใจเพิ่มเติม คือ “ในนั้นมีข้อมูลอะไรบ้าง”
คําตอบ ที่ได้คือ “ในทรัมป์ไดร์มีรายละเอียดไฟล์เอ็กซเซล ระบุข้อมูลการโทรเข้า-ออกของเบอร์ผม รวมทั้ง
ตําแหน่งโลเคชั่น เสาสัญญาณที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทําให้รู้ว่าผมอยู่ที่ไหน กําลังจะเดินทางไปไหนทําให้รู้ว่าตอนนั้น
ใครโทรหาผม หรือผมโทรหาใคร”
ถาม : ในเอกสารพอจะเห็นรายละเอียดหรือไม่ว่า มีย้อนหลังนานแค่ไหน
“เท่าที่ดูมีข้อมูลเฉพาะเบอร์ของผมมีย้อนหลังไป 3-4 เดือน”
ถาม : ในไฟล์เอ็กซ์เซลนี้ มีเบอร์อื่นที่รู้จัก และไม่รู้จักหรือไม่
“ผมประเมินคร่าว ๆ ด้วยสายตา ไม่ได้นับเป๊ะ ๆ ยังมีเบอร์โทรคนอื่น ๆ ที่ผมไม่รู้จักในหลัก 100
เบอร์ ซึ่งย้อนหลังตั้งแต่ปี 2013 หรือ 2-3 ปีที่ผ่านมา”
ถาม : “ได้เห็นหรือไม่ว่า มีชื่อของใครในเอกสาร”
“ผมตรวจสอบข้อมูลในไฟล์เอกสารที่ไดัรับ พบว่ามีการระบุชื่อ พนักงานคนหนึ่ง (ชื่อพนักงาน) ระบุ
ชื่อบริษัท ทุกไฟล์ที่มีข้อมูลย้อนหลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถูกระบุเหมือนกัน แต่ไม่ทราบว่าเป็นระดับไหน
อย่างไร” หลังจากได้รับเอกสาร… นี่คือสิ่งที่ “พล” บอกว่า เค้าติดตามสอบถามไปยังฝ่ายเกี่ยวข้อง
“ผมเริ่มโทรไปที่ เอไอเอส เซเรเนด ซึ่งเจ้าหน้าที่โทรกลับมาในวันเดียวกัน บอกว่า ไม่สามารถทําอะไร
ได้ แม้กระทั่งรับเรื่องไว้ตรวจสอบ หลังจากวางสายไปวันนั้นผมยังงง ๆ ไม่รู้ว่า จะทําอย่างไรต่อไป…วันรุ่งขึ้น
ผมไปพบผู้จัดการสาขา ที่ช็อปเอไอเอสแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ผู้จัดการสาขา บอกว่า จะรับเรื่องส่งไปให้ และจะ
ตามเรื่องให้ แต่ผมเองก็ตามเรื่องอยู่ทุกวัน แต่ก็ได้รับคําตอบว่า ได้ตามเรื่องให้อยู่...ผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น...
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จากนั้น ภรรยาผมจึงตัดสินใจโพสต์เว็บพันทิป (http://m.pantip.com/topic/35589452?)
ซึ่งภรรยาเป็นเจ้าของเบอร์ ...แต่ผม เป็นผู้ใช้งาน...หลังจากโพสต์ มีผู้บริหารติดต่อมาขอพบผมที่บ้าน
แต่ผมไม่ต้องการให้ใครไปบ้าน จึงไปพบผู้บริหารที่สํานักงานใหญ่ บริษัท AIS (ปากซอยพหลโยธิน 8) ภายใน
ห้องที่พบกัน มีฝั่งเอไอเอส 4 คน เป็นชาย 1 คนอยู่ฝ่ายกฎหมาย อีก 3 คน เป็นผู้หญิง เค้าแนะนําตัว แต่ผม
จําไม่ได้แน่ชัดว่า ฝ่ายอะไรบ้าง
ทาง AIS เริ่มต้นด้วยการกล่าวแสดงความเสียใจและแจ้งว่าบริษัทได้ทําการสืบสวน และไม่ได้นิ่งนอน
ใจ ซึ่งบริษัทได้ไล่พนักงานออกไปแล้ว พร้อมอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบว่า บริษัทมีการวาง
ระบบป้องกันดีเยี่ยมอยู่แล้ว แต่ผมก็ถามกลับว่า ถ้าระบบมันดีเยี่ยมอยู่แล้วข้อมูลหลุดมาได้อย่างไร
ผมฟังอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง เห็นว่าไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วจึงขอตัวกลับ และจนถึงวันนี้บริษัทก็ไม่ได้
ติดต่ออะไรมาอีก”
ถามว่า : จนถึงวันนี้ มีการแจ้งความแล้วหรือไม่
“ที่ผ่านมา ยังไม่ได้คิดแจ้งความ เพราะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเรา และอยากได้
ความชัดเจนก่อนว่า มันเกิดอะไร และเป็นมายังไง แต่เมื่อยังไม่มีความกระจ่าง ก็จะเตรียมแจ้งความรวมถึงเข้า
ให้ข้อมูลกับทาง กสทช. ด้วย ก็พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเช่นกัน”

อันนี้เป็นอีกไฟล์ ทุกไฟล์ระบุตําแหน่ง จังหวัด อําเภอ ตําบล และ Latitude, Longtitude แบบใกล้
ตัวดิฉันมาก รวมถึงพวก OTP และอื่น ๆ ก็มาหมดใครได้เห็นว่า ข้อมูลตัวเองหลุดไปแบบนี้ แล้วจะมีคนไหนนั่ง
สบายใจได้บ้างคะ แค่นี้ดิฉันก็นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วค่ะ (ภรรยาพลกล่าว)
ที่มา : https://patnews.wordpress.com/2016/09/15/คําต่อคํา-ผูเ้ สียหาย-วิงว/
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กรณีศกึ ษาที่ 3
ศาลพิพากษาสั่งให้โตโยต้าฯ เปลี่ยนรถใหม่ให้ผบู้ ริโภค
ศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาสั่ง โตโยต้าฯ เปลี่ยนรถอินโนว่าคันใหม่ให้ผู้บริโภคคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
เป็นเงิน 759,850 บาท หลังฟ้องศาลผู้บริโภค 1 ปี
วันที่ 25 พ.ค. 2554 เวลา 13.30 น. ศาลแพ่งธนบุรีออกนั่งบัลลังก์อ่านคําพิพากษาในคดีผู้บริโภค
ที่ นางสุภาภรณ์ ว่องวีรวัฒนกุล ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้
สินค้าและบริการ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จํากัด ที่ 1, บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จํากัด ที่ 2 และ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ไทย จํากัด ที่ 3 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นจําเลย เป็นคดีผู้บริโภค เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2553 เรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท
จากกรณี ซื้อรถยนต์โตโยต้า รุ่นอินโนว่า รุ่น Innova เลขทะเบียน ศณ 6774 เมื่อปี 2548 เกิด
ปั ญหาอากาศเสีย หรื อควันรถยนต์ไหลย้อนกลับเข้าไปในห้องโดยสารรถ และนักวิชาการด้านวิศวกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค ได้ตรวจพบมีก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในห้องโดยสารสูงถึง 16 ppm
ศาลแพ่งธนบุรี พิเคราะห์พยานหลักฐานการนําสืบของโจทก์และจําเลยแล้ว เห็นว่า จําเลยไม่สามารถ
พิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงและสาเหตุของปัญหาไอเสียเครื่องยนต์ที่รั่วเข้ามาในห้องโดยสารได้ตามคําให้การของ
จําเลยที่ให้การทํานองว่า เหตุของไอเสียเกิดจากสภาพการใช้งานของโจทก์ไม่ได้เกิดจากปัญหาการผลิต ทําให้
เชื่อได้ว่า รถยนต์คันพิพาทมีความชํารุดบกพร่องมาตั้งแต่จําเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์ให้แก่โจทก์ และไม่ได้เกิด
จากการใช้งานของโจทก์แต่อย่างใด ดังนั้น จําเลยที่ 1 ในฐานะผู้จําหน่าย และจําเลยที่ 3 ในฐานะผู้ผลิต
นําเข้า จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ ในความชํารุดบกพร่องของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
พิพากษาให้ จําเลยที่ 1 คือบริษัท โตโยต้า ธนบุรี และ 3 คือบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ รุ่นเดียวกับสุภาภรณ์ หรือไม่ก็ซื้อรถยนต์คันที่มีปัญหาคืน ในราคา 759,850 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5 ต่อปี และให้บริษัทโตโยต้า จ่ายค่าเสียหายอีก 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตรา 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2552
“รู้สึกพอใจกับคําพิพากษามากและรู้ว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง ซึ่งกฎหมายผู้บริโภคเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้บริโภคให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ จึงอยากฝากบอกกับผู้บริโภคที่มีปัญหาว่าให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ตาม
กระบวนการทางกฎหมายเหมือนดิฉัน” นางสุภาภรณ์กล่าว

ที่มา : มูลนิธิคมุ้ ครองผู้บริโภค
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กรณีศกึ ษาที่ 4
การปฏิรปู พลังงานอย่างยั่งยืน ต้องนํากิจการท่อก๊าซทั้งระบบ กลับมาเป็นสมบัตแิ ผ่นดิน
รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว กทม.
24 กันยายน 2557
การปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน ต้องนํากิจการท่อก๊าซทั้งระบบกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดิน
“...รายการเสวนาถามตอบเรื่องพลังงานวันนี้ (24 กันยายน) ที่สโมสรกองทัพบก ทางฝ่ายประชาชน
ได้เสนอข้อมูลที่สําคัญหลายประเด็น แม้จะถูกกีดกัน ตัดบท ไม่ให้เวลาในการอธิบายเพื่อให้ประชาชนคนฟังได้
รับรู้ข้อมูลอย่างครบถ้วน หรือไม่ให้ทักท้วงเมื่อมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากอีกฝ่าย จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
เป็นอย่างยิ่ง”
และยิ่งมาอ่านข่าวออนไลน์ในข่าวของสํานักข่าวต่าง ๆ ก็ยิ่งประหลาดใจที่พบว่ามีการรายงานเฉพาะ
เนื้อหาของฝ่าย ปตท. ฝ่ายเดียวอย่างชัดเจน บางฉบับถึงกับนําข้อมูลเก่าที่สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้อยู่
ในการเสวนามาลงขยายความให้อีกด้วย ราวกับมีบรรณานิการ กําหนดแนวการเขียนข่าวและแจกข่าวไปยังทุก
สํานักพิมพ์ ส่วนข้อมูลของฝ่ายประชาชน ไม่มีการรายงานในส่วนที่เป็นสาระหลักให้ครบถ้วนเลยแม้แต่เรื่อง
เดียว
ยกตัวอย่างภาพกราฟิกที่ดิฉันนํามาแสดงในงานเสวนา ก็ไม่มีสํานักข่าวใดนํามารายงานข่าวภาพ
ดังกล่าว เป็นการคํานวณตัวเลขจากข้อมูลในรายงาน 56-1 ของปตท.ที่ส่งตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 25442556 จึงขอนํามาลงให้เพื่อนมิตรดู ภาพกราฟฟิกนี้เป็นการเปรียบเทียบ การเก็บเงินค่าผ่านท่อของปตท.
เทียบกับค่าเช่าท่อก๊าซที่ปตท.จ่ายให้รัฐ จะเห็นความแตกต่างราวฟ้ากับเหว ท่อก๊าซที่สร้างจากภาษีของ
ประชาชนเอาไว้ให้ ปตท. เช่าถูก ๆ แต่การเก็บค่าผ่านท่อจากประชาชนสูงเมื่อเทียบกับค่าเช่าที่รัฐได้สูงกว่ากัน
มากกว่า 7,000 % ทีเดียว
เมื่ อศาลปกครองสูงสูงได้ตัดสิน ให้ผู้ถูกร้องคือ คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รั ฐมนตรีก ระทรวง
พลังงาน และ บมจ.ปตท. ไปแบ่งแยกทรัพย์สินที่ได้มาโดยอํานาจมหาชน ซึ่งประกอบด้วยระบบการขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ อันรวมถึงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติคืนให้รัฐ
แต่การคืนท่อก๊าซของปตท. คืนเพียงท่อบางส่วนบนบก ซึ่ง สตง. ตรวจสอบแล้วพบว่า ปตท. คืนท่อ
ก๊าซเพียงประมาณ 30 % ของท่อทั้งระบบที่สร้างก่อนปี 2544 และใช้เงินก่อสร้างจากปตท. (สมัยที่ยังเป็น
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นของรัฐ 100 %) จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อการใช้ร่วมกัน
ของคนในชาติ จึงต้องคืนมาทั้งหมด โดยส่วนที่ยังไม่ได้คืนอีก 70 % ประกอบด้วยท่อในทะเลและท่อบนบก ซึ่ง
ปตท. ยังไม่ได้คืนให้รัฐตามคําพิพากษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หลังคําพิพากษาของศาลฯ บมจ.ปตท.แบ่งแยกท่อก๊าซคืนมาประมาณ 30 % และจ่ายเงินค่าเช่า
ย้อนหลัง 6 ปี (2544-2550) ให้รัฐเฉพาะท่อส่วนที่คืนรัฐเพียง 1,597 ล้านบาท แต่เก็บเงินค่าผ่านท่อ 6 ปี
ซึ่งรวมอยู่ในค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าถึง 128,086 ล้านบาท สูงกว่าค่าเช่าท่อถึง 7,920 %
ถ้าคํานวณว่าท่อก๊าซที่คืนมาให้รัฐ 30 % ก็ควรได้ค่าเช่าในสัดส่วน 30 % จากค่าผ่านท่อ 128,086
ล้านบาท ที่เก็บจากประชาชน จึงควรเป็นเงินไม่ต่ํากว่า 30,000 ล้านบาท แต่รัฐกลับได้ค่าเช่าย้อนหลังเพียง
1,597 ล้านบาท
หลังจากนั้น ปตท. จ่ายค่าเช่าให้รัฐสูงสุดเพียงปีละ 550 ล้านบาท แต่เก็บค่าผ่านท่อจากประชาชนปี
ละ 22,000–30,000 ล้ า นบาท รวม 12 ปี ห ลั ง การแปรรู ป ปตท. เก็ บ เงิ น จากค่ า ผ่ า นท่ อ รวมแล้ ว
295,074 ล้านบาท แต่รัฐได้รายได้ใน 12 ปีเพียง 4,897 ล้านบาท
ท่อส่งก๊าซทั้งระบบเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ต้องคืนกลับมาเป็นของรัฐ เพราะเป็นทรัพย์สินที่
ศาลปกครองสูงสุดระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การบังคับคดี (คือถูกยึดทรัพย์ไม่ได้ตามกฎหมาย) จึง
เป็นทรัพย์สินที่ต้องแบ่งแยกคืนให้รัฐ
การที่ บมจ.ปตท. อ้างว่าท่อในทะเลเป็นของ บมจ.ปตท. กลายเป็นว่าท่อก๊าซในทะเลเป็นทรัพย์สินที่
ต้องถูกบังคับคดีได้ ใช่หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง สมมติว่า บมจ.ปตท. เกิดล้มละลาย ท่อส่งก๊าซในทะเลก็
สามารถถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์ได้ ถ้าท่อในทะเลถูกยึดทรัพย์ได้ ท่อทั้งหมดบนบกก็เป็นอันใช้การไม่ได้ทั้งระบบ นี่
จึงเป็นเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดได้ใช้คําว่า “ระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อซึ่งรวมระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ” เป็นทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติ ไม่ตกอยู่ภายใต้การบังคับคดี ที่ต้องแบ่งแยกคืนให้กับรัฐทั้ง
ระบบ
หากมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อ 2 กรกฎาคม 2544 ก่อน
การแปรรูปที่มีมติให้ ปตท. ในสมัยที่ยังเป็น “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 100 % ไป
แบ่งแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกมากิจการจัดหาและจัดจําหน่ายก่อนการแปรรูป และให้การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย (ปตท.) ถือไว้ 100 % หมายความว่าในเจตนาเดิมก่อนการแปรรูป ปตท. รัฐเห็นว่า โครงข่าย
ท่อส่งก๊าซเป็นทรัพย์สินที่ขายหรือโอนให้เอกชนไม่ได้ เพราะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงต้องให้แบ่งแยก
กิจการท่อส่งก๊าซออกมา และให้เป็นของรัฐ 100 % หากมีการปฏิบัติเช่นนั้นตั้งแต่ก่อนแปรรูป กิจการก๊าซก็
จะไม่ใช่กิจการมุ่งหากําไรสูงสุดอย่างในปัจจุบัน
ค่าผ่านท่อจะถูกลงมากกว่านี้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้ราคาก๊าซและราคาค่าไฟถูกลง หรือถ้ารัฐเก็บใน
อัตราเท่าที่ บมจ.ปตท. เก็บรายได้เกือบสามแสนล้านบาท ก็จะเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งหมด สามารถนําไปใช้
เพื่อการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ให้กับประชาชน...”
ที่มา: https://patnews.wordpress.com/2014/09/25/บทความพิเศษ-การปฏิรูปพ/

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจาก
ปัญหาที่กําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถอภิปรายแนวทางการปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิผู้โภคจากปัญหาที่กําหนดให้ได้
อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม.๒/๔ อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
ขอบเขตเนื้อหา
๑. วิธีการปกป้องสิทธิผู้บริโภค
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. วีดิทัศน์ เรือ่ ง “สาวน้อยดวงซวย”
๒. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
เรื่อง “หมู่บ้านเดอะซิตี้ พระราม 5 ราชพฤกษ์ 2
ดินทรุดกว่า 100 หลัง”
๓. สื่อ PowerPoint เรื่อง ความหมายและ
ความสําคัญของสิทธิผู้บริโภค

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=t13GwkY_94M
2. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จาก
การศึกษาวีดิทัศน์ดังต่อไปนี้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
2.๑ จากสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ “สาวน้ อ ยดวงซวย” พบกั บ
วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา
ปัญหาการบริโภคสินค้าหรือบริการในเรื่องใดบ้าง (แนว
คําตอบ : ปัญหาการก่อสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐาน ปัญหา การละเมิดสิทธิผู้บริโภคและการอภิปราย
การสั่งซื้อสินค้าไม่มีคุณภาพ ปัญหาการถูกหลอกลวง โดย แนวทางการปกป้องสิทธิและการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
มิจฉาชีพ ปัญหาไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย)

วิดีทัศน์ เรื่อง “สาวน้อยดวงซวย”

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูให้นกั เรียนร่วมกันชมสือ่ วีดิทัศน์ เรื่อง “สาวน้อย
ดวงซวย” ดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๕ เรื่อง แนวทางการการคุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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2.๒ หน่วยงานใดสามารถช่วยเหลือ สาวน้อยดวง
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายแนวทางการปกป้อง ซวยจากสื่อวีดิทัศน์ได้มากที่สดุ (แนวคําตอบ : สํานักงาน
และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.)
2.๓ สาวน้อยดวงซวยในสื่อ ได้รับคําแนะการแก้ไข
อย่างเหมาะสม
ปัญหาอย่างไร (แนวคําตอบ : แจ้งปัญหาการถูกละเมิด
การบริโภคสินค้าและบริการผ่านการรับแจ้งเรื่องออนไลน์
ของ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ
สคบ.)
2.๔ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นได้หรือไม่
และแก้ไขอย่างไร
2.๕ นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แ บบเดี ย วกั บ สาวน้ อ ยดวงซวยที่ เ คยพบเจอกั บ
ตนเอง
3. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน โดยการอธิบายดังนี้
“การบริโภคสินค้าและบริการในปัจจุบันที่มกี ารแข่งขัน
ทางธุรกิจสูง และจากการถูกหลอกลวงได้ง่าย ทําให้คนทุก
คนต้องเรียนรู้วิธีการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของตน โดย
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดและผูท้ ี่สามารถ
ช่วยเหลือเราได้ คือกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
แล้ว ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการนําแนวทางการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคจากกฎหมายและหน่วยงานเหล่านั้นมาใช้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๕ เรื่อง แนวทางการการคุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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วีดิทัศน์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
เรื่อง “หมู่บ้านเดอะซิตี้ พระราม ๕ ราชพฤกษ์ ๒ ดินทรุด
กว่า ๑๐๐ หลัง”
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=EEqQcbb1zr4

เพื่อเป็นวิธีการเบื้องต้นสําหรับการปกป้องสิทธิและวิธีการ
แก้ไขชดเชยในเรื่องของความไม่เป็นธรรมทางการบริโภค
ในชีวิตประจําวันกัน”
ขั้นสอน
1. นั กเรี ยนดูวี ดิทั ศ น์เเกี่ ยวกั บ การละเมิดสิท ธิ ผู้ บ ริ โ ภค
เรื่อง “หมู่บ้านเดอะซิตี้ พระราม ๕ ราชพฤกษ์ ๒ ดินทรุด
กว่า ๑๐๐ หลั ง” เป็นเวลา ๕ นาที จากนั้น ให้นักเรียน
วิเคราะห์ถึงปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่ปรากฏ โดย
ครูใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๕ เรื่อง แนวทางการการคุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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1.๑ จากวีดิทัศ น์ที่นักเรียนได้ ดูไ ปนั้ น ผู้บริโภคถู ก
ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเรื่องอะไรบ้าง (แนวคําตอบ : ปัญหา
หมู่บ้านที่ทรุดตัวเนื่องจากใช้วัสดุที่ไม่ดี)
2. นักเรียนร่ วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากปัญหาตาม
วีดิทัศน์ที่นักเรียนได้ร่วมกันศึกษา (Obj. ๑)
3. ครู สุ่ ม นั ก เรี ย นจํ า นวน ๔–๕ คน เขี ย นสาเหตุ แ ละ
ผลกระทบจากปัญหาหมู่บ้านทรุดตัวหน้ากระดาน
4. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น ระดมความคิ ด และอภิ ป รายถึ ง แนว
ทางการป้องกันและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค (Obj. ๒)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายการนําแนวทางการปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
(Obj. ๓)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยการใช้แนว
คําถามดังนี้
1. นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคมี
ประโยชน์อย่างไร (แนวคําตอบ : การปกป้องสิทธิของตน
เป็นไปเพื่อการสร้างความเป็นธรรมและการใช้สิทธิที่ควร
พึงจะได้ ส่งผลให้เกิดการจัดระเบียบ แก้ไขในสิ่งที่ผิดใน
สังคม นอกจากเป็นการทําเพื่อตนเองแล้วยังเป็นการทํา
เพื่อส่วนรวมอีกด้วย)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๕ เรื่อง แนวทางการการคุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหาการ
ละเมิดสิทธิผู้บริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง

วิธีการ
1) การถามและ
การตอบคําถาม
2) การอภิปราย

ด้านทักษะและกระบวนการ
1) การถามและ
นักเรียนสามารถ
อภิปรายแนวทางการปกป้อง การตอบคําถาม
2) การอภิปราย
และคุ้มครองสิทธิผู้โภคได้
อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล

ด้านคุณลักษณะ
1) การถามและ
นักเรียนสามารถ
อภิปรายแนวทางการปกป้อง การตอบคําถาม
และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไป 2) การอภิปราย
ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การถามคําถาม
2) วีดิทัศน์ เรือ่ ง
“การละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค”

ดี : วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหา
การละเมิดสิทธิผู้บริโภค
ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
ปัญหาการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง แต่
ขาดความครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหา
การละเมิดสิทธิผู้บริโภค
ได้

1) การถามคําถาม
2) วีดิทัศน์ เรือ่ ง
“การละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค”

ดี : ระบุแนวทางการ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคได้ไม่น้อยกว่า ๕
ข้อ
พอใช้ : ระบุแนวทาง
การปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคได้ ๓-๔
ข้อ
ปรับปรุง : ระบุแนวทาง
การปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคได้น้อยกว่า
๓ ข้อ

การถามคําถาม

ดี : ระบุแนวทาง
การปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้
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เกณฑ์
พอใช้ : ระบุแนวทาง
การปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ถูกต้อง
แต่ขาดความเหมาะสม
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุระบุแนวทาง
การปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

468

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ............

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายสาระสําคัญของการ
คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคที่สามารถนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถสร้างสื่อที่มสี ่วนช่วยใน
ความตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม.๒/๔ อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
ขอบเขตเนื้อหา
การดําเนินกิจกรรมพิทักษ์สทิ ธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค

469

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. วีดิทัศน์ เรือ่ ง “สารคดี "วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน"
ตอนที่ ๒๔ : คุม้ ครองความปลอดภัยของชีวิต...
พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค”
๒. สื่อ PowerPoint เรื่อง กิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค
3. อุปกรณ์ระบายสี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๒. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายความจําเป็นของการ
การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์การปกป้อง
ปกป้องสิทธิผู้บริโภคจากวีดิทัศน์
๓. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน โดยการอธิบาย ดังนี้“สิทธิ และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ผู้บริโภค เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เพื่อนําไปปฏิบัติตน และ
ป้องกันตนเองให้พ้นภัย จากการผลิตสินค้าและบริการที่
ไม่ได้คุณภาพ แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราจะต้องช่วยให้คนใน

Emul8qo4

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=18-

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนร่วมกันชมวีดิทัศน์ เรื่อง “สารคดี "วิถีชีวิต
สิทธิมนุษยชน" ตอนที่ ๒๔ : คุ้มครองความปลอดภัยของ
ชีวิต...พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค”

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๖ เรื่อง กิจกรรมพิทกั ษ์สทิ ธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมพิทักษ์สทิ ธิ และ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ขั้นสอน
1. นักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปหัวข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคบนกระดาน โดยมี ค รู ใ ห้
คําแนะนําเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดตามหัวข้อที่ได้เรียนรู้มาใน
ประเด็นต่อไปนี้
๑.๑ สิทธิผู้บริโภค
๑.๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๓ วิธีการ เคล็ดลับในการเลือกซื้อสินค้า และ
บริการ
๑.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค
๑.๕ วิธีการร้องเรียนความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากสินค้าและบริการที่บริโภค (obj. ๑)
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔–๕ คน รับกระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ
๑ แผ่ น และอุ ป กรณ์ ร ะบายสี เพื่ อ สร้ า งแผ่ น ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ผู้บริโภค โดยมีเกณฑ์ของชิ้นงานต่อไปนี้

สั งคมได้ รั บรู้สิ่งเหล่ านี้ ด้วย เพื่ อ ให้ ความรู้แ ก่คนอื่น ๆ
ช่วยกันสอดส่องดูแล ป้องกันได้ด้วยตนเอง ซึ่งในวันนี้เรา
จะได้ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ กิ จ กรรมการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคกัน”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๖ เรื่อง กิจกรรมพิทกั ษ์สทิ ธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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2.๑ หัวข้อการให้ความรู้ เลือกอย่างน้อย ๑ หัวข้อ
หรือมากกว่าตามความเหมาะสมของสิ่งที่นกั เรียนอยาก
นําเสนอ
1) สิทธิผู้บริโภค
2) กฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภค
3) วิธีการ เคล็ดลับในการเลือกซื้อสินค้า และ
บริการ
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค
5) วิธีการร้องเรียนความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากสินค้าและบริการทีบ่ ริโภค
2.๒ การจัดวางองค์ประกอบเหมาะแก่การให้
ความรู้
2.๓ การตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามมีความน่าสนใจ
3. นักเรียนนําผลงานออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดย
นําเสนอในหัวข้อ
3.๑ อธิบายเนื้อหาของหัวข้อที่เลือกนําเสนอเพื่อ
เผยแพร่ความรู้
3.๒ หัวข้อสําหรับเผยแพร่ความรู้มีประโยชน์ต่อ
คนทั่วไปอย่างไร
4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๖ เรื่อง กิจกรรมพิทกั ษ์สทิ ธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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4.๑ ความเหมาะสมของเนื้อหาของสื่อที่นําเสนอ
4.๒ ความถูกต้องของเนื้อหาของสื่อที่นําเสนอ
(obj. ๒)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังนี้
5.1 การจัดทําป้ายความรู้เกี่ยวกับการคุ้ม ครอง
สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคขึ้ น และนํ า ไปเผยแพร่ จะช่ ว ยให้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในด้านใดบ้าง และให้ประโยชน์อย่างไร
6. นักเรียนร่วมนําป้ายผลงานไปติดตามจุดต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้แก่คนใน
โรงเรียน (obj. ๓)
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูใช้แนวคําถาม
ดังนี้
1.1 กิจกรรมเพื่อการพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์
ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคมีประโยชน์ต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : การเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ทํา
ให้ ผู้ จั ด ทํ า เกิ ด ความเข้ า ใจในสิ ท ธิ ผู้ บ ริโ ภคของตนเอง
และสามารถส่ ง เสริ ม หรื อ เผยแพร่ ใ ห้ ผู้ อื่ น เกิ ด ความ
ตระหนักในสิทธิผู้บริโภคให้เกิดความเข้าใจง่ายอีกด้วย)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๖ เรื่อง กิจกรรมพิทกั ษ์สทิ ธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง รู้ทนั สิทธิผบู้ ริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

472

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สาระสําคัญของ
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่
สามารถนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

วิธีการ
การอภิปรายสรุป
ความรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ
การสร้างสื่อที่สามารถ การสร้างป้าย
มีส่วนช่วยในความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้
ถึงสิทธิผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเด็นการอภิปราย

ดี : สรุปสาระสําคัญของ
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ตามประเด็นที่กําหนดให้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
พอใช้ : สรุปสาระสําคัญ
ของการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคตามประเด็นที่
กําหนดให้ถูกต้องแต่ขาด
ความครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถสรุป
สาระสําคัญของ
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ตามประเด็นที่กําหนดให้
ได้

1) เกณฑ์การสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์
2) ประเด็น
การอภิปรายตรวจสอบ
ความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของข้อมูล

ดี : นําเสนอเนื้อหาและ
จัดวางองค์ประกอบใน
ป้ายด้วยความเหมาะสม
และถูกต้อง
และตกแต่งป้ายด้วยความ
สวยงามและสร้างสรรค์
พอใช้ : นําเสนอเนื้อหา
และจัดวางองค์ประกอบ
ในป้ายได้อย่างถูกต้อง แต่
ขาดความเหมาะสม และ
ตกแต่งป้ายด้วยความ
สวยงาม แต่ขาดความ
เหมาะสม
ปรับปรุง : นําเสนอเนื้อหา
และจัดวางองค์ประกอบ
ในป้ายไม่ถูกต้องและขาด
ความเหมาะสม
แต่ไม่มีการตกแต่งป้าย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
การเข้าร่วมกิจกรรม
การอภิปราย
ความสําคัญของการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม
พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์
ตามกฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) ประเด็น
การอภิปราย
2) กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้

ดี : ระบุประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมพิทักษ์สทิ ธิ
และผลประโยชน์ตาม
กฎหมายในฐานะผู้บริโภค
ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ข้อ
พอใช้ : ระบุประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ในการดําเนินกิจกรรม
พิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมาย
ในฐานะผู้บริโภคได้ ๓-๔
ข้อ
ปรับปรุง : ระบุประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม
พิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมาย
ในฐานะผู้บริโภคได้น้อย
กว่า ๓ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา 9 ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๓.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
ม.๒/๒ ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย
ม.๒/๓ วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
ม.๒/๔ วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า
ปริมาณการผลิตและราคาสินค้า
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดองค์การทางด้านเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
๒) หน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจ
๓) หลักการ ผลกระทบ และตัวอย่างของการการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
๔) การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายการค้า ดุลการค้า
๕) หลักการแข่งขันและผลของการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ
๖) ความหมายและประเภทของนโยบายการแข่งขันทางการค้า
ทักษะ/กระบวนการ
๑) การอภิปรายลักษณะเด่นและข้อดี-เสีย ของระบบเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ
๒) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจ
๓) การวิเคราะห์และยกตัวอย่างถึงการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
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๔) การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบของการกระจายทรัพยากรของประเทศต่าง ๆ ใน
โลก
๕) การวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการแข่งขันทางการค้า
๖) การวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
เจตคติ
๑) ความสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสมทีม่ ีต่อประเทศไทย
๒) ผลดีของการพึ่งพาและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
๓) ความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างกันของประเทศต่าง ๆ
๔) ความสําคัญของการกําหนดระบบเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ
๕) คุณค่าของการกระจายทรัพยากรต่าง ๆ ในโลก
๖) ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้าต่อผู้บริโภค
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การทําชิ้นงาน "ประเทศของฉัน" โดยกําหนดให้ผู้เรียนทําชิ้นงานเป็นกลุ่ม ลงบนกระดาษ
โปสเตอร์แผ่นใหญ่ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) สร้างประเทศจําลองของตนขึ้นมาพร้อมระบุระบบเศรษฐกิจที่ตนเลือกใช้ อธิบายเหตุผล
และข้อดี-ข้อเสียให้ชัดเจน
๒) ระบุ ท รั พ ยากรพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศตนเพื่ อ ออกแบบสิ น ค้ า ที่ มี
ชื่อเสียงของประเทศ
๓) ระบุเเนวทางการแข่งขันเเละการพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ พร้อมบอก
ข้อดีและข้อเสียของการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ โดยอ้างอิงจากงาน
ของกลุ่มอื่น
๔) ระบุ ผ ลของการแข่ ง ขั น และการพึ่ ง พาอาศั ย ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ พร้ อ ม
ยกตัวอย่างแนวทางการสร้างความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
1. ระบุระบบ
เศรษฐกิจที่ตน
เลือกใช้ พร้อม
ชี้แจงเหตุผลและ
ข้อดี-ข้อเสียของ
ระบบเศรษฐกิจ
ดังกล่าวได้อย่างมี
เหตุผล

2. ระบุ
ทรัพยากร
พื้นฐานของ
ประเทศตนพร้อม
แนวทางการใช้
ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
พื้นฐานนั้นให้เป็น
สินค้าสําคัญของ
ประเทศตน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
อธิบายถึงหลักการ อธิบายถึงหลักการ อธิบายถึงหลักการ
ลักษณะเด่น
ลักษณะเด่น
ลักษณะเด่น
รวมทั้งข้อดีและ
รวมทั้งข้อดีและ
รวมทั้งข้อดีและ
ข้อเสียของระบบ ข้อเสียของระบบ ข้อเสียของระบบ
เศรษฐกิจที่ตน
เศรษฐกิจที่ตน
เศรษฐกิจที่ตน
เลือกใช้ได้อย่าง
เลือกใช้ได้อย่าง
เลือกใช้ได้ แต่ขาด
หลากหลายและมี หลากหลาย
ความหลากหลาย
เหตุผลประกอบ
อย่างสมเหตุสมผล
ตามสํานวนภาษา
ของตนเอง
ระบุทรัพยากร
ระบุทรัพยากร
ระบุทรัพยากร
พื้นฐานของ
พื้นฐานของ
พื้นฐานของ
ประเทศตนเอง
ประเทศตนพร้อม
ประเทศตนเอง
พร้อมระบุแนว
ระบุแนวทางการ
พร้อมระบุแนว
ทางการใช้
ใช้ประโยชน์ได้
ทางการใช้
๔-๕ ชนิด และ
ประโยชน์ได้
ประโยชน์ได้
มากกว่า ๕ ชนิด มากกว่า ๕ ชนิด สามารถ
สังเคราะห์ความรู้
และสามารถ
และสามารถ
สังเคราะห์ความรู้ สังเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจใน
ความเข้าใจในเรื่อง ความเข้าใจในเรื่อง เรื่องทรัพยากร
ทรัพยากรของตน ทรัพยากรของตน ของตนออกมาใน
ออกมาในรูปของ ออกมาในรูปของ รูปของการ
สร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าที่โดดเด่น
สินค้าที่โดดเด่น
สินค้าที่โดดเด่น
ของประเทศตนได้ ของประเทศตนได้ ของประเทศตน
ได้
อย่างมีเหตุผล
แต่ขาดความ
สอดคล้องกับความ สอดคล้องกับความ
เป็นจริง
เป็นจริง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายถึงหลักการ
ลักษณะเด่น
รวมทั้งข้อดีหรือ
ข้อเสียของระบบ
เศรษฐกิจที่ตน
เลือกใช้ได้

ระบุทรัพยากร
พื้นฐานของ
ประเทศตนพร้อม
ระบุแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ได้
๒-๓ ชนิด และ
สามารถ
สังเคราะห์ความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องทรัพยากร
ของตนออกมาใน
รูปของการ
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าที่โดดเด่น
ของประเทศตน
ได้
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ประเด็น
การประเมิน
3. ระบุแนวทาง
การแข่งขันและ
พึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างประเทศ
พร้อมบอก
ผลกระทบของ
การแข่งขันและ
พึ่งพาอาศัยทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้ทั้งด้าน
บวกและด้านลบ

4. ระบุแนวทาง
การสร้างองค์กร
ทางเศรษฐกิจเพื่อ
ก่อเกิดความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ระบุแนวทาง
ระบุแนวทาง
ระบุแนวทาง
การแข่งขันและ
การแข่งขันและ
การแข่งขันและ
พึ่งพาอาศัยกัน
พึ่งพาอาศัยกัน
พึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ
ด้วยการอธิบาย
ด้วยการอธิบาย
ด้วยการอธิบาย
นโยบายการค้า
นโยบายการค้า
นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ
ของตน พร้อม
ของตน พร้อม
ของตน พร้อม
บอกผลกระทบของ บอกผลกระทบของ บอกผลกระทบของ
การแข่งขันและ
การแข่งขันและ
การแข่งขันและ
พึ่งพาอาศัยทาง
พึ่งพาอาศัยทาง
พึ่งพาอาศัยทาง
เศรษฐกิจระหว่าง เศรษฐกิจระหว่าง เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้ทั้งด้าน ประเทศได้ทั้งด้าน ประเทศได้ในด้าน
บวกและด้านลบได้ บวกและด้านลบ บวกหรือด้านลบได้
อย่างหลากหลาย ได้
และมีเหตุมผี ล
ระบุแนวทาง
ระบุแนวทาง
ระบุแนวทาง
การสร้างองค์กร
การสร้างองค์กร
การสร้างองค์กร
ทางเศรษฐกิจได้
ทางเศรษฐกิจได้
ทางเศรษฐกิจและ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
บอกระดับของ
ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
ความร่วมมือทาง
ตนเองสามารถ
ของตนเองและ
เศรษฐกิจพร้อม
สามารถบอกระดับ บอกระดับของ
บอกนโยบายที่จะ
ของความร่วมมือ ความร่วมมือทาง เกิดขึ้นหลังจาก
เศรษฐกิจพร้อม
ทางเศรษฐกิจ
การรวมกันเป็น
พร้อมบอกนโยบาย บอกนโยบายที่จะ องค์กรทาง
ที่เกิดขึ้นจากการ เกิดขึ้นหลังจาก
เศรษฐกิจได้อย่าง
รวมกันเป็นองค์กร การรวมกันเป็น
หลากหลาย
องค์กรทาง
ทางเศรษฐกิจได้
อย่างหลากหลาย เศรษฐกิจได้อย่าง
และมีเหตุผล
หลากหลาย แต่
ประกอบ
ขาดเหตุผล
ประกอบ
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๑ (ปรับปรุง)
ระบุแนวทาง
การแข่งขันและ
พึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างประเทศ
ด้วยการอธิบาย
นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ
ของตน

ระบุแนวทาง
การสร้างองค์กร
ทางเศรษฐกิจและ
บอกระดับของ
ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจได้
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖–๑๓
คะแนน ๑๒–๙
คะแนน ๘–๕
คะแนน ๔–๑

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ตัวชี้วดั
ส ๓.๒ ม.๒/๑ อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
ขอบเขตเนื้อหา
1. ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
1.1 เสรีนิยม
1.2 สังคมนิยม
1.3 แบบผสม
2. ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 ระบบ
3. ข้อดี-ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 ระบบ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์จําลองที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจประเภท
ต่าง ๆ เรื่อง “หมู่บ้านชาวนา” โดยการอธิบายดังนี้ “มีหมู่บ้านอยู่ ๒
บ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทําอาชีพปลูกข้าว หมู่บ้านที่ ๑ มีที่นา ๑๐
ผืน ซึ่งชาวนา ๑๐ คนเป็นเจ้าของ ส่วนหมู่บ้านที่ ๒ มีที่นา ๑๐ ผืน ซึ่ง
ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของ
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามดังต่อไปนี้
2.1 นักเรียนคิดว่าหมู่บ้านใดจะได้ผลผลิตจากการค้าข้าวได้มากกว่า
กัน (แนวคําตอบ : พิจารณาจากคําตอบของผู้เรียน)
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการอธิบาย ดังนี้ “เราไม่สามารถบอก
ด้านความรู้
ได้ว่าหมู่บ้านใดผลิตข้ าวได้มากกว่ากัน เพราะขึ้นอยู่กับปัจ จัยหลาย
นักเรียนสามารถนิยามความหมายของระบบ
อย่าง เช่น เงินทุน ความชํานาญของชาวนา สภาพอากาศ ดังนั้น หาก
เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
เราเปรียบเทียบหมู่บ้านให้เป็นประเทศต่าง ๆ เราย่อมเห็นว่าแต่ล ะ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ประเทศมีบริบทต่างกัน การดําเนินการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมก็ย่อม
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะเด่น และ
แตกต่างกัน ดังนั้น วันนี้เราจะมาศึกษาระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภท
ข้อดี-ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ จาก ผลดีและผลเสีย พร้อมทั้งความสําคัญของระบบเศรษฐกิจ”
ขั้นสอน
การทํากิจกรรม “ระบบไหน อย่างไรบ้าง” ได้ถูกต้อง
1. ครูสุ่มนักเรียนจํานวน 5-6 คน เขียนความหมายระบบเศรษฐกิจ
ตามความเข้าใจของตนเองบนกระดาน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายความสําคัญของ
การกําหนดระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศต่าง ๆ

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. บัตรคํา “ระบบไหน อย่างไรบ้าง”
2. ใบความรู้ ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ
ในโลก

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของการ
กําหนดระบบเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ได้อย่าง
สมเหตุสมผล

2. ครูตรวจสอบความถูกต้องและวงกลมคําสําคัญที่นําไปสู่การนิยาม
ความหมายของระบบเศรษฐกิจ
3. นักเรียนร่วมกันนิยามความหมายของระบบเศรษฐกิจ โดยนําคํา
สําคัญที่ครูวงกลมไว้มาเป็นพื้นฐานในการนิยามความหมาย (Obj. 1)
4. ครูและนักเรียนร่วมกันทํากิจกรรม “กู้เศรษฐกิจ” โดยให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายประเด็นทางเศรษฐกิจโดยมีขั้นตอนดังนี้
4.๑ แบ่ ง นั ก เรี ย นเป็ น ๒ ฝ่ า ย คื อ ผู้ อ ภิ ป รายและผู้ รั บ ฟั ง
การอภิปราย
1) ผู้อภิปรายประกอบด้วยนักเรียน 5 คน
1.1) ประธาน ๑ คน ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย
เป็นผู้เสนอปัญหาและสรุปประเด็นสําคัญ
1.2) พิธีกร ๑ คน ทําหน้าที่นําเข้าและจบการอภิปราย
1.3) ผู้ร่วมอภิปราย 3 คน ทําหน้าที่อภิปรายในประเด็น
ที่กําหนด โดยผู้ร่วมอภิปรายทั้ง 3 คน สวมบทบาทเป็นนักการเมืองที่มี
แนวคิดทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน คือ แนวคิดนิยมเสรีนิยม แนวสังคม
นิ ย ม และแนวคิ ด แบบผสม จากการศึ ก ษาใบความรู้ เรื่ อ ง ระบบ
เศรษฐกิจต่าง ๆ ในโลก
2) ผู้ รั บ ฟั ง การอภิ ป ราย คื อ นั ก เรี ย นที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดใน
ชั้นเรียน
4.2 ผู้ ร่ ว มอภิ ป รายทั้ ง 3 คน ต้ อ งพยายามหาเสี ย งโดย
การนําเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ตนได้รับ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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โดยผู้รับฟังการอภิปรายสามารถสอบถามได้อย่างอิสระ โดยมีประธาน
การอภิปรายเป็นผู้กล่าวควบคุม
4.3 หลังการอภิปราย ให้ผู้รับฟังการอภิปรายร่วมโหวตแนวคิด
ระบบเศรษฐกิจที่ตนชื่นชอบมากที่สุดจากนั้นครูกล่าวสรุปกิจกรรม
5. ครูและนักเรียนร่วมกันทํากิจกรรม “ระบบไหน อย่างไรบ้าง”
โดยครูเขียนคําสําคัญ 3 คําไว้บนกระดาน คือ เสรีนิยม สังคมนิยม และ
ผสม จากนั้นแจกบัตรคําเกี่ยวกับคําสําคัญของระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ
6. ครู ม อบบั ต รคํ า ให้ นัก เรี ย นคนละ 1 แผ่ น แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นทุกคน
พิจารณาบัตรคําของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะระบบเศรษฐกิจ
ตามที่นักเรียนได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ จากนั้นให้ออกมายืนให้ตรงกับ
ระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 ระบบ
7. ครูให้นักเรียนกลับที่นั่งของตนเอง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและช่วยกันแก้ไข-ปรับปรุงคําตอบของนักเรียน
แต่ละคนให้ถูกต้อง สอดคล้องกับหัวข้อ
8. ครูสุ่มนักเรียนจํานวน 10–15 คน อธิบายลักษณะเด่นของผลดี –
ผลเสี ยของระบบเศรษฐกิจ แต่ ล ะระบบตามที่ไ ด้ วิเ คราะห์ไ ปแล้ ว ใน
กิจกรรมกู้เศรษฐกิจ
9. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป กิ จ กรรมกู้ เ ศรษฐกิ แ ละอภิ ป ราย
ความสําคัญของการกําหนดระบบเศรษฐกิจของในประเทศต่าง ๆ โดย
ครูใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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9.1 “ทําไมรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องกําหนดระบบเศรษฐกิจไว้
เพื่ อ ปรั บ ใช้ ใ นประเทศของตนด้ ว ย” (แนวคํ า ตอบ : เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินการทางเศรษฐกิจเป็นระเบียบและเกิดผลสูงสุด) (Obj. ๓)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดยครูใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้
1.๑ “ประเทศที่ไม่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบไทย คือประเทศที่ล้า
หลังกว่าประเทศเราหรือไม่ อย่างไร (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อน
ความคิด)
1.๒ “จากบทเรียนในคาบนี้ นักเรียนคิดว่ามีระบบเศรษฐกิจที่ดี
ที่ สุ ด ซึ่ ง เหมาะสมที่ ทุ ก ประเทศจะนํ า ไปใช้ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร (แนว
คํ า ตอบ : ไม่ มี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ ดี ที่ สุ ด เพราะต่ า งก็ มี ข้ อ ดี - ข้ อ เสี ย
แตกต่างกันไป ซึ่งจะเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับความ
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่าง ๆ
(คอมมิวนิสต์ สังคมนิยม
แบบผสม และเสรีนิยม)
๒. ลักษณะเด่นของระบบ
เศรษฐกิจทั้ง ๔ ระบบ

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
๑. วิเคราะห์ แยกความ
แตกต่างลักษณะเด่นของ
ระบบเศรษฐกิจแต่ละแบบ
๒. วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย
ของระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ
ได้

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
สังเคราะห์ความหมาย
3) การปฏิบัติกิจกรรม
“ระบบไหน อย่างไร
บ้าง”
4) การปฏิบัติกิจกรรม
“กู้เศรษฐกิจ”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรมสังเคราะห์
ความหมาย
3) กิจกรรม “ระบบไหน
อย่างไรบ้าง”
4) กิจกรรม
“กู้เศรษฐกิจ”

ดี : สามารถบอกลักษณะ
เด่นของระบบเศรษฐกิจ
แบบต่าง ๆ ได้ครบทั้ง ๔
ระบบ
พอใช้ : บอกลักษณะเด่น
ของระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่าง ๆ ได้ ๓ ระบบ
ปรับปรุง : บอกลักษณะ
เด่นของระบบเศรษฐกิจ
แบบต่าง ๆ ได้ ๑-๒
ระบบ

1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) กิจกรรมสังเคราะห์
สังเคราะห์ความหมาย ความหมาย
3) การปฏิบัติกิจกรรม 3) กิจกรรม “ระบบไหน
“ระบบไหน อย่างไร
อย่างไรบ้าง”
บ้าง”
4) กิจกรรม
4) การปฏิบัติกิจกรรม
“กู้เศรษฐกิจ”
“กู้เศรษฐกิจ”

ดี : สามารถจับคู่ลักษณะ
เด่นและข้อดี-ข้อเสียได้
ถูกต้องมากกว่า ๙๐ %
พอใช้ : สามารถจับคู่
ลักษณะเด่นและข้อดีข้อเสียได้ถูกต้องมากกว่า
๗๐-๙๐ %
ปรับปรุง : สามารถจับคู่
ลักษณะเด่นและข้อดีข้อเสียได้ถูกต้อง
๕๐-๗๐ %

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสําคัญ การตอบคําถาม
ของระบบเศรษฐกิจต่อ
การดําเนินการของ
ประเทศต่าง ๆ ได้

คําถามสําคัญ

ดี : บอกประโยชน์ของ
ระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า
๓ ข้อ
พอใช้ : บอกประโยชน์
ของระบบเศรษฐกิจได้ ๒
ข้อ
ปรับปรุง : บอกประโยชน์
ของระบบเศรษฐกิจได้ ๑
ข้อ

486

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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บัตรคํา “ระบบไหน อย่างไรบ้าง”
(หัวข้อละ ๑ ใบ และอาจซ้าํ กันได้)
1. บัตรคําหมวดเสรีนิยม
(ตัดบัตรคําตามรอยเส้นประ)
เอกชนดําเนินกิจกรรมทาง
มีกําไรเป็นแรงจูงใจของเอกชน
เศรษฐกิจทั้งหมด
ในการทําธุรกิจ
กลไกราคา (อุปสงค์-อุปทาน) เป็น มีการแข่งขันเรือ่ งคุณภาพและบริการ
ตัวกําหนดราคาสินค้า
อย่างเข้มข้น
สินค้า บริการต่าง ๆ มีให้เลือกมากมาย
นายทุน/ผู้ประกอบการ
อาจรวมตัวกันกดขี่ผู้บริโภค
รัฐบาลไม่จําเป็นต้อง
จัดสรรงบมาทําธุรกิจ

เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
โดยมีกฎหมายคุ้มครอง
เอกชนมีสิทธิ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ
เต็มที่โดยไม่ขัดกฎหมาย
มีการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยใน
การแข่งขันกันทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

กระจายรายได้ไม่ดี
เงินส่วนใหญ่เป็นของนายทุน

2. บัตรคําหมวดเสรีนิยม
(ตัดบัตรคําตามรอยเส้นประ)
รัฐบาลเป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตสําคัญ ๆ
รัฐบาลจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน
ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ผลประโยชน์จาก
ความเป็นรัฐสวัสดิการ

รัฐบาลทํากิจกรรมเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ รายได้สูง
ประชาชนมีรายได้ไม่ต่างกันมาก
รายได้ส่วนใหญ่เป็นของรัฐ
รัฐบาลต้องจัดสรรเงินทําธุรกิจ
ขนาดใหญ่และมักขาดทุน

เอกชนมีสิทธิทาํ ธุรกิจเล็ก ๆ
ที่รัฐไม่ทํา
เอกชนถูกจํากัดเสรีภาพบางส่วน

3. บัตรคําหมวดเสรีนิยม
(ตัดบัตรคําตามรอยเส้นประ)
ผสมกันระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยม

กิจกรรมเศรษฐกิจส่วนใหญ่
เป็นของเอกชน

ประชาชนค่อนข้างมี
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ

รัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

สินค้าและบริการ
คุณภาพดีราคาไม่แพง

ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองค่ายังชีพที่เหมาะสม

รัฐทําธุรกิจเพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของประชาชน

เอกชนมีแรงจูงใจใน
การแข่งขันทําธุรกิจ

รัฐต้องจัดสรรงบบางส่วนมาทําธุรกิจ
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทําให้มัก
ขาดทุน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรู้ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ในโลก
ระบบเศรษฐกิจ คือ ลักษณะการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละสังคม เพื่อบรรลุจุดหมาย
สูงสุดทางเศรษฐกิจ (อยู่ดี กินดี มั่งคั่ง) สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละสังคมต่างกัน จึงทําให้ลักษณะ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละสังคมแตกต่างกันไป
ระบบเศรษฐกิจในโลกนี้ที่นิยมแพร่หลายนั้น แบ่งได้ ๔ ระบบ คือ ทุนนิยม (หรือเสรีนิยม) คอมมิวนิสต์
สังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบผสม โดยรูปแบบของเศรษฐกิจแต่ละระบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะนิยมเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใดเพื่อที่จะทําให้ประเทศของพวกเขาพัฒนาต่อไป
ได้ ซึ่งปกติแ ล้ วระบบเศรษฐกิ จจะถูก แบ่งออกด้ว ยกัน เป็น ๔ ประเภท ใหญ่ ๆ โดยแต่ ละประเภทก็ จ ะมี
รายละเอียดในการบริหาจัดการแตกต่างกันออกไปดังนี้
ระบบเศรษฐกิจเสรีหรือทุนนิยม – ระบบนี้เอกชนจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต มีสิทธิเสรีภาพใน
การดําเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเต็มที่โดยที่ทางรัฐบาลเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้น
ทว่าทางรัฐเองจะคอยช่วยเหลือในด้านของการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เอกชนจะเป็นผู้
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ ส่วนมากมักจะใช้ระบบราคาและกลไก
ตลาดเป็นตัวตัดสินใจว่าควรจะผลิตอะไร ซึ่งราคาจะเป็นตัวกําหนดสําคัญทําให้มีการแข่งขันกันสูงแต่เป็นไป
อย่างเสรี ส่วนราคาที่เกิดก็มาจากอุปสงค์และอุปทาน
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมหรือแบบวางแผน – รัฐจะเข้าไปทําหน้าที่ควบคุมการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสําหรับการกระจายผลผลิตแก่ประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลเองยังเป็นผู้ที่
ตัดสินใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานที่เกิดขึ้นด้วย ส่วนมากรัฐบาลจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเกือบทั้งหมด
แต่ทว่าเอกชนเองก็ยังมีสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินบางส่วนที่เป็นส่วนตัว อาทิ บ้านพัก ถือว่าเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่รัฐบาลค่อนข้างจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม – คือระบบที่มีการเอาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเข้าไว้ด้วยกัน
โดยเลื อ กเอาเฉพาะจุ ด เด่ น ของทั้ ง ๒ แบบ มาใช้ ง าน
บางครั้ ง ก็ มั ก ถู ก เรี ย กว่ า ระบบเศรษฐกิ จ ทุนนิ ย มใหม่
รัฐบาลกับเอกชนต่างก็มีความรับผิดชอบร่วมกันสําหรับ
การตัดสินใจด้านต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น
การผลิ ต อะไร อย่ า งไร ปริ ม าณแค่ ไ หน รั ฐ บาลจะทํ า
การวางแผนเศรษฐกิจในบางเรื่อง แต่เอกชนจะเป็นผู้ที่
ดําเนินการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนใหญ่
โดยอาศั ย ในเรื่ อ งของกลไกทางด้ า นราคาเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
สําหรับการสร้างเศรษฐกิจ
ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ที่มา : www.thaigoodview.com/
library/contest2553

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถบอกลักษณะสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย
ของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถระบุความสําคัญของ
การใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มผี ลต่อ
ตนเอง ชุมชนและประเทศได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วดั
ส. ๓.๒ ม.๒/๑ อภิปรายระบบเศรษฐกิจ
แบบต่าง ๆ
ขอบเขตเนื้อหา
1. ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
2. ข้อดี-ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสม

๑.๑ “จากข่าวดังกล่าว เพราะเหตุใดพ่อค้าแม่ค้าจึงหันมาขายสินค้าทั้ง
สามชนิดดังกล่าวมากขึ้น” (แนวคําตอบ : นักเรียนสะท้อนความคิดของตน)
๑.๒ “เหตุการณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าสนใจขายสินค้าทั้งสามชนิดมากขึ้น เป็น
ผลดีต่อผู้บริโภคอย่างเช่นนักเรียนอย่างไร” (แนวคําตอบ : หาซื้อสินค้าที่
กําลังเป็นที่นิยมได้สะดวกขึ้นในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป)
๑.๓ การทีพ่ ่อค้าแม่ค้าหันมาขายสินค้าที่กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้มากขึ้น
สะท้อนภาพแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีได้อย่างไร (แนวคําตอบ : สะท้อนให้
เห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนั้นเปิดโอกาสให้ผซู้ ื้อ-ผูข้ ายมีส่วนร่วมใน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/entertainment/631259

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูพร้อมนําเสนอข่าว “จับกระแสบุพเพสันนิวาสแห่ขายมะม่วง-กุ้งเผาหมูกระทะ” พร้อมตั้งประเด็นคําถามดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๘ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อ
๑. ข่าว “จับกระแสบุพเพสันนิวาส
แห่ขายมะม่วง-กุ้งเผา-หมูกระทะ”
๒. วีดิทัศน์ เรือ่ ง Thailand ๔.0
๓. ใบกิจกรรม “รัฐบาลมาแล้ว”
แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ระบุความสําคัญของการใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมทีม่ ีผลต่อตนเอง
ชุมชนและประเทศ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสอน
1. ครูกล่าวทบทวนความรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจระบบแบบทุนนิยมและแบบ
สังคมนิยม โดยการใช้แนวคําถามดังนี้
1.๑ ข้ อ ดี - ข้ อ เสี ย ของระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มคื อ อะไร (แนว
คําตอบ : ข้อดี คือ เอกชนได้มีสิทธิเสรีภาพในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้มีการแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของตนอยู่เสมอซึ่งนับเป็น
ผลดีต่อผู้บริโภค ข้อเสีย คือ เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การกระจาย
รายได้ไม่สม่ําเสมอ และมีการมุ่งใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเพื่อแข่งขันกัน)
1.๒ ข้อดี - ข้ อเสี ย ของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคืออะไร (แนว
คํ า ตอบ : ข้ อ ดี คื อ รั ฐ บาลมี อํ า นาจเต็ ม ที่ ใ นการตั ด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จ
การกระจายรายได้ส ม่ํ าเสมอและเท่า เทีย มกัน เพราะรัฐบาลไม่ ค่ อ ยเปิ ด
โอกาสให้เอกชนได้ทําธุรกิจเพื่อแข่งขันกันมากนัก ส่วนข้อเสีย คือ เอกชน
ขาดสิทธิเสรีภาพในบางส่วน และรัฐบาลมักขาดทุน อีกทั้งยังมีโอกาสสูงที่
รั ฐ บาลอาจดํ า เนิ น นโยบายทางเศรษฐกิ จ ผิ ด พลาด ซึ่ ง จะเป็ น ผลเสี ย กั บ
ประเทศ)

ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เช่น การที่มผี ู้ค้ารายใหม่ทหี่ ันมาขายมะม่วง
กุ้งเผา หมูกระทะ เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง)
๒. ครู ก ล่ า วเชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย น เรื่ อ ง ระบบเศรษฐกิ จ แบบผสม โดย
การอธิบายดังนี้ “นักเรียนจะเห็นได้ว่า แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีที่ประเทศ
ส่ ว นใหญ่ ใ นโลกต่ า งเลื อ กใช้ นั้ น เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภคได้ มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยรับแนวคิดดังกล่าวไว้
แต่ มี ก ารปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของประเทศ ซึ่ ง เรี ย กกั น ว่ า ระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมซึ่งเราจะมาศึกษากันในวันนี้”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๘ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Wc7PexVFXJU
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการของระบบเศรษฐกิจแบบผสม โดย
การอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ “จากวีดิทัศน์ เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทยที่ รั ฐ บาลพยายามออกนโยบายเพื่ อ ให้ เ อกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน

1.๓ หากเราจะสร้างระบบเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งที่นําเอาข้อดีของระบบ
เศรษฐกิจทั้งสองระบบมาปรับใช้ ระบบเศรษฐกิจแบบดังกล่าวควรมีลักษณะ
เป็นอย่างไร (แนวคําตอบ : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีแนว
คํ า ตอบที่ ค าดหวั ง คื อ เป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพเอกชนใน
การแข่งขันกันทําธุรกิจ พัฒนาสินค้าของตนได้โดยเสรี แต่กิจการบางอย่างที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ คนส่ ว นใหญ่ ใ นสั ง คม รั ฐ บาลอาจเข้ า ไปแทรกแซงเพื่ อ
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ)
2. ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง รู้จักกับ Thailand ๔.๐ ให้นักเรียนชมเป็นเวลา
๔ นาที

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๘ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นหลักการของเศรษฐกิจแบบ
ผสม (Obj. 1)
4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมจาก
การทํากิจกรรม “รัฐบาลมาแล้ว” โดยครูมอบใบกิจกรรม “รัฐบาลมาแล้ว”
ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลและให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากข่าวและ
ประเด็นที่กําหนดให้ดังนี้
4.๑ ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคืออะไร (แนวคําตอบ : รัฐบาล
และเอกชนร่วมกันทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐบาลให้สิทธิเสรีภาพในการทํา
เศรษฐกิจแทบทุกเรื่องกับเอกชน แต่ในบางครั้งรัฐบาลอาจเข้ามาแทรกแซง
และไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นไปตามกลไกราคาโดยสมบูรณ์เพื่อประโยชน์
ของประชาชน)
4.๒ ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคืออะไร (แนวคําตอบ : ใน
หลายครั้ ง การตั ด สิ น ใจของรั ฐ บาลที่ มีเ ป้ า หมายเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อประชาชน
มักจะทําให้รัฐบาลขาดทุน เพราะต้องนําเงินทุนจากส่วนอื่น ๆ มาใช้จ่ายเพื่อ
กระตุ้นหรือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเอกชนเอง อีกทั้งในบาง
สถานการณ์เอกชนอาจได้รับผลกระทบจากนโยบาย หรือความไม่แน่นอน
ของภาครัฐ) (Obj. 2)
5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายความสําคัญของระบบเศรษฐกิจ
แบบผสมที่มีผลต่อตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ โดยครูใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้
5.๑ เศรษฐกิ จ แบบผสมมี ผ ลต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นหรื อ ไม่
อย่างไร (แนวคําตอบ : พิจารณาจากคําตอบของนักเรียน)
5.๒ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชนหรือไม่ อย่างไร
(แนวคําตอบ : พิจารณาจากคําตอบของนักเรียน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๘ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบผสม ด้วย
คําถามดังนี้
1.๑ นักเรียนคิดว่า ระบบเสรีนิยมและระบบคอมมิ วนิส ต์ไม่ดีอย่ างไร
ทําไมไทยจึงไม่เลือกใช้สองระบบดังกล่าว (แนวคําตอบ : ทั้งสองระบบนั้น มี
ความเข้มงวด และมีการอิสระมากเกินไป จึงอาจทําให้เกิดผลเสียต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงกําลังพัฒนาได้)
1.๒ หากทั้งเสรีนิยมและคอมมิวนิสต์ คือนโยบายทางเศรษฐกิจที่หย่อน
และตึงจนเกินไปสําหรับประเทศไทย นักเรียนคิดว่าสาระสําคัญที่ได้จาก
การเรียนเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบผสมคืออะไร (แนวคําตอบ : เราควรใช้
ชี วิ ต ด้ ว ยความพอดี ไม่ ผ่ อ น และไม่ เ ข้ ม งวดจนเกิ น ไป จึ ง จะประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่ทําอยู่ได้)

5.๓ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไร ทําไมเรา
จึงเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจระบบนี้” (แนวคําตอบ : เพราะประเทศไทยยังคงมี
ความเหลื่อมล้ําทางรายได้อยู่มาก การเปิดโอกาสให้เอกชนแข่งกันโดยรัฐบาล
ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิน ใจเลย อาจทํ า ให้ ป ระชาชนชาวไทยยิ่ ง มี ค วาม
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีก หากทุกคนมุ่งแต่จะแข่งขันและเอาชนะ
กัน)
๘.๔ หากนักเรียนดํารงตําแหน่งในรัฐบาลมีอํานาจในการออกนโยบาย
นักเรียนจะปรับปรุงระบบเศรษฐกิจของไทยให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง” (แนว
คําตอบ : พิจารณาจากคําตอบของนักเรียน) (Obj. 3)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๘ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
นักเรียนบอกลักษณะ 1) การตอบคําถาม
สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 2) การปฏิบัติ
แบบผสมได้อย่างถูกต้อง กิจกรรม“รัฐบาล
มาแล้ว”
3) ใบกิจกรรม
“รัฐบาลมาแล้ว”

ด้านทักษะและ
1) การตอบคําถาม
กระบวนการ
ระบุข้อดี-ข้อเสีย ของ 2) การปฏิบัติ
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม กิจกรรม“รัฐบาล
มาแล้ว”
3) ใบกิจกรรม
“รัฐบาลมาแล้ว”

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“รัฐบาลมาแล้ว”
3) ใบกิจกรรม
“รัฐบาลมาแล้ว”
4) วีดิทัศน์ เรือ่ ง
Thailand ๔.๐

ดี : บอกลักษณะสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อม
อธิบายข้อดีข้อเสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : บอกลักษณะสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้
ร้อยละ ๕๐ พร้อมอธิบายข้อดี
หรือข้อเสียของระบบเศรษฐกิจ
แบบผสมได้ถูกต้อง
ปรับปรุง : บอกลักษณะสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้
อย่างถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ
๕๐

1) คําถามสําคัญ
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“รัฐบาลมาแล้ว”
3) ใบกิจกรรม
“รัฐบาลมาแล้ว”
4) วีดิทัศน์ เรือ่ ง
Thailand ๔.๐

ดี : ระบุข้อดี-ข้อเสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
สมเหตุสมผล
พอใช้ : ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสม และสรุปความคิดเห็นของ
ตนต่อระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
ระบุความสําคัญของ การตอบคําถาม
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่
มีผลต่อตนเอง ชุมชนและ
ประเทศชาติ

เครื่องมือทีใ่ ช้
คําถามสําคัญ
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เกณฑ์
ดี : ระบุความสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมทีม่ ีผลต่อ
ตนเอง ชุมชน และประเทศได้
ครบถ้วนเหมาะสม
พอใช้ : ระบุความสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มผี ล
ต่อตนเอง ชุมชน และประเทศ
ขาดไป ๑ ประเด็น
ปรับปรุง : ระบุความสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มผี ล
ต่อตนเอง ชุมชน และประเทศ
ขาดไป ๒ ประเด็น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบกิจกรรม “รัฐบาลมาแล้ว”
ข่าวที่ 1 รัฐบาลนําเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตรึงราคาแก๊ส
ช่วยเอกชน

ข่าวที่ 2 รัฐบาลช่วยพยุงราคายาง กก.ละ 50-60 บาท
ช่วยชาวสวนอยู่รอด

ที่มา : https://champgas.yellowpages.co.th/
"นายกฯ" ย้ํารัฐห่วงใยประชาชน ชี้ ตรึงราคาน้ํามัน-แก๊สบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ น ขอทุ ก คนสบายใจเนื่ อ งจากจะใช้ ก องทุ น น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงไปอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และ
ยังอุดหนุนราคาแก๊สแอลพีจี 10 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ทําให้
ราคาแก๊สจะลดลงเหลือไม่เกินถังละ 363 บาท ทั้งยังย้ําให้เอกชน
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ฝ่ า ฟั น ไปให้ ไ ด้ อย่ า เอาเปรี ย บกั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ประชาชนเดือดร้อน ผู้ประกอบการต้องตรึงราคาสินค้าให้เป็นปกติ
ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุด

ที่มา : www.smartbomb.co.th/news/details/86492
รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เสนอแนวทางช่วย
เกษตรชาวสวนยางคาดจะช่วยพยุงราคาไว้ที่กิโลกรัมะ 50-60 บาท
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กษตรกรขาดทุ น โดยกํ า หนดมาตรการ 3 อย่ า งคื อ
1) เพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยางพารา 2) ชดเชยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ให้ผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท
และ 3) ลดการกรีดน้ํายางในพื้นที่ส่วนราชการ 100 % เป็นเวลา 3
เดื อน เเละชวนเกษตรกรให้ ล ดปริ ม าณการปลูก ยางพาราเพื่อลด
ปริมาณผลผลิต นอกจากนั้นยังมีมาตรการเสริมเพื่อช่วยระบายสินค้า
ด้วยเช่น การทําความตกลงกับบริษัทกลางยางพาราเพื่อ 3 ประเทศ
เพื่อการลดการส่งออกชั่วคราวและรับซื้อยางจากเกษตรกรให้มากขึ้น
ที่มาของข่าว

ที่มาของข่าว

https://www.thairath.co.th/content/1291097

https://www.posttoday.com/economy/529969

จากข่าวทีก่ ําหนดให้ นักเรียนคิดว่า ผลดี ของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคืออะไร
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
จากข่าวทีก่ ําหนดให้ นักเรียนคิดว่า ผลเสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคืออะไร
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจทีประเทศไทยเลือกใช้อย่างไร
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ครูควรปรับเปลี่ยนข่าวให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายหน่วย
เศรษฐกิจแต่ละหน่วยได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับ
ระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญ
ของการแบ่งหน่วยทางเศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสม
ที่มา :
https://www.pinterest.fr/pin501447739734938825/?lp=true

ที่มา : https://www.prachachat.net/politics/news-357112
1.2 ภาพโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายความสําคัญของการแบ่งหน่วย
ทางเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๙ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
1. ภาพเกี่ยวกับหน่วยเศรษฐกิจแต่ละ
ส. ๓.๒ ม.๒/๑ อภิปรายระบบเศรษฐกิจ
1. ครูนําภาพเกี่ยวกับหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้นักเรียนชมดังนี้
ประเภท
แบบต่าง ๆ
1.1 ภาพรัฐสภา
2. ใบความรู้ เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
3. แผ่นกระดาษแข็งสีแดง น้าํ เงิน เขียว
1. หน่วยเศรษฐกิจ
2. บทบาทหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจ
จํานวนเท่า ๆ กับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. ครูเขียนคําสําคัญ ๓ คํา ลงบนกระดานดังนี้
2.1 หน่วยครัวเรือน
2.2 หน่วยธุรกิจ
2.3 หน่วยรัฐบาล
3. ครูให้นักเรียนจับคู่คําทั้ง 3 คํา กับภาพต่าง ๆ ข้างต้นให้สัมพันธ์กัน
ดังนี้
2.1 หน่ ว ยครั ว เรื อ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาพเกษตรกรผู้ ป ลู ก สวน
มะนาว
2.2 หน่วยธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับภาพโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
2.3 หน่วยรัฐบาล มีความสัมพันธ์กับภาพรัฐสภา
4. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องหน่วยทางเศรษฐกิจ “นักเรียนจะเห็นว่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับหน่วยเศรษฐกิจทั้งสิ้น
และหน่ ว ยทางเศรษฐกิ จ ก็ จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศเช่นเดียวกัน ดังนั้น วันนี้เราจะมาศึกษาถึงหน่วยเศรษฐกิจว่ามี

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/484258

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๙ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
1.3 ภาพเกษตรกรผู้ปลูกสวนมะนาว
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ขั้นสอน
1. นั กเรียนร่วมกั นวิเคราะห์ บทบาทหน้ าที่ข องหน่ ว ยเศรษฐกิ จ แต่ ล ะ
หน่วยจากใบความรู้ เรื่อง “หน่วยเศรษฐกิจ” โดยครูใช้แนวคําถามให้
นักเรียนพิจารณาดังต่อไปนี้
1.๑ หน่วยเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกได้กี่หน่วย และประกอบด้วย
อะไรบ้าง (แนวคําตอบ : หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ และหน่วยรัฐบาล)
1.๒ หน่วยรัฐบาล มีหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างไร (แนวคําตอบ : เป็นผู้
ตั ด สิ น ใจ กํ า หนดนโยบายต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ย
เศรษฐกิจอื่น ๆ หารายได้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อ
เกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย)
1.๓ หน่ ว ยธุ ร กิ จ มี ห น้ า ที่ อ ะไร (แนวคํ า ตอบ : มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต ขาย
กระจายสินค้าและบริการต่าง ๆ และยังทําหน้าที่กระจายรายได้สู่หน่วย
ครัวเรือน เพื่อแสวงหาการเติบโตทางเศรษฐกิจและกําไรสูงสุด”)
1.๔ “หน่ วยครั วเรือน มี หน้าที่อะไร” (แนวคํ าตอบ : มี หน้าทั้งใน
ฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค กล่าวคือในฐานะผู้ผลิต หน่วยครัวเรือนจะเป็นผู้
เติ ม เต็ ม ปั จ จั ย การผลิ ต ให้ ห น่ ว ยธุ ร กิ จ และในฐานะผู้ บ ริ โ ภค หน่ ว ย
ครัวเรือนยั งมีหน้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อสนองความ
ต้องการและประโยชน์สูงสุดของตน) (Obj. ๑)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๙ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
อะไรบ้ า ง แล้ ว แต่ ล ะหน่ ว ยมี ห น้ า ที่ แ ละมี ผ ลต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศอย่างไร”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๙ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2. นักเรียนร่วมกิจกรรม “พลังเศรษฐกิจ” โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.๑ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่มเท่ากัน โดยกําหนดให้ทุกกลุ่มรับ
บทบาทเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
2.๒ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มมี
หน่วยทางเศรษฐกิจครบทั้ง ๓ หน่วย ประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจแต่ละ
ประเภท โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกหน่วยเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกัน
คือ หน่วยรัฐบาลมีสมาชิกน้อยที่สุด ธุรกิจมีสมาชิกมากขึ้น และหน่วย
ครัวเรือนมีสมาชิกมากที่สุด ซึ่งแต่ละหน่วยในกลุ่มจะได้รับแผ่นกระดาษสี
เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงหน่วยเศรษฐกิจที่แตกต่างกันดังนี้
1) หน่วยรัฐบาล กระดาษแดง
2) หน่วยธุรกิจ
กระดาษสีน้ําเงิน
3) หน่วยครัวเรือน กระดาษสีเขียว
2.๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันกําหนดแนวทางการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศตน โดยแสดงบทบาทตามตําแหน่งที่แต่ละคน
ได้รับในกลุ่มและกําหนดแนวทางการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
แต่ละหน่วยเศรษฐกิจในประเทศของตนให้สอดคล้องกัน
2.๔ นั ก เรี ย นที่ รั บ บทเป็ น หน่ ว ยรั ฐ บาลของแต่ ล ะกลุ่ ม ออกมา
นํ า เสนอทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของตน โดยครู ต รวจทานความ
สมเหตุสมผล (แนวคําตอบ : เน้นการค้าผลไม้ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
หนัก เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น)
2.๕ นักเรียนที่รับบทเป็นหน่วยธุรกิจของแต่ละกลุ่ม ออกมานําเสนอ
ทิศทางการพัฒนากิ จ การของตนให้ ส อดคล้ อ งกับแนวทางของรั ฐ บาล
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๙ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
(แนวคําตอบ : เน้นการผลิตสินค้าที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เน้นการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพสูง เน้นการผลิตสินค้าที่มีราคาถูก เป็นต้น)
2.๖ นั ก เรี ย นที่ รั บ บทเป็ น หน่ ว ยครั ว เรื อ นในแต่ ล ะกลุ่ ม ออกมา
นํ า เสนอแนวทางการประกอบอาชี พ หรื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาค
ครั ว เรื อ นของตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของเพื่ อ นที่ รั บ บทเป็ น
ฝ่ายรัฐบาล และหน่วยธุรกิจ โดยครูมีหน้าที่ตรวจทานความถูกต้อง ความ
สมเหตุ ส มผล และช่ ว ยชี้ แ นะความเป็ น ไปได้ ใ นทิ ศ ทางต่ า ง ๆ ให้ กั บ
นักเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม โดยครูใช้แนวคําถามดังนี้
3.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจทั้ง ๓
หน่วยได้อย่างไร (Obj. ๒)
3.๒ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมช่วยเอื้อประโยชน์ให้หน่วยเศรษฐกิจแต่
ละระดับของประเทศอย่างไร (แนวคําตอบ : ช่วยเอื้อประโยชน์ในการที่
ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ซึ่งหมายถึงประชาชนทุก ๆ คน สามารถ
ตั ด สิ น ใจประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในแนวทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของหน่วยรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนได้)
3.๓ หน่วยทางเศรษฐกิจจะแสดงบทบาทของตนได้มากน้อยเพียงใด
หากประเทศเหล่านั้นใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (แนวคําตอบ : จะ
แสดงบทบาทได้น้อยมาก เพราะรัฐบาลเป็นหน่วยหลักในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบทุกประเทศ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ได้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น และไม่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเลยหากเป็นคอมมิวนิสต์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
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ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนเรื่องหน่วยทางเศรษฐกิจ โดยครู
ใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้
1. นักเรียนคิ ดว่าหลักการสําคัญของการแบ่งหน่วยทางเศรษฐกิจ
ออกเป็นหน่วยต่าง ๆ คืออะไร (แนวคําตอบ : การแบ่งหน้าที่กันทํา โดย
แต่ละหน่วยต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาของ
ประเทศชาติ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๙ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3.๔ บทบาทของหน่วยทางเศรษฐกิจแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ อย่างไร (แนวคําตอบ : ระบบเศรษฐกิจ
แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันในเรื่องของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
เช่ นทุ นนิย มให้เ สรี ภ าพในการประกอบธุร กิจ กั บ หน่ ว ยธุ ร กิจ ส่ ง ผลให้
หน่วยครัวเรือนสามารถผลิตปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ
เติบโตของหน่วยธุรกิจแต่ละประเภทได้ ส่วนคอมมิวนิสต์ไม่เปิดโอกาสให้
เอกชนได้มีบทบาททางเศรษฐกิจมากนัก หน่วยธุรกิจ และหน่วยครัวเรือน
จึงมีบทบาทน้อย และต้องปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด) (Obj. ๓)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสําคัญของหน่วยเศรษฐกิจ โดยครูใช้
แนวคํ า ถามดั งนี้ “หน่ ว ยทางเศรษฐกิ จ แต่ ล ะหน่ ว ยถู กกํ าหนดมาเพื่อ
อะไร” (แนวคํ า ตอบ : เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การทางเศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะ
ประเทศดําเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน นําไปสู้
ประโยชน์สูงสุดของแต่ละสังคม) (Obj. ๔)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔๙ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2. การแบ่งหน้าที่กันจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น อย่างไร (แนวคําตอบ :
การแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เป็น
ส่วนสําคัญที่จะพัฒนาภาระต่าง ๆ ให้ไปสู่ความสําเร็จได้)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านความรู้
1) คําถามสําคัญ
1) การตอบคําถาม
นักเรียนสามารถบอก
บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ 2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) การปฏิบัติกิจกรรม
“พลังเศรษฐกิจ”
ของหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วย “พลังเศรษฐกิจ”
ได้ถูกต้องและเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ
1) คําถามสําคัญ
นักเรียนนําเสนอแนวคิดที่ 1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม 2) การปฏิบัติกิจกรรม
สอดคล้องกันระหว่างหน่วย
“พลังเศรษฐกิจ”
“พลังเศรษฐกิจ”
หน่วยเศรษฐกิจทั้ง ๓ อย่างมี
เหตุผลและอธิบายความสัมพันธ์
ของหน้าที่หน่วยเศรษฐกิจกับ
ระบบเศรษฐกิจ

เกณฑ์
ดี : บอกบทบาทหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ของหน่วย
เศรษฐกิจทั้ง ๓ หน่วยได้ถูกต้อง
และยกตัวอย่างได้สอดคล้องกับ
ประเด็น
พอใช้ : บอกบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยเศรษฐกิจได้ ๓ หน่วย
ปรับปรุง : บอกบทบาทหน้าที่
ของหน่วยเศรษฐกิจได้ ๑-๒
หน่วย

ดี : นําเสนอแนวคิดที่สอดคล้อง
กันระหว่างหน่วยหน่วย
เศรษฐกิจทั้ง ๓ อย่างมีเหตุผล
และอธิบายความสัมพันธ์ของ
หน้าที่หน่วยเศรษฐกิจกับระบบ
เศรษฐกิจได้ครอบคลุม
สาระสําคัญ
พอใช้ : นําเสนอแนวคิดที่
สอดคล้องกันระหว่างหน่วย
หน่วยเศรษฐกิจทั้ง ๓ และ
อธิบายความสัมพันธ์ของหน้าที่
หน่วยเศรษฐกิจกับระบบ
เศรษฐกิจได้ครอบคลุม
สาระสําคัญ
ปรับปรุง : นําเสนอแนวคิดที่
สอดคล้องกันระหว่างหน่วย
หน่วยเศรษฐกิจทั้ง ๓ ได้แต่ขาด
ความชัดเจน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนเห็นประโยชน์
ความสําคัญของการแบ่งหน่วย
ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

การตอบคําถามสําคัญ คําถามสําคัญ
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เกณฑ์
ดี : เห็นประโยชน์ของการแบ่ง
หน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจได้
มากกว่า ๓ ข้อ อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : เห็นประโยชน์ของการ
แบ่งหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจ
ได้ ๒ ข้อ อย่างมีเหตุผล
ปรับปรุง : เห็นประโยชน์ของ
การแบ่งหน้าที่ของหน่วย
เศรษฐกิจได้ ๑-๒ ข้อ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อ แผ่นกระดาษแข็งสี ดํา ขาว เขียว
กระดาษสีแดง
มอบให้นักเรียนที่เป็นหน่วยรัฐบาลของแต่ละกลุ่ม
เพื่อความเรียบร้อยในการแบ่งหน้าที่ในการทํากิจกรรมในกลุ่ม

กระดาษสีน้ําเงิน
มอบให้นักเรียนที่เป็นหน่วยเอกชนของแต่ละกลุ่ม
เพื่อความเรียบร้อยในการแบ่งหน้าที่ในการทํากิจกรรมในกลุ่ม

กระดาษสีเขียว
มอบให้นักเรียนที่เป็นหน่วยเอกชนของแต่ละกลุ่ม
เพื่อความเรียบร้อยในการแบ่งหน้าที่ในการทํากิจกรรมในกลุ่ม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรู้
เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ

หน่วยทางเศรษฐกิจ
หน่ ว ยเศรษฐกิ จ หมายถึง บุ ค คลหรือองค์กรต่ าง ๆ ซึ่ งเป็นผู้ ประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจประกอบด้วย 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ แต่ละ
หน่วยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และเป้าหมายแตกต่างกันดังนี้
1. หน่วยครัวเรือน
หน่วยครัวเรือน หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป มีการตัดสินใจใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือปัจจัยทางด้านการเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตนหรือกลุ่มตนมากที่สุด หน่วย
ครัวเรือนประกอบด้วย
1) เจ้าของปัจจัยการผลิต คือ ผู้มีปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
การประกอบการ ซึ่งอาจมีเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ตาม เจ้าของปัจจัยจะนําปัจจัยการผลิตที่ตนมีอยู่ให้
ผู้ผลิตเพื่อไปผลิตเป็นสินค้าและบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยหรือกําไร เป้าหมาย
ของเจ้าของปัจจัยการผลิต คือรายได้สุทธิสูงสุด
2) ผู้ บ ริ โ ภค คื อ ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
เป้าหมายของผู้บริโภค คือ ความพึงพอใจสูงสุด สมาชิกของหน่วยครัวเรือนอาจทําหน้าที่ทั้งเจ้าของปัจจัย
การผลิตและเป็นผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของหน่วยครัวเรือนจะต้องพยายามหารายได้มา
ไว้สําหรับจับจ่ายใช้สอย ส่วนแหล่งที่มาของรายได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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2. หน่วยธุรกิจ
หน่วยธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทําหน้าที่เอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาผสมผสานผลิตเป็น
สินค้าหรือบริการแล้วนําไปขายให้แก่ผู้บริโภค หน่วยธุรกิจประกอบด้วยสมาชิก 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ผู้ผลิตและ
ผู้ขาย ซึ่งหน่วยธุรกิจบางหน่วยทําหน้าที่ทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย หรือทําหน้าที่เพียงอย่างเดียว เป้าหมายของผู้ผลิต
คือ แสวงหากําไรสูงสุด หรือมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในธุรกิจนั้น หรือการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ หรือ
ธุรกิจมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นต้น
3. หน่วยรัฐบาล
หน่วยรัฐบาล หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดตั้งเพื่อดําเนินการของรัฐบาล มี
หน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งบทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม บทบาทหน้าที่ของหน่วยรัฐบาล
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจจะมีค่อนข้างจํากัด แต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือแบบคอมมิวนิสต์
รัฐบาลจะมีบทบาทค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของหน่วยรัฐบาลพอสรุปได้ดังนี้
1) เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าของปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจ
2) อํานวยความสะดวกในด้านปัจจัยพื้นฐาน เช่น บริการด้านสาธารณูปโภค (บริการไฟฟ้า
น้ําประปา โทรศัพท์ ฯลฯ) และสาธารณูปการ (การซ่อม สร้าง บํารุงถนน ฯลฯ) ให้แก่
ประชาชน
3) จัดหารายได้โดยการเก็บภาษีจากประชาชน เพื่อไว้ใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนา
ประเทศ
4) รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ระงับ และตัดสินข้อพิพาทและป้องกันประเทศ
ที่มา : http://jakkrit-economics2.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายระดับของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างองค์กรความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียได้อย่าง
ถูกต้อง

ตัวชี้วดั
ส. ๓.๒ ม.๒/๒ ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ขอบเขตเนื้อหา
1. ระดับของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ทั้ง ๕ ระดับ (เขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร
ตลาดร่วม สหภาพเศรษฐกิจ สหภาพเหนือชาติ)
2. ตัวอย่างองค์กรความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
3. ผลกระทบจากการก่อเกิดความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ
ที่มา : https://sites.google.com/site/Asean5820210259/dwng-tra-xaseiyn
๑.๑ “จากภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ คือภาพของอะไร” (แนวคําตอบ :
ดวงตราประจําอาเซียน)
1.2 “สัญลักษณ์และสีต่าง ๆ ในภาพนี้หมายถึงอะไรบ้าง”
(แนวคําตอบ : สัญลักษณ์รวงข้าวทั้ง ๑๐ รวง หมายถึงความร่วมมือกัน
ของชาติในอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติ สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความ
มั่ น คง, สี แ ดง หมายถึ ง ความกล้ า หาญ และความก้ า วหน้ า สี ข าว
หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง)
๑.3 “การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างไรบ้าง” (แนวคําตอบ : เกิดความ
ร่วมมือ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูนํารูปภาพดวงตราประจําอาเซียนให้นักเรียนชม เพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ โดยครูใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้

สื่อ
๑. ภาพดวงตราประจําอาเซียน
๒. ใบความรู้เกี่ยวกับระดับความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๓. ใบกิจกรรม “ก้าวทันอาเซียน”
แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วิเคราะห์คุณค่าของความสําคัญ
ของการก่อเกิดความร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ โดย
สามารถอภิปรายและยกตัวอย่าง
เหตุการณ์สมมติ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๐ เรื่อง ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย
ของการเปิดเสรีทางการค้าที่เกิดจากความ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการอธิบายดังนี้ (หนึ่งในความร่วมมือ
ที่สําคัญในประชาคมอาเซียน (ASEAN) คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economics Community-AEC) ดังนั้น วันนี้ เราจะมาเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ กัน)
ขั้นสอน
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น ทํ า กิ จ กรรม “ฉั น อยู่ ต รงไหน” โดยมอบ
ใบความรู้เกี่ยวกับระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ๕ ชุด ประกอบด้วย
เขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร ตลาดร่วม สหภาพเศรษฐกิจ สหภาพ
เหนือชาติ และกําหนดให้นักเรียนแต่ละคนได้รับใบความรู้คละแบบกัน
ดังนี้
1.1 นักเรียนที่มีเลขที่ลงท้ายด้วย
เลขที่ ๑, ๖ ได้รับใบความรู้เรื่อง เขตการค้าเสรี
เลขที่ ๒, ๗ ได้รับใบความรู้เรื่อง สหภาพศุลกากร
เลขที่ 3, 8 ได้รับใบความรู้เรื่อง ตลาดร่วม
เลขที่ 4, 9 ได้รับใบความรู้เรื่อง สหภาพเศรษฐกิจ
เลขที่ 5, 0 ได้รับใบความรู้เรื่อง สหภาพเหนือเศรษฐกิจ
2. ครูสุ่มนักเรียนเรื่องละ 1 คน ออกมานําเสนอข้อมูลระดับการร่วม
กลุ่ม ทางเศรษฐกิจหน้าชั้นเรียน จนครบทั้ง 5 เรื่อง (โดยไม่จําเป็นต้อง
เรียงลําดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๐ เรื่อง ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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3. นักเรียนทุกคน ร่ วมกัน สลับตําแหน่งของเพื่อนที่ออกมานําเสนอ
ข้อมูลหน้าชั้นเรียนทั้ง ๕ คน โดยเรียงลําดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระดับต่ํา ไปจนถึงการรวมกลุ่มระดับสูงจากทางซ้ายไปทางขวา โดยครู
และนักเรียนร่วมกันตรวจทานความถูกต้อง
4. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายและยกตั ว อย่ า งระดั บ ของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยครูใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้
4.๑ การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจคืออะไร และแบ่งได้กี่ระดับ
4.๒ การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจแต่ละระดับแตกต่างกันอย่างไร
(Obj. ๑)
5. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
ทวีปเอเชีย พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม (Obj. ๒)
6. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเกิดความร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจ โดยครูกําหนดข่าวให้นักเรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ใน
ใบกิจกรรมอาเซียนวันนี้ (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๐ เรื่อง ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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7. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ค วามสํ า คั ญ ของความร่ ว มมื อ กั น ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยครูใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้
7.1 “การเกิดความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ
เกิดผลดีและผลเสียอย่างไร” โดยให้นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นพร้อม
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ (Obj. ๔) (แนวคําตอบ : ผลดี คือประเทศสมาชิก
ได้มี โอกาสแปลกเปลี่ยนทรัพยากรและปั จจัยการผลิตระหว่างกันได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่วนข้อเสีย คือหากประเทศใดไม่ปรับตัวเข้ากับโลก

ที่มา : https://www.posttoday.com/politic/report/356133

ที่มา : https://www.posttoday.com/aec/news/549840

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๐ เรื่อง ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดยครูใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ส่งผล
อย่ า งไรกั บ ประเทศไทย ประเทศอื่ น ๆ ในกลุ่ ม และนอกกลุ่ ม ความ
ร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ (แนวคําตอบ : พิจารณาจากคําตอบของนักเรียน)
๒. นักเรียนจะมีแนวทางการปฏิบัติตนในโลกแห่งการแข่งขันและ
ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างไร (แนวคําตอบ :
พิจารณาจากคําตอบของนักเรียน)

ยุคปัจจุบันที่มีการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจ จะส่งผลให้ประเทศนั้นเสีย
ผลประโยชน์จากการที่แรงงาน และสินค้าจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ เข้า
มาตีตลาดในประเทศของตน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๐ เรื่อง ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบาย
ระดับของการร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถ
ยกตัวอย่างองค์กรความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในทวีป
เอเชียได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของ
การเปิดเสรีทางการค้าที่เกิด
จากความร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติ
กิจกรรม
“ฉันอยู่ตรงไหน”
3) การปฏิบัติ
กิจกรรม“ก้าวทัน
อาเซียน”

1) คําถามสําคัญ
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“ฉันอยู่ตรงไหน”
3) การปฏิบตั ิกิจกรรม
“ก้าวทันอาเซียน”
4) ใบความรู้เกี่ยวกับ
ระดับความร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจ
5) ใบกิจกรรมก้าวทัน
อาเซียน

ดี : อธิบายระดับของการร่วมมือ
กันทางเศรษฐกิจได้ครบทัง้ ๕
ระดับ และสามารถยกตัวอย่าง
องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
แต่ละระดับที่เกิดขึ้นในโลกได้
ครบถ้วน
พอใช้ : อธิบายระดับของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจได้
ครบทั้ง ๕ ระดับ และสามารถ
ยกตัวอย่างองค์กรความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจแต่ละระดับที่เกิดขึ้น
ในโลกได้แต่ไม่ครอบคลุม
สาระสําคัญ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ระดับของการร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจได้ครบทั้ง ๕ ระดับ

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติ
กิจกรรม
“ฉันอยู่ตรงไหน”
3) การปฏิบัติ
กิจกรรม“ก้าวทัน
อาเซียน”

1) คําถามสําคัญ
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“ฉันอยู่ตรงไหน”
3) การปฏิบัติกิจกรรม
“ก้าวทันอาเซียน”
4) ใบความรู้เกี่ยวกับ
ระดับความร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจ
5) ใบกิจกรรมก้าวทัน
อาเซียน

ดี : เรียงลําดับของความร่วมมือ
กันทางเศรษฐกิจได้ถกู ต้องทัง้ หมด
และสามารถวิเคราะห์ผลของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจจาก
กิจกรรมก้าวทันอาเซียนที่
ก่อให้เกิดทัง้ ข้อดี ข้อเสีย และ
แนวทางการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : เรียงลําดับของความ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจได้ถูกต้อง
ทั้งหมด และสามารถวิเคราะห์ผล
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
จากกิจกรรมก้าวทันอาเซียนที่
ก่อให้เกิดทัง้ ข้อดี ข้อเสีย
ปรับปรุง : ไม่สามารถเรียงลําดับ
ของความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอธิบาย การตอบคําถาม
ประโยชน์ของการร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้

คําถามสําคัญ

เกณฑ์

ดี : เห็นประโยชน์ของการเกิด
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้
มากกว่า ๓ ประเด็น
พอใช้ : เห็นประโยชน์ของการเกิด
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้ ๓
ประเด็น
ปรับปรุง : เห็นประโยชน์ของ
การเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ได้ ๑-๒ ประเด็น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบกิจกรรม “ก้าวทันอาเซียน”
ข่าวที่ ๑ ดันผลไม้เจาะอาเซียน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/430608
“…พาณิชย์ชี้ช่องเกษตรกรใช้ประโยชน์เอฟทีเอเจาะตลาดผลไม้ ระบุตัวเลขส่งออกผลไม้ปี ๒๕๖๐ ไปอาเซียน
พุ่ง ๙๐.๓๕ % โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่
๑-๓ พ.ค. ๒๕๖๑ กรมจะลงพื้นที่พบปะชาวสวนผลไม้ที่ จ.จันทบุรี และตราด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้ไทยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยได้ทําไว้
กับประเทศคู่ค้า ซึ่งลดภาษีนําเข้าผลไม้ให้กับไทย รวมถึงการใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ที่กําลังได้รับความนิยม
ในปัจจุบันขยายตลาดผลไม้ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอหลายประเทศได้มีการลดภาษีผลไม้ให้กับ
ไทยแล้ว โดยอาเซียนส่วนใหญ่ได้ยกเว้นภาษีนําเข้าผลไม้และผลไม้แปรรูปภายใต้เขตการค้ าเสรีอาเซียน
(อาฟตา) ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓ ส่งผลให้การส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปไปอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นตลาดอันดับหนึ่งของผลไม้ไทย โดยในปี ๒๕๖๐ ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปอาเซียนมูลค่า ๑,๑๘๑ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ๙๐.๓๕ % แบ่งเป็นการส่งออกลําไย ๖๗๕ ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น ๖๔ % ทุเรียน ๓๐๐
ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น ๒๓๐ % และมังคุด ๑๔๖ ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น ๑๓๒ %...”
โพสต์ทูเดย์. (๒๕๖๑). ดันผลไม้เจาะอาเซียน. เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.
เข้าถึงได้จาก https://www.posttoday.com/aec/news/549840
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบกิจกรรม “ก้าวทันอาเซียน”
ข่าวที่ ๒ เลือกนักมักเตะฝุน่ เตือนต่างด้าวแย่งงาน

ที่มา : http://www.brainasset.com/seminar.php?se_id=257
สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ระบุว่า จาก
ตัวเลขเดือน ก.พ. กําลังแรงงานไทยมีอยู่ ๓๘ ล้านคน ว่างงาน ๔ แสนคน คิดเป็น ๑.๐๖ % ของกําลังแรงงาน
ทั้ ง หมด เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นที่ มี ย อดว่ า งงานเพี ย งเเค่ ป ระมาณ ๒ แสนคน โดยคนไทยมี
พฤติกรรมเลือกงานมานานเเล้วเเละมีเเนวโน้มรุนเเรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมักเลี่ยงอาชีพ ๓D คือ งานหนัก Difficult
งานสกปรก Dirty งานอัน ตราย Dangerous โดยนายจ้ างมัก เลื อกลูก จ้า งจากประเทศอาเซี ย นอื่ น ๆ เข้ า
มาเเทนที่เนืองจากวัฒนธรรมการทํางานที่ใกล้เคียงกัน เช่น ก่อสร้าง ประมง เกษตร ปศุสัตว์ โรงสี โรงน้ําแข็ง
ฯลฯ อีกทั้งอาเซียนบางชาติ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ยังสามารถทํางานบริการ เช่น งานโรงเเรมได้ดี
กว่ามากเพราะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากเตือนเด็กไทยว่าไม่ควรเลือกงานที่ตน
ชอบเท่านั้น เเต่ควรทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดไปก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และค่อยขยับขยายหา
งานอื่นหลังจากมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ได้ประมาณ ๒-๓ ปี
โพสต์ทูเดย์. (๒๕๕๘). เลือกนักมักเตะฝุน่ เตือนต่างด้าวแย่งงาน. เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.
เข้าถึงได้จาก https://www.posttoday.com/politic/report/356133

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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จากข่าวนักเรียนคิดว่าข้อดีของความร่วมมือทางเศรษฐกิจคืออะไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จากข่าวนักเรียนคิดว่าข้อเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจคืออะไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
หากนักเรียนต้องการความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในสังคมไทยยุคก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็ม
รูปแบบ นักเรียนควรพัฒนาตัวเองในด้านใดบ้าง เพราะอะไร (ตอบเป็นข้อ)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ให้นักเรียนวาดภาพตัวเองในอนาคต ซึ่งกําลังประกอบอาชีพในฝันของนักเรียนในกรอบสีเ่ หลี่ยม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้
รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

รูปแบบการรวมกลุ่ม
๑. เขตการค้าเสรี

ลักษณะ
ตัวอย่าง
- ประเทศสมาชิกยกเลิกศุลกากรและข้อจํากัด การค้า ๑. EFTA
๒. NAFTA
- จุดมุ่งหมายเพื่อการซื้อขายที่เสรี
๓. AFTA
๔. LAFTA
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) คือ การยกเลิกภาษีศุลกากรและข้อจํากัดทางการค้าระหว่างสมาชิก เช่น เขต
การค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการค้าเสรียุโรป (EFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
รูปแบบการรวมกลุ่ม
ลักษณะ
ตัวอย่าง
๒. สหภาพศุลกากร
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
- ลึกซึ้งกว่าเขตการค้าเสรี
(EEC)
- ไม่มีการเก็บภาษีและกําหนดโควตาสินค้านําเข้า
- กําแพงภาษีประเทศนอกกลุ่ม
สหภาพศุลกากร (Customs Union) คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากเขตการค้าเสรี มีการกําหนด
อั ต ราภาษี ศุ ล กากรในอั ต ราเดี ย วกั น ระหว่ า งสมาชิ ก ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ประเทศที่ มิ ใ ช่ ส มาชิ ก เช่ น สหภาพยุ โ รป
(European Union : EU)
รูปแบบการรวมกลุ่ม
ลักษณะ
ตัวอย่าง
๓. ตลาดร่วม
- เคลื่อนย้ายการผลิตได้อย่างเสรี
ประชาคมยุโรป (EC)
ตลาดร่วม (Common Union) คือ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน เทคโนโลยี และแรงงานระหว่างสมาชิก
ได้อย่างเสรี เช่น แรงงานของประเทศที่เป็นสมาชิกตลาดร่วมสามารถเข้าไปทํางานในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้
รูปแบบการรวมกลุ่ม
ลักษณะ
ตัวอย่าง
๔. สหภาพเศรษฐกิจ
สหภาพยุโรป (EU)
- เหมือนตลาดร่วม
- กําหนดนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ร่วมกัน
- นโยบายการขนส่ง ธนาคาร สกุลเงินร่วมกัน
สหภาพเศรษฐกิ จ (Economic Union) คื อ การร่ ว มกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ที่ พั ฒ นามาจากตลาดร่ ว ม สามารถ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างสมาชิกได้อย่างเสรี มีการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมระหว่างประเทศ
สมาชิก และมีการใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
รูปแบบการรวมกลุ่ม
ลักษณะ
ตัวอย่าง
เป็นเพียงแนวคิด ปัจจุบัน
๕. สหภาพเหนือชาติ
- ความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ยังไม่เกิดขึ้น
- สหภาพเป็นผู้กําหนดนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาล
สหภาพเหนือชาติ (Political Union) เป็นการร่วมกลุ่มกันทั้งเศรษฐกิจและการเมือง โดยประเทศสมาชิกประสาน
นโยบายเศรษฐกิจและการเมืองเข้าด้วยกัน
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ตัวอย่างกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
๑) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก (Asia–Pacific Economic
Cooperation) หรือ (APEC)
๒) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ (ADB)
๓) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia Nations)
หรือ (ASEAN)
๔) อาเซียน+๓ (Asean+๓ Summit)
๕) อาเซียนบวก+๖ (Asean +๖) หรือ หรือ FTA ASEAN PLUS ๖
๖) เขตการค้าเสรีอาเซียน(ASEAN Free Trade Area) หรือ (AFTA)
๗) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Greater Mekong Subregional Economic Cooperation) หรือ
(GMS - EC)
๘) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Economic Quadrangle) หรือ (EQ)
๙) สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle) หรือ (IMT-GT)
๑๐) การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)
(คุณครูเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหาในประเด็นตัวอย่างกลุ่มทางเศรษฐกิจทีค่ ุณครูสนใจยกเป็นกรณีศึกษา)

กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
ส. ๓.๒ ม.๒/๒ ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน ๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง “พยาบาลหุ่นยนต์แห่งโรงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะ”
ภูมิภาคเอเชีย
ขอบเขตเนื้อหา
1. หลักการพึ่งพาและแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
2. สาเหตุ และผลของการพึ่งพาอาศัยและการ
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1TiFKpxuAoY
แข่งขันทางเศรษฐกิจ
๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายถึ ง ประโยชน์ ข องหุ่ น ยนต์ ต่ อ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โดยใช้แนวคําถามดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 “นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า หุ่น ยนต์ ดัง กล่า วมีป ระโยชน์อ ย่ า งไรบ้ าง”
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุ และหลักการ (แนวคําตอบ : ช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้
สําคัญของการพึ่งพาและแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ)
2.2 “นักเรียนคิดว่าหุ่นยนต์ขนส่งนําทางอัตโนมัติ (Automated
ระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
Guided Vehicle : AGV) ถู ก นํ า เข้ า มาจากประเทศใด” (แนว
ด้านทักษะและกระบวนการ
คําตอบ : ประเทศจีน)
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการ
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการอธิบายดังนี้ “นักเรียนคงเห็นแล้ว
แข่งขันและการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจได้
ว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนําเข้าสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถผลิต
อย่างเหมาะสม
เองได้ หรือไม่มีความถนัดที่จะผลิตสินค้านั้น เช่น หุ่นยนต์ตัวนี้ที่นําเข้า
มาจากประเทศจีน เพื่อช่วยให้ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ยกตัวอย่างผลดีของการพึ่งพา
และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจของ
ไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง “พยาบาลหุ่ น ยนต์
แห่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ”
๒. ฉลากประเภทสินค้า-ทรัพยากร
๓. ใบกิจกรรม “เอาอะไรมาแลก”
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ดังกล่าว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นับเป็นผลจากการที่ประเทศต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ
มีการพึ่งพาและแข่งขันกันในด้านเศรษฐกิจ”
นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลดีของการ
พึ่งพาและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจของไทยกับ
ขั้นสอน
ประเทศในภูมภิ าคเอเชียได้อย่างเหมาะสม
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ
การแข่งขันและการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคําถาม
ดังนี้
1.๑ สินค้าใดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่สามารถส่งออกไปขายยัง
ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียได้แก่สินค้าประเภทใดบ้าง (แนวคําตอบ :
ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยางพารา อาหารสําเร็จรูป อาหาร
ทะเล ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์)
1.๒ สินค้าใดที่ไทยต้องนําเข้าหรือซื้อจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ได้ แ ก่ สิ น ค้ า ประเภทใดบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : น้ํ า มั น ดิ บ เหล็ ก กล้ า
เครื่องจักรกล โทรศัพท์มือถือ)
2. ครูยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนในเรื่องการ
พึ่ ง พาอาศั ย และการแข่ ง ขั น กั น ทางเศรษฐกิ จ โดยการอธิ บ ายดั ง นี้
“นอกจากการพึ่งพากันในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
แล้ว การลงทุนก็นับเป็นการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ เช่น นักเรียนมีเงิน
มากและอยากขายมะม่วง แต่นักเรียนไม่มีที่ดินไว้ทําสวน นักเรียนอาจ
ต้องนําเงินไปจ้างวานเพื่อนบ้านที่มีที่ดินให้ปลูกมะม่วง เพื่อให้นักเรียน
นําผลมะม่วงไปขาย เป็นต้น นอกเหนื อ ไปจากนี้ การที่ทั้ง สองฝ่ า ย
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ร่วมมือกัน เช่น ชาวสวนมะม่วง ๒ คน ร่วมมือกันดูแลสวนมะม่วงของ
กั น และกั น เพื่ อ นํ า ผลผลิ ต ไปขายร่ ว มกั น ก็ นั บ เป็ น การพึ่ ง พากั น
เช่ น เดี ย วกั น หากจะเปรี ย บเที ย บกั บ การลงทุ น ระหว่ า งประเทศ ก็
เหมือนประเทศคู่ค้ากันได้พึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันนั่นเอง”
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การแข่งขันและการพึ่งพาอาศัยกันทาง
เศรษฐกิจ โดยครูใช้แนวคําถามดังนี้
3.๑ “ทําไมไทยถึงโดดเด่นเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร ทั้งที่เป็น
สินค้าที่มีราคาถูก เพราะเหตุใดเราจึงไม่ส่งออกสินค้าที่มีราคาแพง ๆ
เช่น เครื่องจักร หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
หุ่นยนต์ เครื่องบิน คอมพิวเตอร์”
(แนวคําตอบ : เพราะประเทศไทยนั้นมีความถนัด และมีทรัพยากรที่
เกื้อหนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตร แต่ไม่ถนัดในการผลิตสินค้า
ประเภทเทคโนโลยี อาจเป็นเพราะขาดปัจจัยพื้นฐานเช่น เครื่องจักร
สมัยใหม่)
3.๒ “หากเราผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ราไม่ ถ นั ด จะส่ ง ผลดี ห รื อ ผลเสี ย
อย่างไร” (แนวคําตอบ : ส่งผลเสีย เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทุน
ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า)
3.๓ “หลักการสําคัญของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศคืออะไร” (แนวคําตอบ : แต่ละประเทศมีการพึ่งพากันทาง
เศรษฐกิจโดยใช้สิ่งที่ตนมีเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนไม่มี เช่น มีข้าวแต่
ไม่มีเครื่องจักร ก็ต้องผลิตข้าวให้มากเพื่อนํารายได้มาซื้อเครื่องจักร
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ส่วนประเทศที่มีเครื่องจักรแต่ไม่มีข้าว ก็ต้องผลิตเครื่องจักรที่ตนถนัด
เพื่อนํารายได้ไปแลกกับข้าวซึ่งตัวเองผลิตไม่ได้)
3.๔ “การที่แต่ละประเทศมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกัน ทําให้แต่
ละประเทศต้องมีหลักในการแข่งขันกันอย่างไร” (แนวคําตอบ : แต่ละ
ประเทศจะต้องเร่งพัฒนาสินค้าและบริการของตน เพื่อแข่งกับประเทศ
ที่มีสินค้าและบริการคล้ายกัน เช่น ประเทศในอาเซียนแข่งกันส่งออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรเพื่ อ ครองการเป็ น เจ้ า ตลาดโลก เป็ น ต้ น )
(Obj. 1)
4. ครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรม “เอาอะไรมาแลก” เพื่อให้นักเรียนได้
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของการแข่ ง ขั น และการพึ่ ง พาอาศั ย กั น ทาง
เศรษฐกิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.๑ ครูกําหนดสลากทรัพยากร ๗ ใบ ดังนี้
1) ยางพารา
2) อุปกรณ์กีฬา
3) คอมพิวเตอร์
4) รถยนต์
5) เครื่องจักรกล 6) เหล็กกล้า
7) อัญมณี
4.2 ครูโดยให้นักเรียนแต่ละคนสุ่มจับสลากคนละ ๔ ใบ
4.3 ครูมอบใบกิจกรรม “เอาอะไรมาแลก” โดยให้นักเรียนเขียน
ทรัพยากรที่ตนจับบัตรคําได้ทั้ง ๔ ชนิด ลงไปด้านบนเขียนแนวทาง
การใช้ทรัพยากรของตน
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4.4 เมื่อนักเรียนเขียนใบกิจกรรมของตนเสร็จแล้ว ให้นักเรียน
จับคู่กับเพื่อน เพื่อเปรียบเทียบทรัพยากรที่ตนมีกับทรัพยากรที่เพื่อน
จั บ สลากได้ (โดยหากทั้ ง สองคนจั บ สลากได้ เ หมื อ นกั น ทั้ ง หมดให้
เปลี่ยนไปจับคู่กับคนอื่น) พร้อมเขียนแนวทางการพัฒนาประเทศของ
ตนโดยใช้ทรัพยากรของเพื่อนที่ตนจับคู่ด้วยมาประยุกต์โดยจะต้องนํา
ทรัพยากรที่ตนไม่มีมาประยุกต์เท่านั้น (เช่น นักเรียน ก. จับสลากได้
๑) ยางพารา ๒) อุ ป กรณ์ กี ฬ า ๓) คอมพิ ว เตอร์ ๔) รถยนต์ ส่ ว น
นักเรียน ข. จับสลากได้ ๑) ยางพารา ๒) อุปกรณ์กีฬา ๓) คอมพิวเตอร์
๖) เหล็กกล้า นักเรียน ก. จะนําเหล็กกล้ามาใช้สําหรับใบงานของตน
ส่วนนักเรียน ข.จะต้องใช้รถยนต์มาใช้สําหรับใบงานของตน)
4.5 นักเรียนแต่ละคนต้องวิเคราะห์ผลกระทบของการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจโดยสะท้อนความรู้ผ่านใบกิจกรรมด้วย เนื่องจากนักเรียน
ที่จับคู่กันจะต้องมีทรัพยากรอย่างน้อย ๑ อย่างที่ซํา้ กันเสมอ (เนื่องจาก
สลากมี ๗ ใบ แต่ให้นักเรียนจับสลากคนละ ๔ ใบ) โดยวิเคราะห์ถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นหากทรัพยากรของตนกับของเพื่อนซ้ํากันแต่ละประเทศ
ต้องมีการปรับตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด เป็นต้น (Obj. 2)
5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเป็นคู่ ๆ ประมาณ ๓-๔ คู่ เพื่อให้มานําเสนอ
หน้าขั้นเรียนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทรัพยากรตามใบกิจกรรม “เอา
อะไรมาแลก” พร้อมทั้งนําเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันและพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๑ เรื่อง การพึง่ พาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ขั้นสรุป
1. ครูแ ละนั กเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดยครู ใ ช้แ นว
คําถามดังต่อไปนี้
1.1 “หลั ก การสํ า คั ญ ของการพึ่ ง พาและการแข่ ง กั น กั น ทาง
เศรษฐกิ จ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จุ บั น แต่ ล ะประเทศต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว
อย่างไร ” (แนวคําตอบ : ต้องหมั่นพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของตน
อยู่เสมอ)
1.2 “นักเรียนสามารถนําข้อคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการใช้
ชีวิตของนักเรียนได้อย่างไร” (แนวคําตอบ : เราต้องหมั่นฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์และความสําเร็จของ
ตนเอง)

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายยกตัวอย่างการพึ่งพาและการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้แนวคําถามดังนี้
6.๑ การที่ ไ ทยมี ก ารพึ่ ง พาและการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ กั บ
ประเทศในเอเชีย จะเกิดผลดีกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง
และอธิบายให้ชัดเจน (Obj. 3) (แนวคําตอบ : พิจารณาจากคําตอบ
ของนักเรียน)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๑ เรื่อง การพึง่ พาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ด้านความรู้
อธิบายสาเหตุ
หลักการสําคัญ และผล
ของการพึ่งพาและแข่งขัน
กันทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“เอาอะไรมาแลก”
3) ใบกิจกรรม“เอา
อะไรมาแลก”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม
“เอาอะไรมาแลก”
3) ใบกิจกรรม“เอา
อะไรมาแลก”

ดี : อธิบายสาเหตุ หลักการ
สําคัญ และผลของการ
พึ่งพา และแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ได้อย่างมีเหตุผลด้วย
สํานวนภาษาจากความคิด
ของตน
พอใช้ : อธิบายสาเหตุ
หลักการสําคัญ และผลของ
การพึ่งพา และแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้อย่างมีเหตุผล
ปรับปรุง : อธิบายสาเหตุ
หลักการสําคัญ และผลของ
การพึ่งพาและแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้ ๒ ใน ๓
ประเด็น

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการแข่งขันและการ
พึ่งพาอาศัยกันทาง
เศรษฐกิจได้อย่างมีเหตุผล

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“เอาอะไรมาแลก”
3) ใบกิจกรรม“เอา
อะไรมาแลก”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม
“เอาอะไรมาแลก”
3) ใบกิจกรรม“เอา
อะไรมาแลก”

ดี : วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
จากการแข่งขันและพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และยกตัวอย่าง
แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของตนอันเกิด
จากพึ่งพาอาศัยกันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ้นจากการแข่งขันและ
พึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และยกตัวอย่าง
แนวทางการพัฒนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้
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เกณฑ์
เศรษฐกิจของตนอันเกิด
จากพึ่งพาอาศัยกันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ได้แต่ไม่ครอบคลุม
สาระสําคัญ
ปรับปรุง : วิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ้นจากการแข่งขันและ
การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้บาง
ประเด็น

ด้านคุณลักษณะ
ยกตัวอย่างผลดีของ
การพึ่งพาและการแข่งขัน
กันทางเศรษฐกิจของไทย
กับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย

1) การตอบคําถาม
2) การปฏิบัติกิจกรรม
“เอาอะไรมาแลก”
3) ใบกิจกรรม“เอา
อะไรมาแลก”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม
“เอาอะไรมาแลก”
3) ใบกิจกรรม“เอา
อะไรมาแลก”

ดี : ยกตัวอย่างผลดีของ
การพึ่งพา และแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ได้มากกว่า ๓ ข้อ
พอใช้ : ยกตัวอย่างผลดี
ของการพึ่งพาและแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้ ๓ ข้อ
ปรับปรุง : ยกตัวอย่างผลดี
ของการพึ่งพาและแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้ ๑-๒ ข้อ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบกิจกรรม “เอาอะไรมากแลก”
๑. ทรัพยากรทั้ง ๔ ชนิด ทีน่ ักเรียนจับสลากได้ มีอะไรบ้าง ให้วาดรูปและเขียนคําอธิบาย
ทรัพยากรนี้คือ......................................
แนวทางการใช้ประโยชน์......................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
ทรัพยากรนี้คือ......................................
แนวทางการใช้ประโยชน์......................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

ทรัพยากรนี้คือ......................................
แนวทางการใช้ประโยชน์......................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
ทรัพยากรนี้คือ......................................
แนวทางการใช้ประโยชน์......................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

๒. ทรัพยากรที่จะแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

เหตุผลที่แลกเปลี่ยนทรัพยากรดังกล่าวกับเพื่อน (ให้วาดเฉพาะทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากับของตน) และ
แนวทางการใช้ทรัพยากรทีแ่ ลกเปลี่ยนมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตน
...................................................................................................................................................................
......................................................…………………………………………………………………………………………………
๓. ทรัพยากรที่ซ้ํากับเพื่อน

หากทรัพยากรที่นักเรียนมีอยู่ซ้ํากับประเทศของเพื่อน (ให้วาดเฉพาะทรัพยากรทีซ่ ้ํากับตน) นักเรียนจะมี
แนวทางการแข่งขันกับประเทศของเพื่อนอย่างไร .......................................................................................
...................................................................................................................................................................
๔. ผลที่จะเกิดขึ้นจากการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันด้านเศรษฐกิจต่อประเทศต่าง ๆ คืออะไร ให้
นักเรียนอธิบายโดยละเอียด .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. ครูนําเข้าสูก่ ิจกรรม “ค้าขายหลากหลายชาติ” โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ครูแบ่งนักเรียนแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มรับบทเป็น
ประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) กลุ่มที่ 1 รับบทเป็น ชาวไทย
2) กลุ่มที่ 2 รับบทเป็น ชาวอเมริกา
3) กลุ่มที่ 3 รับบทเป็น ชาวญี่ปุ่น
1.2 ครูให้แต่ละประเทศคิดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของประเทศ
ตนแล้วจดบันทึกไว้ในกระดาษ ๑๐ ชนิด โดยมีเงื่อนไขคือห้ามบอกกลุ่ม
อื่นว่าประเทศของตนมีสินค้าอะไรขายบ้าง
1.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทําการสั่งซื้อสินค้านําเข้าจากประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
อื่น ๆ ที่เหลือทั้ง ๒ กลุ่ม เข้ามาในกลุ่มของตน โดยให้สั่งซื้อจากประเทศ
ด้านความรู้
อื่นได้ ประเทศละ ๕ ชนิด รวมเป็น ๑๐ ชนิด (เช่นกลุ่มชาวไทย สั่งซื้อ
นักเรียนสามารถอธิบายนโยบายการค้า สินค้าจากกลุ่มชาวอเมริกาได้ ๕ ชนิด และชาวญี่ปุ่นได้ ๕ ชนิด)
และปริมาณการค้าระหว่างประเทศได้อย่าง
1.4 หากประเทศใดส่ งใบสั่ งซื้ อสินค้ า ของตนไปยั ง ประเทศอื่ น แล้ ว
ปรากฏว่าในใบสั่งซื้อสินค้า มีสินค้าที่ตรงกับประเทศนั้นขาย ประเทศที่
ถูกต้อง
สั่งซื้อจะได้รับคะแนน ๑ คะแนนต่อสินค้า ๑ ชนิดที่มีตรงกัน (เช่น ไทยมี
ด้านทักษะและกระบวนการ
ข้าวขาย และอเมริกาส่งใบสั่งซื้อมาให้ไทย ซึ่งในสินค้า ๕ ประเภทที่สั่งซื้อ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทาง
นั้นมีข้าวรวมอยู่ด้วย อเมริกาจะได้คะแนน ๑ คะแนน เป็นต้น)
การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยได้
๒. ร่วมกันหาผู้ชนะจากกิจกรรม “ค้าขายหลากหลายชาติ” จากนั้นให้ครู
อย่างมีเหตุผล
อธิบายดังนี้ “ปัจจุบันทุกประเทศย่อมมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน โดยเรา
เรียกว่าการทําเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยนําสินค้าที่ตนมีอยู่มาก มี

ตัวชี้วดั
ส ๓.๒ ม. ๒/๓ วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
1. ความสําคัญของการทําเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
2. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3. ปริมาณการค้าระหว่างประเทศ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
วิเคราะห์ความสําคัญของการทํา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. ภาพแสดงปริมาณการค้าของไทย
๒. ใบกิจกรรม “รมต.ขอชี้แจง”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๒ เรื่อง การกระจายของทรัพยากรในโลกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของ
การทําเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องนโยบายการค้าจากนั้นใช้คําถาม
สําคัญกับนักเรียน โดยการใช้แนวคําถามดังนี้
1.๑ นโยบายการค้ า มี กี่ ป ระเภท (แนวคํ า ตอบ : ๒ ประเภท คื อ
นโยบายการค้าคุ้มกันและเสรี)
๓.๒ ประเทศที่มีนโยบายการค้าเสรี มีลักษณะการดําเนินการอย่างไร
(แนวคําตอบ : ไม่ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่มีข้อจํากัด
การค้าเช่น กําแพงภาษี หรือโควตาสินค้าที่นําเข้ามาขายได้ และผลิตแต่
สินค้าที่ตนถนัดและใช้ทุนต่ํา)
๓.๓ ประเทศที่ มี น โยบายการค้ า คุ้ ม กั น มี ลั ก ษณะการดํ า เนิ น การ
อย่างไร
(แนวคําตอบ : ตั้งกําแพงภาษีสูง ๆ กําหนดโควตาการนําเข้า ห้ามส่งออก
สินค้าบางอย่าง ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และอุดหนุน–อํานวย
ความสะดวกให้ผู้ค้าภายในประเทศ) (Obj. ๑)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องปริมาณการค้าระหว่างประเทศ
จากนั้นใช้คําถามสําคัญกับนักเรียน โดยการใช้แนวคําถามดังนี้

ต้นทุนต่ํา หรือผลิตได้เยอะ ๆ ไปขายต่างชาติ เพื่อนํารายได้มาใช้สั่งซื้อ
สินค้าบางอย่างจากประเทศอื่น ๆ ที่เราไม่เชี่ยวชาญในการผลิต เช่น ญี่ปุ่น
ซื้ อ ผลไม้ จ ากไทย ไทยซื้ อ รถยนต์ จ ากญี่ ปุ่ น และสหรั ฐ อเมริ ก าขาย
คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ญี่ ปุ่ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ นั้ น เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ ทํ าให้
เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนไปได้”

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๒ เรื่อง การกระจายของทรัพยากรในโลกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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2.๑ ดุลการค้ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง (แนวคําตอบ : ๓ ประเภท คือ
เกินดุล สมดุล และขาดดุล)
2.๒ ดุลการค้าแบบใดที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุด (แนวคําตอบ : ดุลการค้า
สมดุล)
2.๓ นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ทําให้ประเทศไทยมีดุลการค้า
ขาดดุ ล และเกิ น ดุ ล กั บ ประเทศใดประเทศหนึ่ ง ได้ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร
(แนวคําตอบ : เช่น ไทยขายข้าวให้จีนได้เงิน ๑ ล้านบาท แต่ซื้อผลไม้จาก
จีนในราคา ๕ แสนบาท นับว่าไทยมีดุลการค้าเกินดุลกับประเทศจีน เป็น
ต้น)
3. นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์สถิติทางการค้าของไทยและร่วมกันคิด
แนวทางการดําเนินเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยอย่างสร้างสรรค์
จากกิจกรรม “รมต.ขอชี้แจง” โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.๑ ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน
3.๒ ครูกําหนดสถานการณ์ว่า นักเรียนทั้ง ๔ คนของแต่ละกลุ่ม คือ
ทีมงานรัฐมนตรีที่คอยกํากับดูแลภาคเศรษฐกิจของไทย และต้องร่วมกัน
คิ ด แนวทางการทํ า ธุ ร กิ จ ของประเทศไทยในรู ป แบบใหม่ เ พื่ อ ไปชี้ แ จง
แก่นายกรัฐมนตรี เพื่อมิให้ไทยเสียเปรียบทางการค้ากับประเทศอื่นมาก
จนเกินไป
3.๓ ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลการส่งออกและการนําเข้า
สินค้าต่าง ๆ ของไทยดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๒ เรื่อง การกระจายของทรัพยากรในโลกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจ
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562
จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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3.๔ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น แสดงความคิ ด ของตนโดยละเอี ย ดลงใน
ใบกิจกรรม “รมต.ขอชี้แจง” ดังนี้
1) ควรเพิ่ม-ลดการนําเข้าซื้อสินค้าอะไร
2) หากเพิ่ม/ลดปริมาณการนําเข้าไทยต้องปรับตัวอย่างไรกับ
3) ควรเพิ่ม – ลดปริมาณการส่งออกอะไรบ้าง
4) หากเพิ่ม/ลดปริมาณการส่งออกไทยต้องปรับตัวอย่างไรกับ
5) นักเรียนมีแผนการทําธุรกิจกับประเทศใด เพราะอะไร
(เช่ น ลดการซื้ อ เครื่ อ งจั ก ร แล้ ว สนั บ สนุ น การวิ จั ย และ
สนั บ สนุ น ให้ ค นไทยศึ ก ษาเรื่ อ งการผลิ ต เครื่ อ งจั ก รมากขึ้ น เป็ น ต้ น )
(Obj. 2)
3.๕ ครูสุ่มนักเรียน ๒-๓ กลุ่มเพื่อนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4. ครูเน้นย้ําให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คุณค่าหรือประโยชน์ของการทํา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยใช้คําถามสําคัญดังนี้
4.๑ เพราะเหตุใดไทยจึงขายสินค้าบางประเภทเช่นคอมพิวเตอร์ได้มาก
แต่ก็ต้องนําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศมากเช่นกัน (แนวคําตอบ :
เพราะไทยนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และ
ผลิตได้โดยใช้ต้นทุนไม่มากนัก แต่หากเราต้องการผลิตเครื่องจักรเอง เรา
อาจผลิตได้ไม่มีคุณภาพมากพอ หรือมีต้นทุนสูงมากจนไม่คุ้มค่า)
๖.๒ การทําเศรษฐกิจระหว่างประเทศส่งผลดีต่อประเทศต่าง ๆ อย่างไร
(แนวคําตอบ : ประเทศต่าง ๆ ได้รับสินค้าที่ตนขาดแคลน เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในประเทศของตน) (Obj. 3)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดยครูใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาเหตุสําคัญที่แต่ละประเทศต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าต่อกัน (แนวคําตอบ : ทุกประเทศ
ต่างจําเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน เพราะ
พื้นฐานทรัพยากรรวมทั้งบริบทในด้านต่าง ๆ เช่นสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองของแต่ละประเทศย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกัน)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๒ เรื่อง การกระจายของทรัพยากรในโลกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถ
อธิบายนโยบายการค้า
และปริมาณการค้า
ระหว่างประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของไทยได้อย่าง
มีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) กิจกรรม “ค้าขาย
หลากหลายชาติ”
3) กิจกรรม
“รมต.ขอชี้แจง”
4) ใบงาน
“รมต.ขอชี้แจง”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม “ค้าขาย
หลากหลายชาติ”
3) กิจกรรม
“รมต.ขอชี้แจง”
4) ใบงาน
“รมต.ขอชี้แจง”

ดี : บอกความสําคัญของการทํา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ อธิบาย
นโยบายการค้าเสรี/คุ้มกัน และ
อธิยายความหมายของปริมาณ
การค้าระหว่างประเทศได้ครบถ้วน
ถูกต้อง และมีความเป็นเหตุเป็นผล
พอใช้ : บอกความสําคัญของ
การทําเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อธิบายนโยบายการค้าเสรี/คุม้ กัน
และอธิยายความหมายของปริมาณ
การค้าระหว่างประเทศได้ครบถ้วน
ปรับปรุง : บอกความสําคัญของ
(๑) การทําเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ (๒) อธิบายนโยบายการค้า
เสรี/คุ้มกัน และ (๓) อธิบาย
ความหมายของปริมาณการค้า
ระหว่างประเทศได้ แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด (อธิบายผิดไป ๑-๒ หัวข้อ)

1) การตอบคําถาม
2) กิจกรรม “ค้าขาย
หลากหลายชาติ”
3) กิจกรรม
“รมต.ขอชี้แจง”
4) ใบงาน
“รมต.ขอชี้แจง”

1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม “ค้าขาย
หลากหลายชาติ”
3) กิจกรรม
“รมต.ขอชี้แจง”
4) ใบงาน
“รมต.ขอชี้แจง”

ดี : วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยทั้งเรื่องการส่งออก
การนําเข้า และผลที่จะเกิดขึน้
หลังจากการพัฒนานั้นได้อย่างมี
เหตุผล สอดคล้องกับความจริงด้วย
สํานวนภาษาของตนเอง
พอใช้ : วิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยทั้งเรื่อง
การส่งออก การนําเข้า และผลที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนานั้นได้
อย่างมีเหตุผล
ปรับปรุง : วิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยทั้งเรื่อง
การส่งออก การนําเข้า และผลที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนานั้นได้ ๒
ใน ๓ ประเด็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถ การตอบคําถาม
อธิบายความสําคัญของ
การทําเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้อย่าง
เหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้
คําถามสําคัญ
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เกณฑ์

ดี : เห็นประโยชน์ของ
การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศได้มากกว่า ๓ ข้อ
พอใช้ : เห็นประโยชน์ของ
การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศได้ ๓ ข้อ
ปรับปรุง : เห็นประโยชน์ของ
การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศได้ ๑-๒ ข้อ

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบกิจกรรม
“รมต. ขอชี้แจง”

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562 จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คําชี้แจง จากรูปภาพที่นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ ให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามดังนี้
๑. การนําเข้า
๑.๑ จากภาพควรเพิ่มหรือลดการนําเข้าซื้อสินค้าอะไร และนักเรียนจะพัฒนาสินค้าประเภท
หรือชนิดใด เพราะเหตุใด จงอธิบายโดยละเอียด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑.๒ ประเทศไทยต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง หากเพิ่ม/ลดปริมาณการนําเข้าไทย ให้นักเรียนอธิบาย
วิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยละเอียด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. การส่งออก
๒.๑ จากภาพควรเพิ่มหรือลดการส่งออกซื้อสินค้าอะไร และนักเรียนจะพัฒนาสินค้าประเภท
หรือชนิดใด เพื่อส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลก เพราะเหตุใด จงอธิบายโดยละเอียด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๒ ประเทศไทยต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง หากเพิ่ม/ลดปริมาณการส่งออก ให้นักเรียนอธิบาย
วิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยละเอียด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. นักเรียนมีแผนการทําธุรกิจกับประเทศใด เพราะอะไร จงอธิบายโดยละเอียด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการกระจาย
ทรัพยากรที่สําคัญของโลก และประโยชน์ของ
ทรัพยากรสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้
อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วดั
ส ๓.๒ ม. ๒/๓ วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
1. การกระจายทรัพยากรที่สําคัญของโลก
และประโยชน์ของทรัพยากรสําคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นของการกระจาย
ทรัพยากรต่อสังคมโลก

2. ครูใช้แนวคําถามเพื่อชี้นําความสนใจให้กับนักเรียนดังนี้
2.๑ ต้นกําเนิดของรถยนต์ยี่ห้อนี้มาจากประเทศใด (แนวคําตอบ :
ประเทศญี่ปุ่น)
2.๒ เพราะเหตุใดรถยนต์ส่วนใหญ่จึงมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น (แนว
คําตอบ : เพราะประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตรถยนต์ เช่น
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความรู้เรื่องรถยนต์)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=9N3p9AIGgGY

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง “โตโยต้าผลิตรถภายใน 1 นาที” ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรหลายประเภทในการผลิตสินค้าและ
บริการ เช่น เหล็ก เครื่องจักร ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี จนกระทั่ง
การผลิตรถยนต์เป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

ภาระงาน/ชิ้นงาน
วิเคราะห์ประโยชน์ของการ
กระจายทรัพยากรในโลก

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. วีดิทัศน์เรื่อง “โตโยต้าผลิตรถภาย
ใน 1 นาที”
๒. กระดาษปรู๊ฟ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๓ เรื่อง ทรัพยากรกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทั้ง
ด้านบวกและด้านลบของการกระจายทรัพยากร
ในโลกได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของ
การกระจายทรัพยากรในโลกได้อย่างเหมาะสม

ขั้นสอน
1. ครูนําเข้าสู่กิจกรรม “ประเทศของฉัน” โดยการอธิบายกติกาสําหรับ
กิจกรรมดังนี้
1.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม
1.2 ครู ใ ช้ ป ระเด็ น คํ า ถามให้ กั บ นั ก เรี ย น จากนั้ น จดคํ า ตอบของ
นักเรียนหน้ากระดาน โดยครูใช้ประเด็นคําถามดังนี้
1) “ประเทศไทยมีทรัพยากรที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ชนิดใดบ้าง”
(แนวคําตอบ : พิจารณาจากคําตอบของนักเรียน)
1.3 ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ป ระโยชน์ ข องทรั พ ยากรที่
นักเรียนได้ร่วมกันนําเสนอ
1.4 ครูมอบกระดาษปรู๊ฟให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม

2.๓ ทรัพยากรใดบ้างที่ญี่ปุ่นจําเป็นต้องใช้ในการผลิตรถยนต์ (แนว
คําตอบ : เหล็ก น้ํามัน เครื่องจักรทันสมัย แรงงาน เงินทุน)
3. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการอธิบาย ดังนี้ "นักเรียนจะเห็น
ได้ว่าสิ่งที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเเต่ละประเทศให้มีความโดด
เด่นแตกต่างกันคือทรัพยากรที่ประเทศนั้น ๆ ครอบครองอยู่ เช่น ประเทศ
ที่ มี เ หล็ ก มาก ก็ อ าจเด่ น เรื่ อ งการผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร ส่ ว นประเทศที่ มี
ภูมิอากาศเหมาะสม มีฝนตกสม่ําเสมออย่างประเทศไทยเราก็เหมาะสม
กั บ การส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรมากกว่ า ดั ง นั้ น หากแต่ ล ะประเทศ
ต้องการสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจให้กับตนเอง ทุกประเทศ
ต้องทําการกระจายทรัพยากรที่ตนมีเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรอื่น ๆ ที่
ตนขาดแคลนซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ "

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๓ เรื่อง ทรัพยากรกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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1.5 ครูกําหนดสถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องสร้างประเทศ
สมมติของตนขึ้นมา โดยเขียนรายละเอียดยลงในแผ่นกระดาษปรู๊ฟ เช่น
ชื่ อ ประเทศ ธงชาติ ภาพวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ข องประเทศนั้ น พร้ อ มตกแต่ ง ให้
สวยงาม
1.6 ครูกําหนดให้นักเรียนเลือกทรัพยากรที่ตนสนใจได้อย่างน้อย ๕
อย่าง ที่คัดเลือกจากตัวเลือกทรัพยากรที่ถูกเขียนไว้บนกระดานหน้าชั้น
เรียน โดยนักเรียนต้องเขียนเหตุผลว่า เพราะเหตุใดจึงเลือกทรัพยากรนี้
(Obj. ๑)
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ประโยชน์ของทรัพยากรที่ตนเลือก
และเขี ย นรายละเอี ย ดโดยยกตั ว อย่ า งเป็ น ประเด็ น ๆ ให้ ชั ด เจนลงใน
กระดาษของแต่ละกลุ่ม (Obj. ๒)
3. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ออกมานํ า เสนอผลงาน โดยกํ า หนดเวลา
นําเสนอกลุ่มละไม่เกิน 3 นาที นักเรียนแต่ละกลุ่มจดบันทึกทรัพยากรของ
กลุ่มอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างกับตนไว้ และนําไปเพิ่มเติมในแผ่นกระดาษ
ของกลุ่มตน
4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบของการกระจายทรัพยากรใน
โลก โดยใช้แนวคําถามดังนี้
4.1 การที่ประเทศต่าง ๆ มีการกระจายทรัพยากรที่ตนมีระหว่าง
กัน ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศต่าง ๆ อย่างไร (แนวคําตอบ
: ผลด้านดีที่จะเกิดขึ้นคือแต่ละประเทศสามารถนําสิ่งที่ตนมีไปแลกเปลี่ยน
กับสิ่งที่ตนขาดแคลน แต่ผลเสียคือแต่ละประเทศต่างต้องมุ่งใช้ทรัพยากร
ที่ ต นมี อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มและความเป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมนั้ น ๆ ได้ ) โดยครู ใ ห้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๓ เรื่อง ทรัพยากรกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดยครูใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้
1.1 ทรัพยากรที่มีคา่ นั้น หมายถึง สิ่งที่เป็นวัตถุ เช่น ป่าไม้
สินแร่ เครื่องจักร เท่านั้นหรือไม่” (แนวคําตอบ : ไม่ใช่ เพราะมนุษย์ก็เป็น
ทรัพยากรอย่างหนึ่ง)
1.2 หากนักเรียนจะเลือกพัฒนาทรัพยากรอย่างหนึ่งเป็นอย่าง
แรก ทรัพยากรใดที่มีค่าและควรพัฒนามากที่สุด (นักเรียนร่วมกันสะท้อน
ความคิด โดยครูช่วยนักเรียนสรุปให้เข้าประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
เพราะทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุด เพราะเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศ)

นักเรียนยกตัวอย่างผลเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรเสื่อม
โทรม อากาศเป็นพิษ ประชาชนตกงานเนื่องจากการใช้เครื่องจักร เป็น
ต้น) (Obj. ๓)
4.2 เพราะเหตุใดประเทศต่าง ๆ จึงกระจายทรัพยากรสําคัญที่ตน
มีกับประเทศอื่น ๆ (แนวคําตอบ : แต่ละประเทศมีทรัพยากรต่างกัน จึง
ทําการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนมีกับทรัพยากรสําคัญอื่น ๆ ที่ต้องนําเข้ามาจาก
ประเทศอื่นเท่านั้ น เพื่อประโยชน์และความมั่ งคั่ ง ของแต่ล ะประเทศ)
(Obj. ๔)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๓ เรื่อง ทรัพยากรกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ยกตัวอย่างการ
1) การตอบคําถาม
กระจายทรัพยากรที่สําคัญ 2) กิจกรรม “ประเทศ
ของโลก และประโยชน์ของ ของฉัน”
ทรัพยากรสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
1) การตอบคําถาม
วิเคราะห์ผลกระทบทั้ง 2) กิจกรรม “ประเทศ
ด้านบวกและด้านลบของ
ของฉัน”
การกระจายทรัพยากรใน
โลกได้อย่างมีเหตุผล

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) คําถามสําคัญ
ดี : ยกตัวอย่างการกระจาย
2) กิจกรรม “ประเทศ ทรัพยากรที่สําคัญของโลกได้
ของฉัน”
มากกว่า ๕ ชนิด และบอก
ประโยชน์ของทรัพยากร
เหล่านั้นต่อเศรษฐกิจได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : ยกตัวอย่างการกระจาย
ทรัพยากรที่สําคัญของโลกได้ ๕
ชนิด และบอกประโยชน์ของ
ทรัพยากรเหล่านั้นต่อเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีเหตุผล
ปรับปรุง : ยกตัวอย่าง
การกระจายทรัพยากรที่สําคัญ
ของโลกได้ ๒-๔ ชนิด และบอก
ประโยชน์ของทรัพยากร
เหล่านั้นต่อเศรษฐกิจได้
1) คําถามสําคัญ
ดี : วิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้าน
2) กิจกรรม “ประเทศ บวกและด้านลบของ
ของฉัน”
การกระจายทรัพยากรได้
มากกว่าอย่างละ ๓ ประเด็น
คําตอบเป็นเหตุเป็นผล ใช้
สํานวนภาษาของตนเองใน
การตอบ
พอใช้ : วิเคราะห์ผลกระทบทั้ง
ด้านบวกและด้านลบของ
การกระจายทรัพยากรได้
อย่างละ ๓ ประเด็น คําตอบ
เป็นเหตุเป็นผล ใช้สํานวนภาษา
ของตนเองในการตอบ
ปรับปรุง : วิเคราะห์ผลกระทบ
ทั้งด้านบวกและด้านลบของ
การกระจายทรัพยากรได้อย่าง
ละ ๓ ประเด็น คําตอบเป็นเหตุ
เป็นผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
1) การตอบคําถาม
อธิบายความสําคัญ
ของการกระจายทรัพยากร 2) กิจกรรม “ประเทศ
ในโลกได้อย่างสมเหตุสมผล ของฉัน”

เครื่องมือทีใ่ ช้
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ดี : เห็นประโยชน์ของ
1) คําถามสําคัญ
2) กิจกรรม “ประเทศ การกระจายทรัพยากรของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้อย่างมี
ของฉัน”
เหตุผล มีการยกตัวอย่าง
ประกอบ ด้วยสํานวนภาษา
ของตน
พอใช้ : เห็นประโยชน์ของ
การกระจายทรัพยากรของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้อย่างมี
เหตุผล มีการยกตัวอย่าง
ประกอบ
ปรับปรุง : ไม่เห็นประโยชน์ของ
การกระจายทรัพยากรของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้อย่างมี
เหตุผล

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
การแข่งขันทางการค้าได้ถูกต้องและยกตัวอย่าง
การแข่งขันทางการค้าทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้อย่าง
ถูกต้อง

ตัวชี้วดั
ส ๓.๒ ม. ๒/๔ วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศ และต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า
ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า
ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายและประเภทของนโยบาย
การแข่งขันทางการค้า
2. ผลดีและผลเสียของการแข่งขันทางการค้า
3. ผลการทบของผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อ
การแข่งขันทางการค้า
แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต
4. ชุมชน

สื่อ
๑. ภาพสินค้าอุปโภค-บริโภค
๒. ข่าวรัฐบาลไทยเตรียมผลักดันให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก
๓. ข่าวมะพร้าวน้ําหอมแบบใหม่
๔. ข่าวเซเว่นอีเลฟเว่นทะลุหมื่นสาขา ปั้นรายได้กว่า
สามแสนล้านบาท
๕. ใบกิจกรรม “คิดใหม่ใหม่ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่รู้
จบ”

ที่มา : http://www.buddypacks.org/ทําความรู้จัก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กับ 3 ค่ายมือถือยักษ์
ยกตัวอย่างประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า
2. ครูใช้แนวคําถามกับผู้เรียนดังนี้
2.1 รู ป ที่ ค รู นํ า มาให้ นั ก เรี ย นชม คื อ รู ป ภาพ ที่ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจอะไร”

ที่มา : https://www.filstop.com/shampoo/
1.2 ภาพของบริการต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูให้นกั เรียนชมภาพสินค้าและบริการต่าง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้
1.1 ภาพของสินค้าต่าง ๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๔ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ด้านทักษะ/กระบวนการ
นักเรียนสามารถนําเสนอแนวทางการแข่งขัน
ทางการค้าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัว
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความเป็นจริง และวิเคราะห์
ผลดี-ผลเสียของการแข่งขันทางการค้าได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของ
การแข่งขันทางการค้าที่ผู้บริโภคได้รับได้อย่าง
เหมาะสม

ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันนิยามความหมาย“การ
แข่งขันทางการค้า” (แนวคําตอบ : การแข่งขันทาง
การค้า หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย ไม่
ว่าจะผลิต นําเข้า ขนส่ง กําหนดราคาและปริมาณ

(แนวคํ า ตอบ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสระผม และธุ ร กิ จ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)
2.2 หากผลิตภัณฑ์ยาสระผมของบริษทั หนึ่งออก
สูตรใหม่ที่บํารุงผมได้ดีกว่าเดิม หรือค่ายโทรศัพท์ค่าย
หนึ่งออกโพรโมชันใหม่ทคี่ ุ้มค่ามากขึ้น และมีราคาถูก
ลง บริษัทคูแ่ ข่งจะต้องปรับตัวอย่างไร” (แนวคําตอบ
: บริษัทคู่แข่งของทั้งยาสระผมและค่ายโทรศัพท์มือถือ จําเป็นต้องปรับนโยบายการค้าขายของตนเองให้
น่าสนใจ และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อ
ไม่ให้เสียลูกค้าไป)
3. ครู กล่าวนําเข้ าสู่ บทเรี ยน โดยการอธิบ ายดั ง นี้
“นั ก เรี ย นจะเห็ น ว่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารรอบตั ว เรามี
หลายแบบ หลายยี่ห้อ หลายราคา ความแตกต่างของ
สินค้าและบริการอันหลากหลายเหล่านี้ทําให้เกิดการ
แข่งขันกันเรียกยอดขาย สิ่งนี้เรียกว่าการแข่งขันทาง
การค้าซึ่งการแข่งขันทางการค้านั้นอาจก่อให้เกิดทั้ง
ผลดีและผลเสียต่อผู้บริโภค”

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๔ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การขายโดยไม่ ถูกจํากั ดหรื อถูก ระงั บด้ วยข้ อ ตกลง
คําสั่ง นโยบายใด ๆ รวมทั้งไม่ถูกแทรกแซงในการ
ประกอบธุรกิจ ทําให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัว
ลงตามความต้องการของตลาด และผู้บริโภคที่เลือก
ซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้ได้โดยอิสระ) (Obj. ๑)
2. ครูอธิบายถึงประเภทของนโยบายการแข่งขันทาง
การค้ า ที่ เ ป็ น การจํ า กั ด หรื อ กี ด กั น ทางการค้ า 3
ประเภท ได้แก่ การใช้อํานาจเหนือตลาด การตกลง
ร่วมกัน และการค้าที่ไม่เป็นธรรม จากนั้นให้นักเรียน
ยกตัวอย่างการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการจํากัดหรือ
กีดกันทางการค้าดังนี้
2.1) การใช้ อํ า นาจเหนื อ ตลาด (เช่ น การ
พยายามผูกขาด เป็นเจ้าของหรือผู้ผลิตคนเดียว)
2.2) การตกลงร่วมกัน (เช่น การรวมบริษัทกัน
เพื่อกําหนดราคาได้เอง การฮั้วประมูล)
2.3) การค้าที่ไม่เป็นธรรม (เช่น การที่ผู้ซื้อและ
ผู้ขายมีอํานาจต่างกันเกินไป ยกตัวอย่างบริษัทยักษ์
ใหญ่ รับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในราคาถูกต่ํา
กว่าทุน เพราะเกษตรกรปลูกพืชผลเยอะมากเกินไป
จนล้นตลาด)
3. นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์ข่าวเพื่ออภิปราย
ถึงข้อดี-ข้อเสียของการแข่งขันทางการค้า จากข่าว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๔ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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https://www.bangkokbanksme.com/article/19516

3.3) ร้าน ๗-๑๑ ทะลุหมื่นสาขา ปั้นรายได้เกือบ
สามแสนล้านบาท

ที่มา : https://voicetv.co.th/read/Hyfrd8EUM

3.2) รัฐบาลเตรียมดันไทยเป็นชาติมหาอํานาจ
ผู้ค้าผลไม้เมืองร้อนโลก

ที่มา :

ด้านดี ๒ ข่าว และข่าวที่สามารถตีความได้ในทางลบ
๑ ข่าว ดังนี้
3.1) ข่ า วมะพร้ า วน้ํ า หอมกิ น ง่ า ย เพิ่ ม มู ล ค่ า
สินค้า

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๔ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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4. ครูใช้แนวคําถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ข้อดี-ข้อเสียของการแข่งขันทางการค้าดังนี้
4.๑ การแข่ ง ขั น ทางการค้ า ภายในประเทศส่ ง
ผลดีด้านคุณภาพ ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า
อย่างไร (แนวคําตอบ : สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น น่าสนใจ
และแปลกใหม่ยิ่งขึ้น ผู้บริโภคมี ตัวเลือ กในการซื้ อ
สิ น ค้ า มากขึ้ น ในราคาที่ ถู ก ลงเนื่ อ งจากมี สิ น ค้ า ใน
ท้องตลาดมาก)
4.๒ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศส่งผล
ดี ด้ า นคุ ณ ภาพ ปริ ม าณการผลิ ต และราคาสิ น ค้ า
อย่างไร (แนวคําตอบ : การที่รัฐบาลช่วยส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
ทําให้ผลิตสินค้าออกมาได้ปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1211335

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๔ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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มากขึ้น และเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศได้
ส่ ว นผู้ บ ริ โ ภคก็ มี ตั ว เลื อ กในการซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ม ากขึ้ น
เช่ น คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น ราคาถู ก ลงเพราะผู้ ผ ลิ ต ต่ า งก็
แข่งขันกันเพิ่มยอดขาย)
4.๓ จากข่าวที่ครูให้นักเรียนดู นักเรียนเห็นข้อเสีย
ของการแข่ ง ขั น ทางการค้ า หรื อ ไม่ (แนวคํ า ตอบ :
นักเรียนสะท้อนความคิดได้โดยอิสระ ครูไม่มีคําตอบ
ที่ถูกต้องเตรียมไว้ แต่อาจมีข้อคิดเกี่ยวกับข่าวที่ ๓ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ํา หรือความไม่เป็น
ธรรมในการแข่งขัน เช่น การขยายสาขาของร้าน ๗๑๑ อาจทําให้ร้ายขายของชํา หรือร้านค้าปลีกของ
ประชาชนหลายร้านต้องเลิกกิจการ เนื่องด้วยขนาด
ของธุรกิจที่แตกต่างกันเกินไป) (obj. ๒)
5. นักเรียนร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ ของตนจาก
กิจกรรม “คิดใหม่ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่รู้จบ” โดย
ครูแจกใบกิจกรรมซึ่งมี ๔ แบบ ให้นักเรียนคนละ ๑
ประเด็น ด้วยวิธีการสุ่มประกอบด้วย
5.1 ด้านการเกษตรและอาหาร
5.2 ด้านเสื้อผ้าเครื่องประดับ
5.3 ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
5.4 ด้ า นเครื่ อ งเขี ย นหรื อ อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ
การศึกษา
6. ครูให้ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๔ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดย
ครูใช้แนวคําถามดังต่อไปนี้
1.1 การแข่ ง ขั น ทางการค้ า มี ป ระโยชน์ ต่ อ ตั ว
นักเรียนเองในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งอย่างไร” (แนว
คําตอบ : สินค้าและบริการต่าง ๆ ต้องพัฒนาคุณภาพ
ตนเองอยู่เสมอ ผู้บริโภคจึงได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี มี
ราคายุติธรรม) (Obj. 3)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๔ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

554

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความหมาย
ของการแข่งขันทางการค้า
ได้ถูกต้องและยกตัวอย่าง
การแข่งขันทางการค้าทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
สามารถนําเสนอ
แนวทางการแข่งขันทาง
การค้าด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับความเป็นจริง
และวิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย
ของการแข่งขันทางการค้า
ได้

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การนิยาม
ความหมายของการ
แข่งขันทางการค้า
3) การวิเคราะห์ข่าว
การแข่งขันทางการค้า
4) กิจกรรม “คิดใหม่
ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่
รู้จบ”
5) ใบกิจกรรม “คิด
ใหม่ทําใหม่ เพิม่
ยอดขายไม่รู้จบ”

1) การตอบคําถาม
2) การนิยาม
ความหมายของการ
แข่งขันทางการค้า
3) การวิเคราะห์ข่าว
การแข่งขันทาง
การค้า
4) กิจกรรม “คิดใหม่
ทําใหม่ เพิ่มยอดขาย
ไม่รู้จบ”
5) ใบกิจกรรม “คิด
ใหม่ทําใหม่ เพิม่
ยอดขายไม่รู้จบ”

ดี : สามารถบอก
ความหมายของ
การแข่งขันทางการค้าได้
ถูกต้อง และยกตัวอย่าง
การแข่งขันทางการค้าทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบได้
อย่างหลากหลายและมี
เหตุผล
พอใช้ : สามารถบอก
ความหมายของ
การแข่งขันทางการค้าได้
ถูกต้อง และยกตัวอย่าง
การแข่งขันทางการค้าทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบได้ แต่
ไม่ครอบคลุมสาระสําคัญ
ปรับปรุง : สามารถบอก
ความหมายของ
การแข่งขันทางการค้าได้
ถูกต้อง และยกตัวอย่าง
การแข่งขันทางการค้าใน
เชิงบวกหรือเชิงลบไม่
สอดคล้องกับประเด็นที่
ศึกษา

1) การตอบคําถาม
2) การนิยาม
ความหมายของ
การแข่งขันทางการค้า
3) การวิเคราะห์ข่าว
การแข่งขันทางการค้า
4) กิจกรรม “คิดใหม่
ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่
รู้จบ”
5) ใบกิจกรรม “คิด
ใหม่ทําใหม่ เพิม่
ยอดขายไม่รู้จบ”

1) การตอบคําถาม
2) การนิยาม
ความหมายของการ
แข่งขันทางการค้า
3) การวิเคราะห์ข่าว
การแข่งขันทาง
การค้า
4) กิจกรรม “คิดใหม่
ทําใหม่ เพิ่มยอดขาย
ไม่รู้จบ”
5) ใบกิจกรรม “คิด
ใหม่ทําใหม่ เพิม่
ยอดขายไม่รู้จบ”

ดี : สามารถนําเสนอแนว
ทางการแข่งขันทาง
การค้าด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัว
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง และ
วิเคราะห์ผลดี-ผลเสียของ
การแข่งขันทางการค้าได้
อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : สามารถนําเสนอ
แนวทางการแข่งขัน
ทางการค้าด้วย
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ และวิเคราะห์ผลดี-
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สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์
ผลเสียของการแข่งขัน
ทางการค้าได้อย่างมี
เหตุผล
ปรับปรุง : สามารถ
นําเสนอแนวทาง
การแข่งขันทางการค้า
ด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
วิเคราะห์ผลดีหรือผลเสีย
ของการแข่งขันทาง
การค้าได้ แต่ขาดเหตุผล
ประกอบ

ด้านคุณลักษณะ
อธิบายความสําคัญ
ของการแข่งขันทางการค้าที่
ผู้บริโภคได้รับได้อย่าง
เหมาะสม

1) การตอบคําถาม
2) การนิยาม
ความหมายของการ
แข่งขันทางการค้า
3) การวิเคราะห์ข่าว
การแข่งขันทางการค้า
4) กิจกรรม “คิดใหม่
ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่
รู้จบ”
5) ใบกิจกรรม “คิด
ใหม่ทําใหม่ เพิม่
ยอดขายไม่รู้จบ”

1) การตอบคําถาม
2) การนิยาม
ความหมายของการ
แข่งขันทางการค้า
3) การวิเคราะห์ข่าว
การแข่งขันทาง
การค้า
4) กิจกรรม “คิดใหม่
ทําใหม่ เพิ่มยอดขาย
ไม่รู้จบ”
5) ใบกิจกรรม “คิด
ใหม่ทําใหม่ เพิม่
ยอดขายไม่รู้จบ”

ดี : ยกตัวอย่างประโยชน์
ของการแข่งขันทาง
การค้าที่ผู้บริโภคได้รับ
มากกว่า ๓ ประเด็นอย่าง
มีเหตุผล ด้วยสํานวน
ภาษาของตนเอง
พอใช้ : ยกตัวอย่าง
ประโยชน์ของการแข่งขัน
ทางการค้าที่ผู้บริโภค
ได้รับมากกว่า ๓ ประเด็น
ปรับปรุง : ยกตัวอย่าง
ประโยชน์ของการแข่งขัน
ทางการค้าที่ผู้บริโภค
ได้รับมากกว่า ๒-๓
ประเด็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบกิจกรรม
“คิดใหม่ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่รู้จบ”

คําชี้แจง ให้นกั เรียนออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแข่งขันของสินค้านั้น ๆ โดยกําหนดให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์คนละ ๒ ชนิด
ผลิตภัณฑ์หมวดที่ (๑) ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอาหาร
สินค้าของนักเรียนพัฒนา/ต่อยอดมาจากสินค้าใด
.................................................................................................
จุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้คืออะไร
.................................................................................................
.................................................................................................

ชื่อสินค้า ....................................................................

วันที่......เดือน.............พ.ศ........
ชื่อสินค้า ....................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
ราคาสินค้านี้ก่อนการปรับปรุงของนักเรียนมีค่าเท่าใด
.................................................................................................
นักเรียนคาดว่าราคาหลังปรับปรุงสินค้า จะมีราคาเปลี่ยนแปลง
เป็นเท่าใด............................................................
กลุ่มลูกค้าหลักของนักเรียนคือคนกลุ่มใด เพราะอะไร .........
.................................................................................................
สินค้าของนักเรียนพัฒนา/ต่อยอดมาจากสินค้าใด
..................................................................................................
จุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้คืออะไร
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
ราคาสินค้านี้ก่อนการปรับปรุงของนักเรียนมีค่าเท่าใด
.................................................................................................
นักเรียนคาดว่าราคาหลังปรับปรุงสินค้า จะมีราคาเปลี่ยนแปลง
เป็นเท่าใด............................................................
กลุ่มลูกค้าหลักของนักเรียนคือคนกลุ่มใด เพราะอะไร .........
.................................................................................................
.......................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบกิจกรรม
“คิดใหม่ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่รู้จบ”
คําชี้แจง ให้นกั เรียนออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแข่งขันของสินค้านั้น ๆ โดยกําหนดให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์คนละ ๒ ชนิด
ผลิตภัณฑ์หมวดที่ (2) ผลิตภัณฑ์ด้านเสื้อผ้าเครื่องประดับ
สินค้าของนักเรียนพัฒนา/ต่อยอดมาจากสินค้าใด
.................................................................................................
จุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้คืออะไร
.................................................................................................
.................................................................................................

ชื่อสินค้า ....................................................................

วันที่......เดือน.............พ.ศ........
ชื่อสินค้า ....................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
ราคาสินค้านี้ก่อนการปรับปรุงของนักเรียนมีค่าเท่าใด
.................................................................................................
นักเรียนคาดว่าราคาหลังปรับปรุงสินค้า จะมีราคาเปลี่ยนแปลง
เป็นเท่าใด............................................................
กลุ่มลูกค้าหลักของนักเรียนคือคนกลุ่มใด เพราะอะไร .........
.................................................................................................
สินค้าของนักเรียนพัฒนา/ต่อยอดมาจากสินค้าใด
..................................................................................................
จุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้คืออะไร
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
ราคาสินค้านี้ก่อนการปรับปรุงของนักเรียนมีค่าเท่าใด
.................................................................................................
นักเรียนคาดว่าราคาหลังปรับปรุงสินค้า จะมีราคาเปลี่ยนแปลง
เป็นเท่าใด............................................................
กลุ่มลูกค้าหลักของนักเรียนคือคนกลุ่มใด เพราะอะไร .........
.................................................................................................
.......................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบกิจกรรม
“คิดใหม่ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่รู้จบ”

คําชี้แจง ให้นกั เรียนออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแข่งขันของสินค้านั้น ๆ โดยกําหนดให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์คนละ ๒ ชนิด
ผลิตภัณฑ์หมวดที่ (3) ด้านอุปกรณ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน
สินค้าของนักเรียนพัฒนา/ต่อยอดมาจากสินค้าใด
.................................................................................................
จุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้คืออะไร
.................................................................................................
.................................................................................................

ชื่อสินค้า ....................................................................

วันที่......เดือน.............พ.ศ........
ชื่อสินค้า ....................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
ราคาสินค้านี้ก่อนการปรับปรุงของนักเรียนมีค่าเท่าใด
.................................................................................................
นักเรียนคาดว่าราคาหลังปรับปรุงสินค้า จะมีราคาเปลี่ยนแปลง
เป็นเท่าใด............................................................
กลุ่มลูกค้าหลักของนักเรียนคือคนกลุ่มใด เพราะอะไร .........
.................................................................................................
สินค้าของนักเรียนพัฒนา/ต่อยอดมาจากสินค้าใด
..................................................................................................
จุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้คืออะไร
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
ราคาสินค้านี้ก่อนการปรับปรุงของนักเรียนมีค่าเท่าใด
.................................................................................................
นักเรียนคาดว่าราคาหลังปรับปรุงสินค้า จะมีราคาเปลี่ยนแปลง
เป็นเท่าใด............................................................
กลุ่มลูกค้าหลักของนักเรียนคือคนกลุ่มใด เพราะอะไร .........
.................................................................................................
.......................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบกิจกรรม
“คิดใหม่ทําใหม่ เพิ่มยอดขายไม่รู้จบ”
คําชี้แจง ให้นกั เรียนออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแข่งขันของสินค้านั้น ๆ โดยกําหนดให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์คนละ ๒ ชนิด
ผลิตภัณฑ์หมวดที่ (4) ด้านเครื่องเขียนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา
สินค้าของนักเรียนพัฒนา/ต่อยอดมาจากสินค้าใด
.................................................................................................
จุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้คืออะไร
.................................................................................................
.................................................................................................

ชื่อสินค้า ....................................................................

ชื่อสินค้า ....................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
ราคาสินค้านี้ก่อนการปรับปรุงของนักเรียนมีค่าเท่าใด
.................................................................................................
นักเรียนคาดว่าราคาหลังปรับปรุงสินค้า จะมีราคาเปลี่ยนแปลง
เป็นเท่าใด............................................................
กลุ่มลูกค้าหลักของนักเรียนคือคนกลุ่มใด เพราะอะไร .........
.................................................................................................
สินค้าของนักเรียนพัฒนา/ต่อยอดมาจากสินค้าใด
..................................................................................................
จุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้คืออะไร
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
ราคาสินค้านี้ก่อนการปรับปรุงของนักเรียนมีค่าเท่าใด
.................................................................................................
นักเรียนคาดว่าราคาหลังปรับปรุงสินค้า จะมีราคาเปลี่ยนแปลง
เป็นเท่าใด............................................................
กลุ่มลูกค้าหลักของนักเรียนคือคนกลุ่มใด เพราะอะไร .........
.................................................................................................
.......................................................................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัย
สําคัญทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้
อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วดั
ส ๓.๒ ม. ๒/๔ วิเคราะห์การแข่งขันทาง
การค้าในประเทศ และต่างประเทศที่
ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต
และราคาสินค้า
ขอบเขตเนื้อหา
1. ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ
2. ผลของการแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ

๑.๑ จุดเด่นของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศข้างเคียง
คืออะไร (แนวคําตอบ : การมีที่อยู่ที่ศูนย์กลางภาคพื้นทวีป)
๑.๒ สิ่ ง ที่ ไ ทยควรเร่ ง พั ฒ นาให้ เ ป็ น จุ ด เด่ น เพื่ อ ผลประโยชน์ แ ละ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นเศรษฐกิ จ คื อ อะไร และเพราะเหตุ ใ ด
(แนวคําตอบ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในด้านการคมนาคมให้
ทันสมัย เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาค)
๒. ครู ก ล่ า วเชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย น โดยการอธิ บ ายดั ง นี้ “นั ก เรี ย นจะ
เห็นได้ว่า ประเทศไทยกําลังเร่งพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตนเองอยู่ นั่นคือด้าน
การคมนาคม สอดคล้องกับโลกในปัจจุบันซึ่งทุก ๆ ประเทศต่างก็เร่งพัฒนาสิ่งที่

ทีม่ า : https://www.youtube.com/watch?v=huAsNQMkm6Q

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูนําเสนอวีดิทัศน์เรื่อง “ไทยศูนย์กลางการขนส่ง เชื่อมไทย เชื่อมโลก”
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย
คื อ การที่ ไ ทยมี ส ภาพที่ ตั้ ง ที่เ หมาะสมในการเป็ น ศูน ย์ ก ลางการของส่ งออก
ภาคพื้นดินของภูมิภาค จากนั้นใช้คําถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
ดังนี้

ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายความสําคัญของการแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ

สื่อ
๑. วีดิทัศน์ “ไทยศูนย์กลางการขนส่ง
เชื่อมไทย เชื่อมโลก”
๒. ใบกิจกรรม “ไทยแลนด์ ๔.๐ ”
๓. รูปภาพแสดงอันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๕ เรื่อง ความสําคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่งอ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปราย
ความสําคัญของการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/836431

เป็ น จุ ด แข็ ง ของตนเองอยู่ เ ช่ น กั น สิ่ ง นี้ เ รี ย กว่ า การเพิ่ ม ความสามารถใน
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้เศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศอยู่รอดได้”
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของโลกและของไทย จากภาพที่กําหนดให้ดังนี้
1.1 ภาพอับดับขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก ปี 2018-2019

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๕ เรื่อง ความสําคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่งอ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของโลกและของไทย โดยใช้แนวคําถามดังนี้
๒.1 อันดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยในระดับโลก และในระดับ
อาเซียนเป็นอย่างไร น่าพึงพอใจหรือไม่ (แนวคําตอบ : นักเรียนร่วมกันสะท้อน
ความคิดเห็น)
๒.2 ถ้าไทยยังมีอันดับไม่ดี อะไรคือปัญหาซึ่งทําให้ไทยมีอันดับการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี (แนวคําตอบ : นักเรียนร่วมกันสะท้อนความคิดถึงปัญหาที่
ฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทย)
๓. ครูนําเสนอประเด็นปัญหาสําคัญด้านเศรษฐกิจของไทย ซึ่งส่งผลให้ไทยมี
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นเศรษฐกิ จ ต่ํ า และให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น
นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทีละประเด็นดังนี้

ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/news/590565

1.2 ภาพอับดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในกลุ่มอาเซียน
ปี 2018-2019

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๕ เรื่อง ความสําคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่งอ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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๓.1 ปัญหาความยากจนและขาดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓.2 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ประชาชนใช้จ่ายเงินน้อย เงินไม่หมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ
๓.3 เน้นการผลิตสินค้าราคาถูกปริมาณมาก ๆ
๓.4 ปัญหาการว่างงาน ขาดแรงงานมีทักษะ
๓.5 ปัญหาช่องว่างของรายได้ประชาชน
๓.6 ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๓.7 ปัญหาขาดเเคลนเงินทุนเเละเงินออม (Obj. ๑)
๔. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญของการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ จากใบกิจกรรม “ไทยแลนด์ ๔.๐”
โดยให้นักเรียนเขียนผังความคิดตามประเด็นที่กําหนดให้ (Obj. ๒) ดังนี้
๔.๑ ปัญหาสําคัญของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
๔.๒ แนวทางการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาบริบทในด้านต่าง ๆ ของ
แต่ละสังคมพร้อมอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน (เช่น ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และรายได้ของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(น้ํา ไฟฟ้า ถนน) ด้านการ
สนับสนุนเอกชน ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐ ด้านกฎหมาย ด้าน
การศึกษา ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ฯลฯ)
๔.๓ ผลที่ เ กิ ด จากการแข่ ง ขั น และการแลกเปลี่ ย นทางการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๕ เรื่อง ความสําคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่งอ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
ครูใช้ประเด็นคําถามสําคัญเพื่อให้นักเรียนแสดงความตระหนักถึงประโยชน์
ของการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศดังนี้
1. การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่กําลังเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นใน
ปัจจุบัน ส่งผลดีต่อประเทศต่าง ๆ อย่างไรบ้าง” (Obj. ๓) (แนวคําตอบ :
1) ประชาชนมีตัวเลือกในการบริโภคมากขึ้น สินค้าบางชนิดมีราคา
ถูกและคุณภาพดีกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ
2) เป็นการระบายผลผลิตของประเทศตน เพื่อแสวงหารายได้ให้
แต่ละประเทศ
3) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนใช้เงินจับจ่ายในระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น กินดีอยู่ดีมากขึ้น
4) ช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนให้
เพิ่มขึ้นเสมอ
๒. การที่ ภ าครั ฐ รวมถึ ง ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ต้ อ งพั ฒ นาตนเองเพื่ อ
การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบันช่ วย
เตือนสติต่อเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งในประเทศไทยได้อย่างไร
(แนวคํ า ตอบ : เราทุ ก คนล้ ว นต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ ก้ า วทั น สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเสมอ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๕ เรื่อง ความสําคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่งอ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ยกตัวอย่างแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของไทยเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขันได้

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
วิเคราะห์ปัจจัย
สําคัญทีส่ ่งผลต่อ
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) การตอบคําถาม
2) การนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของ
ไทยจากประเด็นที่ครู
นําเสนอ
3) การปฏิบัติ
กิจกรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”
4) ใบปฏิบัติกจิ กรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”

1) การตอบคําถาม
2) การนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของไทย
จากประเด็นที่ครู
นําเสนอ
3) การปฏิบัติกิจกรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”
4) ใบปฏิบัติกจิ กรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”

ดี : สามารถยกตัวอย่างแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันได้ครบทุก
ประเด็น มีเหตุมีผล และ
สอดคล้องกับความเป็นจริง
พอใช้ : ยกตัวอย่างแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ไทยเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันได้ แต่ขาดไป ๑-๒
ประเด็น อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ปรับปรุง : ยกตัวอย่างแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ไทยเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันได้ แต่ขาดไป ๓-๔
ประเด็น

1) การตอบคําถาม
2) การนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของ
ไทยจากประเด็นที่ครู
นําเสนอ
3) การปฏิบัติ
กิจกรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”
4) ใบปฏิบัติกจิ กรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”

1) การตอบคําถาม
2) การนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของไทย
จากประเด็นที่ครู
นําเสนอ
3) การปฏิบัติกิจกรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”
4) ใบปฏิบัติกจิ กรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”

ดี : วิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ
ได้มากกว่า ๕ ประเด็น คําตอบ
มีความเป็นเหตุเป็นผล
พอใช้ : วิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่
ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศได้ ๔-๕ ประเด็น
คําตอบมีความเป็นเหตุเป็นผล
ปรับปรุง : วิเคราะห์ปัจจัย
สําคัญทีส่ ่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศได้ ๒-๓ ประเด็น
คําตอบมีความเป็นเหตุเป็นผล

568
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปราย
ความสําคัญของการ
แข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศได้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ
1) การตอบคําถาม
2) การนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของ
ไทยจากประเด็นที่ครู
นําเสนอ
3) การปฏิบัติ
กิจกรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”
4) ใบปฏิบัติกจิ กรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”

เครื่องมือทีใ่ ช้
1) การตอบคําถาม
2) การนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของไทย
จากประเด็นที่ครู
นําเสนอ
3) การปฏิบัติกิจกรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”
4) ใบปฏิบัติกจิ กรรม
“ไทยแลนด์ ๔.๐”

เกณฑ์
ดี : อภิปรายความสําคัญของ
การแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้อง ชัดเจนและตรงประเด็น
พอใช้ : อภิปรายความสําคัญ
ของการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปราย
ได้

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............

ปัญหาสําคัญของประเทศไทย
ที่ส่งผลต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เพื่อเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า
เราต้องร่วมมือกันพัฒนาด้านใดบ้าง

เศรษฐกิจไทย...จะไปทางไหนดี ?

ผลของการแข่งขัน/แลกเปลี่ยน
ทางการค้าระหว่างประเทศ

ใบกิจกรรม “ไทยแลนด์ 4.0”
ให้นักเรียนเขียนผังความคิดในประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยลงในใบกิจกรรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รู้จักการออมและการลงทุน
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๕ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ม. ๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความมีวินัยและมีความรอบคอบ ส่งผลให้ชีวิตมี
ความมั่นคงในอนาคต
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ความหมายและความสําคัญของการออม
๒) ประเภทของการออม
๓) ปัจจัยของการออม
๔) ปัญหาการออมในสังคมไทย
๕) ความหมายและความสําคัญของการลงทุน
๖) ประเภทของการลงทุน
๗) ปัจจัยของการลงทุน
๘) ปัญหาการลงทุนในสังคมไทย
๙) การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
ทักษะ/กระบวนการ
๑) การบริหารจัดการเงินด้วยวิธีการออมและการลงทุน
เจตคติ
๑) การเห็นคุณค่าของการออมและการลงทุนสําหรับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต
๒) มีวินัย
๓) ใฝ่เรียนรู้
๔) อยู่อย่างพอเพียง
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การจัดทําแผนการออมและการลงทุนสําหรับครอบครัวของผู้เรียน ในกิจกรรมวิธีการออมและ
การลงทุนในแบบของฉัน เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ผ่านการคิดค้นร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง
ผู้ปกครองมีส่วนกับการประเมินผลด้วย
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
1. การระบุ
จุดประสงค์
การออมและ
การลงทุนอย่างมี
เหตุผล

2. การออกแบบ
วิธีการออมอย่าง
มีเหตุผล

๔ (ดีมาก)
ระบุสาเหตุของ
การตั้งจุดประสงค์
ของการออมและ
การลงทุน โดย
การแสดง
การวิเคราะห์ปัญหา
การออม การลงทุน
ของครอบครัว และ
เชื่อมโยงหา
จุดประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม
ออกแบบวิธีการออม
โดยการอ้างอิง
หลักการและนํามา
ปรับปรุงแก้ไขใหม่
พร้อมอธิบายความ
เหมาะสมกับตนเอง
ได้

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ระบุสาเหตุของ
ระบุสาเหตุของ
การตั้งจุดประสงค์ การตั้งจุดประสงค์
ของการออมและ ของการออมและ
การลงทุน โดย
การลงทุน โดย
การแสดง
การแสดง
การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา
การออม และ
การออม หรือ
การลงทุนของ
การลงทุนของ
ครอบครัว
ครอบครัว
ออกแบบวิธี
การออม โดย
การอ้างอิงหลักการ
และนํามาปรับปรุง
แก้ไขใหม่

นําวิธีการออมมาใช้
ตามหลักการโดยไม่
เปลี่ยนแปลงแต่
สามารถอธิบาย
ความเหมาะสมกับ
ตนเองได้

๑ (ปรับปรุง)
ระบุจุดประสงค์
การออม และ
การลงทุน แต่ไม่
แสดงการวิเคราะห์
สาเหตุ และ
การเชื่อมโยงเหตุผล

นําวิธีการออมตาม
หลักการมาใช้โดย
ไม่เปลี่ยนแปลง
หรือไม่อธิบายความ
เหมาะสมกับตนเอง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
3. การตัดสินใจ ตัดสินใจเลือกวิธี
เลือกวิธีการลงทุน การลงทุน ผ่าน
การอธิบายปัจจัย
อย่างมีเหตุผล
การลงทุน การแสดง
ความเสี่ยงและ
ผลกําไรหรือ
ผลประโยชน์
ทุกประเด็น
4. การประเมิน
ความเหมาะของ
แผนการลงทุน
ร่วมกับผู้ปกครอง
หรือคนใน
ครอบครัว

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓ - ๑๕
๙ - ๑๒
๕-๘
๑-๔

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตัดสินใจเลือก
ตัดสินใจเลือก
วิธีการลงทุน ผ่าน วิธีการลงทุน ผ่าน
การอธิบายปัจจัย การอธิบายปัจจัย
การลงทุน
การลงทุน และ
การแสดงความ
เสี่ยง
ผู้ปกครองหรือคน
ในครอบครัวให้
ความเห็นชอบต่อ
แผนการออมและ
การลงทุนของ
ผู้เรียน พร้อมแสดง
ความเห็นเพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนา
แผนให้ดียิ่งขึ้น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ผู้ปกครองหรือคน
ในครอบครัวให้
ความเห็นชอบต่อ
แผนการออมและ
การลงทุนของ
ผู้เรียน

๑ (ปรับปรุง)
ตัดสินใจเลือก
วิธีการลงทุน โดยไม่
แสดงเหตุผล

ผู้ปกครองหรือคน
ในครอบครัวไม่
เห็นชอบต่อ
แผนการออมและ
การลงทุนของ
ผู้เรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการออมได้
อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการออม
ได้อย่างสมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายประโยชน์ของการออมได้
อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม. ๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน และ
การออม
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของการออม
๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม
๓. ความสําคัญของการออม

ที่มา : https://www.idropnews.com/
iphone-x/iphone-xc/57709/

ภาพ : โทรศัพท์ ราคา ๓๙,๐๐๐ บาท

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนร่วมกันชมภาพสินค้า และแสดงความเห็นในหัวข้อ
ต่อไปนี้
1.1 ให้นักเรียนคาดเดาราคาสินค้า ว่ามีราคา
ประมาณเท่าไร
1.2 ให้นักเรียนบอกระดับความต้องการสินค้านั้น
ว่ามาก-น้อยเพียงใด

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๖ เรื่อง การออมคืออะไร เพราะใดจึงต้องออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายประโยชน์ของการออม

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. ภาพโทรศัพท์
๒. ภาพรถยนต์
๓. ภาพบ้านพร้อมที่ดิน
๔. สื่อ PowerPoint เรื่องความหมาย
และความสําคัญของการออม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “ถ้าอยากได้สิ่งของที่มี
ราคาสูงเกินกว่าเงินที่มีอยู่ จะมีวิธีการได้มาอย่างไร”
(แนวคําตอบ : ทํางาน เก็บเงิน ขอเงินพ่อแม่)

ภาพ : รถยนต์หรู ราคา ๔๘,๐๐๐,๐๐๐
ที่มา : https://luxurycarrentalusa.com/
wp-content/uploads/2014/04/luxury-car-rentals.jpg

ที่มา: https://www.sanook.com/hitech/946516/

ภาพ : คอมพิวเตอร์ notebook ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๖ เรื่อง การออมคืออะไร เพราะใดจึงต้องออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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๓. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน “มีวิธีการมากมายที่ทําให้เรามีเงิน
เพื่ อ จั บ จ่ า ยใช้ สอย ซื้ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ ราอยากได้ สํ า หรับผู้ที่มี
รายได้ ไ ม่ ม าก การออมเงิ น เป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ เ ราสามารถทํ า ได้
ซึ่งในวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการออมกัน”
ขั้นสอน
1. นักเรียนร่วมกิจกรรม “๑ วัน ฉันซื้ออะไรดี” โดยมีกติกา
ดังนี้
1.1 นักเรียนร่วมกันชมสถานกาณ์ ที่กําหนดให้ต่อไปนี้
1) เงื่อนไขที่ ๑ มีเด็ก ๓ คน ที่ได้เงินมาโรงเรียน
ไม่เท่ากัน
เด็กชาย ก.ไก่ ได้เงินมาโรงเรียนวันละ ๓๐ บาท
เด็กชาย ข.ไข่ ได้เงินมาโรงเรียนวันละ ๖๐ บาท
เด็กชาย ฃ.ฃวด ได้เงินมาโรงเรียนวันละ ๑๐๐ บาท
2) เงื่อนไขที่ ๒ มีร้านค้าในโรงเรียนดังต่อไปนี้
ข้าวแกงป้าน้อย จานละ ๒๐ บาท
ข้าวขาหมูลุงช้าง จานละ ๓๐ บาท
ขนมหวานแม่เจี๊ยบ ถ้วยละ ๑๐ บาท
ลูกชิ้นย่างพี่นุ่ม ไม้ละ ๕ บาท
1.2 กําหนดโจทย์ต่อไปนี้ และให้สุ่มนักเรียนเพื่อออกมา
แสดงความเห็นของตนในแต่ละประเด็น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๖ เรื่อง การออมคืออะไร เพราะใดจึงต้องออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๑) ถ้านักเรียนเป็นเด็กทั้ง ๓ คน และมีรา้ นค้าตามที่
กําหนดให้ นักเรียนจะใช้เงินอย่างไร ที่จะทําให้มีเงินเหลือใน
แต่ละวัน
๒) เด็กชาย ก.ไก่ ได้เงินวันละ ๓๐ บาท เขาจะทํา
อย่างไรเพื่อจะได้กินทั้งข้าวขาหมูและขนมหวานในวันเดียวกัน
๓) ถ้าเด็กชายทั้งสามอยากได้กล่องดินสออันใหม่ใน
ราคา ๑๐๐ บาท แต่พ่อแม่บอกว่าให้เก็บเงินซื้อเอง เด็กชายทั้ง
สามคน จะวางแผนการใช้เงินอย่างไร เพื่อจะทําให้ได้กล่อง
ดินสออันใหม่ให้เร็วที่สุด
1.3 จากกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นต่อไปนี้
๑) การออมคืออะไร (การออม เป็นการแบ่งรายได้ที่
เหลือจากการใช้จ่ายส่วนหนึ่งมาเก็บสะสมไว้)
๒) วิธีการคิดมูลค่าเงินออม (คํานวณจากเงินรายได้ที่
หักค่าใช้จ่ายแล้ว หรือเขียนเป็นรูปแบบ รายได้–ค่าใช้จ่าย =
เงินออม)
๓) เพราะเหตุใดเราจึงต้องออมเงิน (เพื่อเก็บเงินไว้ใช้
สําหรับจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการใช้เงินในอนาคต) (Obj. ๑)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๖ เรื่อง การออมคืออะไร เพราะใดจึงต้องออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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2. จากกิจกรรม ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจในการออมของเด็กทั้งสาม
คนจากหัวข้อที่กําหนดให้ต่อไปนี้
2.1 เงินรายได้มีผลหรือไม่ อย่างไร
2.2 ค่าใช้จ่ายมีผลหรือไม่ อย่างไร
2.3 เป้าหมายของการออมมีผลหรือไม่ อย่างไร
2.4 มีปัจจัยอืน่ ๆ ที่ส่งผลต่อการออมเงินหรือไม่
อย่างไร(Obj. ๒)
3. จากกิจกรรม ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
3.1 ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการที่เด็กชายทั้งสามคนใช้
เงินหมดทุกวัน กับมีเงินเหลือทุกวัน นักเรียนคิดว่าจะมีผลดี
หรือผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
3.2 จากผลดี–ผลเสียทีส่ ะท้อนมา นักเรียนจะสรุปความ
จําเป็น หรือความสําคัญของการออมได้อย่างไร (obj. ๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๖ เรื่อง การออมคืออะไร เพราะใดจึงต้องออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
ครูแ ละนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดยครูใช้
แนวคําถามดังต่อไปนี้
1. จากกิจกรรมให้ข้อคิดแก่การบริหารจัดการเงินของเรา
อย่างไร” (แนวคําตอบ : การวางแผนการใช้จ่าย และ
กําหนดการเก็บเงินตามความเหมาะสมกับตนเอง จะทําให้
การดําเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๖ เรื่อง การออมคืออะไร เพราะใดจึงต้องออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถ
อธิบายความหมายของการ
ออมได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การร่วมกันนิยาม
ความหมาย

1) กิจกรรม “๑ วัน
ฉันซื้ออะไรดี”
2) คําถาม

ดี : นิยามความหมายของการออม โดย
การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและ
หลักการผ่านการอธิบายความหมาย
วิธีการ และจุดประสงค์ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : นิยามความหมายของการออม
โดยการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและ
หลักการได้อย่างถูกต้อง
ปรับปรุง : นิยามความหมายของ
การออมได้ตามหลักการ

ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถ
การร่วมกันนิยาม
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด ความหมาย
การออมได้อย่าง
สมเหตุสมผล

1) กิจกรรม “๑ วัน
ฉันซื้ออะไรดี”
2) คําถาม

ดี : วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออมได้มากกว่า ๔ ข้อ
พอใช้ : วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออมได้ ๓ ข้อ
ปรับปรุง : วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออมได้ ต่ํากว่า ๓ ข้อ

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถ
อธิบายประโยชน์ของ
การออมได้อย่างเหมาะสม

1) กิจกรรม “๑ วัน
ฉันซื้ออะไรดี”
2) คําถาม

ดี : อธิบายประโยชน์ของการออม
ผ่านการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการ
ออม และยกตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : อธิบายประโยชน์ของการออม
ผ่านการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการ
ออมได้แต่ขาดความเหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายประโยชน์
ของการออมได้

การร่วมกันนิยาม
ความหมาย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการ
ออม
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ปัญหาการออมในสังคมไทย
๒. ประเภทการออม
๓. หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การออมดังต่อไปนี้
๑) นักเรียนคนใดเคยออมเงินบ้าง
๒) นักเรียนออมเงินเองหรือผ่านธนาคาร
๓) ขณะออมเงินประสบปัญหาอย่างไรบ้าง
๒. ครูสอบถามนักเรียนกลุ่มที่ไม่เคยออมเงินถึงความอยากริเริ่มออมเงิน
หรือไม่
๓. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน “การออมเป็นวิธีบริหารจัดการเงินที่ต้องพึ่ง
วินัยเป็นอย่างมากทําให้บางคนอาจไม่ประสบความสําเร็จในการออม
จุดประสงค์การเรียนรู้
นอกจากนี้ยังต้องศึกษาการออมรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถทําให้เราได้
ด้านความรู้
ผลประโยชน์จากการออมอีกด้วย ในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ปัญหาทั่วไปของ
นักเรียนสามารถอธิบายปัญหาการออมในสังคมไทยได้
คนไทยในการออม และการออมรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเป็นแนวทางใน
อย่างถูกต้อง
การออมของนักเรียนต่อไปในอนาคตได้”
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
นักเรียนสามารถเลือกวิธีการออมที่เหมาะสมกับ
1. นักเรี ยนร่วมกัน สรุปปั ญหาการออมที่เคยมี ประสบการณ์ม า หรือ
เคยได้ยินมาผ่านพ่อ แม่ และช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ สื่ออินเทอร์ตนเองได้อย่างเหมาะสม
เน็ต โดยการสรุปเป็นข้อ ๆ บนกระดาน
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของการออมเงิน 2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย “จากการสรุปปัญหาการออมของนักเรียน
คิดว่าคนอื่น ๆ ในประเทศไทยจะพบปัญหาเดียวกันกับเราหรือไม่ เพราะ
ในระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น”

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๗ เรื่อง ปัญหาการออมในสังคมไทยและประเภทของการออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. สื่อ PowerPoint เรื่อง
ปัญหาการออมในสังคมไทย
และประเภทของการออม
๒. ภาพ “ผลการสํารวจ
ความเห็น เรื่องนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย”
๓. ใบความรู้ เรื่องประเภท
ของการออม
๔. ภาพพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการออม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ภาพ : “ผลการสํารวจความเห็น
เรื่องนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจไทย” (ตัดมาบางส่วน)
ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/556261

3. นักเรียนร่วมกันศึกษาภาพ “ผลการสํารวจความเห็น เรื่องนโยบาย ภาระงาน/ชิ้นงาน
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” แล้วอภิปรายสรุปความคิดตามหัวข้อต่อไปนี้
อภิปรายความสําคัญของ
การออมเงินในระดับประเทศ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๗ เรื่อง ปัญหาการออมในสังคมไทยและประเภทของการออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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3.๑ จากภาพ ผลสํารวจนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย สะท้อน
ปัญหาทางเศรษฐกิจของประชากรไทยอย่างไรบ้าง (ปัญหารายได้น้อย
เศรษฐกิจไม่ดี การว่างงาน สินค้าเกษตรราคาตกต่ํา)
3.๒ ปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้นมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินหรือไม่
อย่างไร (ทําให้รายได้น้อย รายจ่ายจึงเกือบเท่ารายได้ ไม่มีเงินเหลือเก็บ)
4. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายสรุ ป ปั ญ หาการออมของคนไทย โดย
การเชื่อมโยงปั ญ หาจากประสบการณ์ ข องตนเองกับ ปัญหาที่ พ บจาก
การสะท้อนความรู้จากภาพ “ผลการสํารวจความเห็น เรื่องนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” (obj. ๑)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
5.1 จากปัญหาการออมนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเจอกับปัญหา
เหล่านั้นจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
5.2 ถ้านักเรียนสามารถแก้ปัญหาการออมได้ นักเรียนจะออมเงิน
โดยเก็บไว้เงินเอง หรือเก็บเงินผ่านธนาคาร
5.3 การออมเงิ น ด้ ว ยการเก็ บ เงิ น ไว้ ที่ ต นเองกั บ การเก็ บ ไว้ ใ น
ธนาคาร มีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
5.4 นักเรียนรู้จักวิธีการออมเงินรูปแบบอื่น ๆ ที่จะสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ให้แก่เราหรือไม่

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๗ เรื่อง ปัญหาการออมในสังคมไทยและประเภทของการออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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6. นั ก เรี ย นรั บ ใบความรู้ เรื่ อ งประเภทของการออมเงิ น และศึ ก ษา
เพิ่มเติมจากการอธิบายโดยครู โดยเน้นแสดงความแตกต่างของการออม
แต่ละประเภท ได้แก่ ลักษณะของการออม ผลประโยชน์ ระยะเวลา และ
ความเสี่ยง และร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
6.1 สําหรับนักเรียนแล้วคุ้นเคยกับการออมรูปแบบใดมากที่สุด
6.2 การออมแบบใดมีความปลอดภัยมากที่สุด
6.3 ถ้าสถานะทางการเงินไม่มั่นคง ควรออมแบบใด เพราะเหตุใด
6.4 การออมแบบใดที่นักเรียนไม่สามารถออมได้ เพราะเหตุใด
6.5 การออมแบบใดที่นักเรียนสามารถออมได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานภาพของตน เพราะเหตุใด (obj. ๒)
7. นักเรียนร่วมกันชมภาพพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับ
การออมและร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้
7.1 จากพระราชดํารัส การออมมีผลดีต่อเราอย่างไร (แนวคําตอบ
เป็นหลักประกันความสุข ช่วยป้องกันความขาดแคลนในอนาคต)
7.2 การออมจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติตามพระราชดํารัส
อย่างไร (แนวคําตอบ : ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ช่วยลดปัญหาเงินเฟ้อ เป็น
เงินสํ ารองสําหรั บการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อลดปัญหา
ความยากจนหากเกิดเรื่องไม่คาดฝัน และเป็นเงินสําหรับการลงทุนเพื่อ
ต่อยอดทางธุรกิจของทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ) (obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๗ เรื่อง ปัญหาการออมในสังคมไทยและประเภทของการออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
๑. การเก็บออมเงินมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : รายได้ไม่
เพียงพอสําหรับการเหลือเก็บ เศรษฐกิจไม่ดี)
๒. การออมเงิ น แต่ ล ะประเภทมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไร
(แนวคําตอบ : การออมแต่ละประเภท มีความแตกต่างตามด้านความ
ต้องการ และสถานะของผู้ออม เช่น ถ้าเป็นข้าราชการก็สามารถออม

ภาพ : พระราชดํารัส
ของระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ที่มา https://www.pptvhd36.com/news/ไลฟ์สไตล์/36846

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๗ เรื่อง ปัญหาการออมในสังคมไทยและประเภทของการออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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กบข. ได้ หรือถ้าต้องการเงินปันผลที่สูงกว่าการออมในธนาคารก็จะออม
ในตราสารทุนแทน)
๓. เพราะเหตุใดเราจึงต้องเลือกวิธีการออมที่เหมาะสมแก่ตนเอง
(แนวคําตอบ : ความเข้าใจและสามารถเลือกวิธีบริหารเงินที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสมตามสถานะของตนเองจะช่วยให้ประสบปัญหาในการใช้เงิน
น้อยลงและได้ผลประโยชน์จากการต่อยอดทางการเงินอีกด้วย)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๗ เรื่อง ปัญหาการออมในสังคมไทยและประเภทของการออม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถ
อธิบายปัญหาการออมใน
สังคมไทยได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
นักเรียนสามารถเลือก
วิธีการออมที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

1) การอภิปราย
หาคําตอบ
2) การศึกษาจาก
ผลสํารวจ

1) การอธิบาย
ประสบการณ์การออม
2) ผลการสํารวจ
ความเห็น
เรื่องนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจไทย

ดี : อธิบายปัญหาโดยการเชื่อมโยง
ปัญหาที่พบกับตนเองเข้ากับปัญหา
ของประเทศได้ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายปัญหาที่พบกับตนเอง
กับปัญหาของประเทศได้ถูกต้อง แต่
ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้
ปรับปรุง : อธิบายปัญหาที่พบกับ
ตนเอง หรือปัญหาของประเทศได้
ถูกต้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง

1) การอภิปราย
หาคําตอบ
2) การศึกษาจาก
ผลสํารวจ

1) การอธิบาย
ประสบการณ์การออม
2) ผลการสํารวจ
ความเห็น
เรื่องนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจไทย

ดี : เลือกวิธีการออมที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วย
การอธิบายข้อจํากัดของตน ความ
เหมาะสมกับวิธีการออม และ
ผลประโยชน์ที่ควรได้รับอย่าง
สอดคล้องกัน
พอใช้ : เลือกวิธีการออมที่เหมาะสม
กับตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วย
การอธิบายวิธีการออม และ
ผลประโยชน์ที่ควรได้
ปรับปรุง : เลือกวิธีการออมที่
เหมาะสมกับตนเองได้ แต่ไม่อธิบาย
แสดงความสอดคล้องกัน

588
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถ
อธิบายความสําคัญของการ
ออมเงินในระดับประเทศได้
อย่างถูกต้อง

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

1) การอภิปราย
หาคําตอบ
2) การศึกษาจาก
ผลสํารวจ

1) การอธิบาย
ประสบการณ์การออม
2) ผลการสํารวจ
ความเห็น
เรื่องนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจไทย

ดี : อธิบายความสําคัญของการออม
เงินในระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง
โดยการวิเคราะห์ให้เหตุผลประกอบ
อย่างชัดเจน ๒ ข้อขึ้นไป
พอใช้ : อธิบายความสําคัญของ
การออมเงินในระดับประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง ๒ ข้อขึ้นไป
ปรับปรุง : อธิบายความสําคัญของ
การออมเงินในระดับประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง ต่ํากว่า ๒ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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การออมในตราสารทุน
การออมในตราสารหนี้

การออมทางตรง

การออมผ่านสถาบัน
การเงิน เช่น ธนาคาร

การออมแบบไม่
ผูกพัน

- ประกันสังคม
- กบข

รัฐบาล
กําหนด

- กองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ
- กองทุนรวมระยะยาว

สมัคร
ใจออม

การออมแบบผูกพัน
ระยะยาว

การออมทางอ้อม

ใบความรู้ เรื่องประเภทของการออม
การออมสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๘ เรื่อง การลงทุน ปัจจัยการลงทุน และความสําคัญของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจต้มยํา
ส ๓.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ ขั้นนํา
ลงทุนและการออม
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เมื่อเราออมเงินได้ปริมาณ กุ้ง เกิดขึ้นได้อย่างไร [รู้จริงเศรษฐกิจไทย]”
๒. สื่อ PowerPoint เรื่อง การลงทุน
ขอบเขตเนื้อหา
หนึ่ง เราจะสามารถนําไปใช้ทําประโยชน์อะไรได้บ้าง”
ปัจจัยของการลงทุนและความสําคัญของ
ความหมายและความสําคัญของ
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “ถ้าเราต้องการซื้อของราคา
การลงทุน
๑๐๐,๐๐๐ บาท จากแผนการออมของนักเรียน ต้องใช้เวลานานเท่าไรจึง การลงทุน
๒. ปัจจัยของการลงทุน
จะสําเร็จตามเป้าหมาย”
๓. นักเรียนร่วมกันเสนอความความคิดหาวิธีอื่น ๆ ที่จะสามารถทําให้บรรลุ แหล่งเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
เป้าหมายให้เร็วขึ้น โดยการออกมาเขียนหน้าชั้นเรียน
ด้านความรู้
๔. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน “ข้อจํากัดของการออมคือความเสี่ยงต่ํา และ ๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ผลตอบแทนก็จะต่ําตามไปด้วย ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการนําเงินออมมา 3. อินเทอร์เน็ต
ของการลงทุนได้อย่างถูกต้อง
ใช้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า นั่นคือ การลงทุน”
ด้านทักษะและกระบวนการ
ภาระงาน/ชิน้ งาน
ขั้นสอน
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยของ 1. นักเรียนร่วมกันชมสื่อวีดิทัศน์เรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้ง เกิดขึ้นได้
อภิปรายความสําคัญของการลงทุนที่
การลงทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจได้อย่าง
มีผลต่อประเทศ
อย่างไร [รู้จริงเศรษฐกิจไทย]” โดยครูกําหนดประเด็นเพื่อให้นักเรียนจับ
เหมาะสม
ใจความก่อนชมวีดิทัศน์ ดังนี้
1.1 ผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องในเหตุการณ์นี้มีใครบ้าง (แนวคําตอบ : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย นักธุรกิจไทย-ต่างประเทศ นักเกร็งกําไร)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้ง
เกิดขึ้นได้อย่างไร [รู้จริงเศรษฐกิจไทย]”
ที่มา : https://www.youtube.com/
watch?v=vMfD8gq7aSc

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๘ เรื่อง การลงทุน ปัจจัยการลงทุน และความสําคัญของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
1.2 นักธุรกิจนําเงินจากแหล่งใดมาลงทุน (แนวคําตอบ : ธนาคาร)
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญ
1.3 นักธุรกิจนําเงินมาลงทุนสิ่งใดบ้าง (แนวคําตอบ : ทําธุรกิจ เก็ง
ของการลงทุนที่มีผลต่อประเทศได้ถูกต้อง กําไรอสังหาริมทรัพย์)
และสมเหตสมผล
1.4 ผลของการลงทุนเป็นอย่างไร (แนวคําตอบ : ขาดทุน)
1.5 เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร (แนวคําตอบ :
นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๘ เรื่อง การลงทุน ปัจจัยการลงทุน และความสําคัญของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2. นักเรียนร่วมกันนิยามความหมายของการลงทุนจากจากสื่อ วีดิทัศน์โดย
ครูกําหนดประเด็นให้ต่อไปนี้ และให้นักเรียนเขียนคําตอบบนกระดาน
2.1 ต้องนําเงินไปทําอะไรจึงจะเรียกว่า การลงทุน
(แนวคําตอบ : นําไปผลิตสินค้าและบริการ การซื้อสิทธิ ซื้อหลักทรัพย์
ซื้ออสังหาริมทรัพย์)
2.2 จุดประสงค์ของการลงทุนคืออะไรบ้าง (แนวคําตอบ : เพื่อความ
งอกเงยของเงินที่มีอยู่ เช่น ผลตอบแทนหรือผลกําไรจากการผลิตสินค้าและ
บริการ การเก็งกําไรจากอสังหาริมทรัพย์ การแสวงหาเงินปันผลจากการซื้อ
หลักทรัพย์)
2.3 นักเรียนสรุปความหมายของการลงทุนร่วมกัน (แนวคําตอบ :
การลงทุนคือการนําเงินไปดําเนินการเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือให้ได้รบั
ผลตอบแทนกลับคืนมา) (obj. ๑)
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
3.1 การลงทุนจะให้ผลตอบแทนเป็นผลกําไร หรือทําให้เงินเพิ่มพูน
เสมอไปหรือไม่ (ไม่)
3.2 สิ่งใดที่เราควรพิจารณาก่อนจะเริ่มลงทุน (ความเสี่ยง)
3.3 การลงทุนแบบต่าง ๆ มีความเสี่ยงเท่ากันหรือไม่ (ไม่เท่ากัน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๘ เรื่อง การลงทุน ปัจจัยการลงทุน และความสําคัญของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
4. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “เข้าใจปัจจัยการลงทุน” โดยมีลําดับ
ขั้นตอนดังนี้
4.1 กําหนดให้นักเรียนเป็นนักธุรกิจ ที่กําลังประชุมปรึกษากัน
เกี่ยวกับการลงทุน ๑ ธุรกิจ ทีจ่ ะต้องสร้างผลกําไรเพื่อเป็นเงินสําหรับ
การจัดงานกีฬาสีที่ตนรับผิดชอบได้
4.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ โดยมีครูเป็นผู้ตั้ง
คําถามเพื่อกระตุ้นความคิด และเขียนผลจากการอภิปรายลงบนกระดาน
๑) เงินทุนสําหรับการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใด และมี
ปริมาณจํากัดเท่าไร
๒) การประกอบธุรกิจมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้คืออะไรบ้าง
๓) อุปกรณ์เหล่านั้นได้มาอย่างไร
๔) ราคาของสินค้าหรือบริการ ราคาเท่าไร
๕) นักเรียนคาดหวังว่าจะได้กําไรเท่าไรจากการทําธุรกิจนี้
4.3 นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยของการลงทุนที่พบขณะที่อภิปรายใน
กิจกรรม (แนวคําตอบ : ทุน (ที่เป็นอุปกรณ์) คู่แข่งการลงทุน ผลประโยชน์
ที่จะได้รับ การคาดเดาผลของการลงทุน ฯลฯ) (obj. ๒)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปราย จากประเด็นต่อไปนี้
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ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการลงทุน (แนวคําตอบ :
การจัดการทรัพยากรด้วยความรอบคอบ และศึกษาความเสี่ยงของการใช้
งานทรัพยากร จะทําให้เกิดความปลอดภัยต่อการสูญเสียทรัพยากรโดยใช่
เหตุ)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๘ เรื่อง การลงทุน ปัจจัยการลงทุน และความสําคัญของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
5.1 ถ้าหากคนในประเทศเอาแต่เก็บออมอย่างเดียว ไม่มีการลงทุน
เลย จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อประเทศ
5.2 การลงทุนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร (obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ความหมายของการ 1) การอภิปราย
ลงทุน
หาคําตอบ
2) การศึกษาจาก
ผลสํารวจ

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
การวิเคราะห์ปัจจัย
การลงทุน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

1) การอธิบาย
ประสบการณ์
การออม
2) ผลการสํารวจ
ความเห็น
เรื่องนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจไทย

ดี : อธิบายความหมายของการลงทุนได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
พอใช้ : อธิบายความหมายของการลงทุนได้
ถูกต้อง แต่ขาดความครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายความหมาย
ของการลงทุนได้

การอภิปราย
คําถาม
วิเคราะห์ เพื่อหา
ปัจจัย

ด้านคุณลักษณะ
ความสําคัญของการ การวิเคราะห์ข้อดี คําถามอภิปราย
ลงทุนในระดับประเทศ
ข้อเสีย

ดี : วิเคราะห์ปัจจัยของการลงทุนเพื่อ
การลงทุนในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ๔
หัวข้อขึ้นไป
พอใช้ : วิเคราะห์ปัจจัยของการลงทุนเพื่อ
การลงทุนในธุรกิจได้เหมาะสม ๔ หัวข้อขึ้น
ไป แต่ขาดความสมเหตุสมผล
ปรับปรุง : วิเคราะห์ปัจจัยของการลงทุน
เพื่อการลงทุนในธุรกิจได้น้อยกว่า ๔ หัวข้อ
และขาดความสมเหตุสมผล
ดี : อธิบายความสําคัญของการลงทุนที่มีผล
ต่อประเทศ ผ่านการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียได้
อย่างเหมาะสม ๓ ข้อขึ้นไป
พอใช้ : อธิบายความสําคัญของการลงทุนที่
มีผลต่อประเทศ ผ่านการวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียได้ ๓ ข้อขึ้นไป แต่ขาดความ
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : อธิบายความสําคัญของ
การลงทุนที่มีผลต่อประเทศ ผ่าน
การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียได้น้อยกว่า ๓ ข้อ
และขาดความสมเหตุสมผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายความสําคัญของการลงทุน

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
3. อินเทอร์เน็ต

สื่อ
๑. สื่อ PowerPoint เรื่อง ประเภทของ
การลงทุน
๒. ธนบัตรปลอม ใบละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อ
ใช้ในกิจกรรม ลงทุนกับสิ่งใด ให้กําไรมาก
ที่สุด
๓. ป้ายหัวข้อการลงทุน
๔. บัตรเหตุการณ์ในอนาคต

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๙ เรื่อง ประเภทของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๓.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ขั้นนํา
การลงทุนและการออม
๑. นักเรียนร่วมกันทบทวนจุดประสงค์ของการลงทุน (แนวคําตอบ :
ขอบเขตเนื้อหา
เพื่อทําให้เงินที่มีงอกเงยขึ้นจากเดิม)
ประเภทของการลงทุน
๒. จากจุดประสงค์ของการลงทุน นักเรียนร่วมกันตอบคําถามต่อไปนี้
2.1 การซื้อบ้านเป็นการลงทุน ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคําตอบ :
จุดประสงค์การเรียนรู้
ใช่ เพราะสามารถนําไปขายต่อเพื่อให้ได้กําไร)
ด้านความรู้
2.2 การเปิดร้านขายกาแฟเป็นการลงทุน ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของ (แนวคําตอบ : ใช่ เพราะเป็นการทําธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกําไร)
การลงทุนแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
2.3 การเอาเงินไปฝากธนาคารเป็นการลงทุน ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด
ด้านทักษะและกระบวนการ
(แนวคําตอบ : ใช่ เพราะเป็นการทําให้เงินงอกเงยขึ้นมาอีกวิธีหนึ่ง)
นักเรียนสามารถจําลองแผนการ
๓. นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการยกตัวอย่างการลงทุน
บริหารจัดการเงิน เพื่อการลงทุนได้อย่าง ที่นักเรียนเคยได้ยินมา หรือเคยลงทุนเอง มีลักษณะการลงทุนอย่างไร
เหมาะสม
๔. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน “นักเรียนทราบหรือไม่ว่านอกจากจุดประสงค์
ด้านคุณลักษณะ
เพื่อความงอกเงยของเงินที่มีแล้ว ยังมีวิธีการลงทุนที่อาจทําให้เราได้สิ่งอื่น ๆ
นักเรียนสามารถอภิปราย
นอกเหนือจากเงินอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เราได้เรียนรู้การลงทุนรูปแบบต่าง ๆ”
ความสําคัญของการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๙ เรื่อง ประเภทของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสอน
1. นักเรียนร่วมกันศึกษาประเภทของการลงทุน จากสื่อ PowerPoint
เรื่อง ประเภทของการลงทุน และครูใช้คําถามดังต่อไปนี้
1.1 การลงทุนทางตรงมีลักษณะสําคัญอย่างไร (แนวคําตอบ : เป็น
การลงทุนที่เจ้าของทุนมีบทบาทในการบริหารการลงทุนเอง ผ่านการใช้
ทรัพยากรการผลิต ออกมาเป็นสินค้าและบริการ)
1.2 ยกตัวอย่างการลงทุนทางตรง (แนวคําตอบ : การลงทุนสร้าง
โรงงาน การลงทุนซื้อที่ดินมาปลูกผัก)
1.3 การลงทุนทางอ้อมมีลักษณะสําคัญอย่างไร (แนวคําตอบ :
การลงทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน โดยผู้ลงทุนจะไม่ได้นําเงินไปลงทุนเอง
หรือเป็นการซื้อในลักษณะการเกร็งกําไร)
1.4 ยกตัวอย่างการลงทุนทางอ้อม (แนวคําตอบ : ซื้อหุ้น ตราสารหนี้
ซื้อทอง)
1.5 ความแตกต่างระหว่างการลงทุนทางตรงกับการลงทุนทางอ้อมมี
อะไรบ้าง (แนวคําตอบ : บทบาทของผู้ลงทุนแตกต่างกัน คือ การลงทุน
ทางตรงต้องมีส่วนในการตัดสินใจเอง ในขณะที่การลงทุนทางอ้อม จะเป็น
การฝากผู้อื่นลงทุนให้) (obj. ๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

599

ภาพ : ปิรามิดการลงทุน
ที่มา : http://www.konpakanpai.com/webpage/financial_plan/
การวางแผนการลงทุน.html

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๙ เรื่อง ประเภทของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ร่วมกิจกรรม “ลงทุนกับสิ่งใด
ให้กําไรมากทีส่ ุด”
2.1 นักเรียนร่วมกันศึกษาภาพปิรามิดการลงทุน โดยพิจารณา
การลงทุนแต่ละประเภท และครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๙ เรื่อง ประเภทของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มรับธนบัตรปลอม เพื่อจําลองการมีเงินทุนของ
แต่ละกลุ่ม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ธนบัตรใบละ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๐
ใบต่อ ๑ กลุม่ )
2.3 นักเรียนรับป้ายการลงทุนแบบต่าง ๆ กลุ่มละ ๗ ป้าย ซึ่งมี
ดังต่อไปนี้
๑) ฝากเงินที่ธนาคาร ดอกเบี้ย ๐.๕ % ต่อปี (ฝากกี่บาทก็ได้)
๒) ซื้อที่ดินราคา ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) ซื้อทองคําแท่ง ราคา ๑๙,๔๐๐ บาท/น้ําหนักทองคํา ๑ บาท
(ซื้อกี่บาทก็ได้)
๔) ซื้อภาพวาดจากร้านขายของเก่า ๓๐,๐๐๐ บาท
๕) ขอสัมปทานสํารวจน้ํามัน เงินลงทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖) ทําสัญญาซือ้ ขายเงาะกับสวนเงาะ ในราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท
(ซื้อกี่กิโลกรัมก็ได้) ส่งมอบในอีก ๓ เดือนข้างหน้า
๗) เอาเงินมาเป็นทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีจนจบในเวลา
๔ ปี ใช้เงินทั้งหมด ๗๐,๐๐๐ บาท
2.4 นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มในประเด็นจะบริหารเงินที่มีกับ
การลงทุนอะไรดี โดยใช้ปิรามิดการลงทุนประกอบการตัดสินใจ และการนํา
ธนบัตรปลอมไปวางไว้บนป้ายเพื่อยืนยันการลงทุน โดยมีกติกาที่ต้องแจ้งกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๙ เรื่อง ประเภทของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
นักเรียน คือ “ให้นักเรียนเลือกวิธีการลงทุนที่จะทําให้เกิดผลกําไรมากทีส่ ุด
โดยสามารถเลือกได้มากที่สุดเท่าไรก็ได้ ตามจํานวนเงินทุนที่มี หลังจากจบ
กิจกรรมผูท้ ี่มีผลกําไรมากที่สดุ จะเป็นฝ่ายชนะ”
2.5 หลังจากนักเรียนอภิปราย และวางเงินลงทุนเสร็จสิน้ ให้ครูหยิบ
สุ่มบัตรเหตุการณ์ในอนาคตดังต่อไปนี้ ตามหมวดของเหตุการณ์ ซึ่งจะสุม่
เหตุการณ์ละ ๑ ครั้งเท่านั้น
1) หมวดเงินฝากธนาคาร
- เกิดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารสนับสนุนให้ออมเงินโดยการขึ้น
ดอกเบี้ยให้อีก ๐.๖ % ต่อปี
- เกิดภาวะเงินฝืด ธนาคารลดการขึ้นดอกเบี้ย เป็น ๐.๔ % ต่อปี
2) หมวดทีด่ ิน
- ที่ดินมีคนสนใจซื้อให้ราคาสูงถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ที่ดินทีซ่ ื้อโดนเวนคืน ได้รับเงินคืน ๕๐,๐๐๐ บาท
3) หมวดทองคํา
- ราคาทองคําขึ้นเป็นบาทละ ๒๕,๐๐๐ บาท
- ราคาทองคําปรับลงเป็นบาทละ ๑๘,๐๐๐ บาท
4) หมวดภาพวาด
- ภาพวาดที่ซื้อพบว่าเป็นภาพของจิตรกรชื่อดังในอดีต สามารถ
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๙ เรื่อง ประเภทของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขายให้แก่พิพธิ ภัณฑ์ได้ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ยินดีด้วย ! คุณได้ภาพวาดธรรมดาทั่วไป
หมวดสํารวจน้ํามัน
- พบบ่อน้ํามันบ่อใหญ่ มูลค่าพันล้านบาท
- การสํารวจไม่พบน้ํามันในแหล่งนั้นเลย
5) หมวดเงาะ
- ๓ เดือนต่อมา เงาะราคาตกต่ําเหลือกิโลกรัมละ ๒๕ บาท
- ๓ เดือนต่อมา เงาะราคาสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ ๖๐ บาท
6) หมวดการทํางานหลังเรียนจบ
- จบมาแล้วมีงานทําได้เงินเดือน เดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท
- จบมาแล้วไม่มีงานทํา
2.6 นักเรียนคํานวณประมาณผลกําไร ขาดทุน หลังจากเปิดเหตุการณ์
ครบ และร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้
๑) กลุม่ ใดได้รบั ผลกําไรบ้าง จํานวนเท่าใด เพราะเหตุใดจึงได้กําไร
๒) กลุม่ ใดขาดทุนบ้าง จํานวนเท่าใด เพราะเหตุใดจึงขาดทุน
๓) กลุม่ ใดกําไรมากที่สุด และให้อธิบายเพราะเหตุใดจึงเลือก
การลงทุนเหล่านั้นที่ทําให้ได้ผลกําไรมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๙ เรื่อง ประเภทของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๔) กลุม่ ใดได้กาํ ไรน้อยที่สุดหรือขาดทุน และให้อธิบาย
เพราะเหตุใดจึงเลือกการลงทุนเหล่านั้น
๕) กลุม่ ใดที่เลือกลงทุนกับการศึกษาบ้าง เพราะเหตุใดจึงเลือก
และคิดว่าตนเองขาดทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจในการวาง
แผนการลงทุน มีสิ่งที่ต้องคํานึงในประเด็นใดบ้าง โดยนักเรียนออกมาเขียน
บนกระดาน (obj. ๒)
4. จากกิจกรรม ให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
4.1 การลงทุนในการศึกษา มีจุดประสงค์ในสิ่งใด (แนวคําตอบ :
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง และเปิดโอกาสสู่การงานที่ดีขึ้น)
4.2 ถ้าหากไม่ได้ซื้อที่ดินเพื่อเอามาเก็งกําไรสําหรับขาย เราจะถือว่า
เป็นการลงทุนหรือไม่ (แนวคําตอบ : เป็นการลงทุน)
4.3 เราจะลงทุนกับเรื่องที่ไม่มีผลกับการทําให้เงินงอกเงยโดยตรงไป
เพื่ออะไร (แนวคําตอบ : เพื่อความสุข เพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นรางวัลชีวิต)
4.4 สรุปแล้วการลงทุนทั้งหมดทุกประเภทที่ได้เรียนในวันนี้มี
ประโยชน์อย่างไรแก่เราบ้าง (แนวคําตอบ : เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิต
ทั้งด้านการเงินและชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น) (obj. ๓)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕๙ เรื่อง ประเภทของการลงทุน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด โดยครูใช้แนวคําถาม
ดังต่อไปนี้
๑) นักเรียนจะสามารถทําความเข้าใจการลงทุนรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างไร (แนวคําตอบ : ศึกษาวิธี ประเภทการลงทุน)
๒) ถ้าเราเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองจะทําให้เกิดประโยชน์
อย่างไร (แนวคําตอบ : การศึกษาวิธีการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจํากัดอย่าง
เข้าใจ และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อตนเอง จะทําเกิดผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ประเภทของการลงทุน

ด้านทักษะและกระบวนการ
การจําลองแผนการ
บริหารจัดการเงินเพื่อการ
ลงทุน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การอภิปรายหา ประเด็นการ
คําตอบ
อภิปราย

ดี : อธิบายความหมาย และลักษณะ
สําคัญของประเภทการลงทุนได้ถูกต้อง
ครบทุกประเภท
พอใช้ : อธิบายความหมาย และ
ลักษณะสําคัญของประเภทการลงทุนได้
ถูกต้องบางประเภท
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ความหมาย และลักษณะสําคัญของ
ประเภทการลงทุนได้

1) การอภิปราย กิจกรรม “ลงทุน
2) การวิเคราะห์ กับสิ่งใด ให้กําไร
มากทีส่ ุด”
ความจําเป็น
3) การคาดเดา
สถานการณ์

ดี : วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรคํานึงของ
การลงทุนได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
พอใช้ : วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรคํานึงของ
การลงทุนได้แต่ขาดความสมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่
ควรคํานึงของการลงทุนได้

ด้านคุณลักษณะ
การอธิบายความสําคัญ 1) การอภิปราย กิจกรรม “ลงทุน
2) การวิเคราะห์ กับสิ่งใด ให้กําไร
ของการลงทุน
มากทีส่ ุด”
ความจําเป็น
3) การคาดเดา
สถานการณ์

ดี : อภิปรายสรุปความจากกิจกรรม
และประเด็นการอภิปรายได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : อภิปรายสรุปความจากกิจกรรม
และประเด็นการอภิปรายได้ แต่ขาด
ความเหมาะสมบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายสรุป
ความจากกิจกรรม และประเด็น
การอภิปรายได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป้ายการลงทุนแบบต่าง ๆ กลุ่มละ ๗ ป้าย

ฝากเงินที่ธนาคาร ดอกเบี้ย ๐.๕ % ต่อปี (ฝากกี่บาทก็ได้)

ซื้อที่ดินราคา ๕๐,๐๐๐ บาท

ซื้อทองคําแท่ง ราคา ๑๙,๔๐๐ บาท/น้ําหนักทองคํา ๑ บาท
(ซื้อกี่บาทก็ได้)

ซื้อภาพวาดจากร้านขายของเก่า ๓๐,๐๐๐ บาท

ขอสัมปทานสํารวจน้ํามัน เงินลงทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ป้ายการลงทุนแบบต่าง ๆ กลุ่มละ ๗ ป้าย

ทําสัญญาซื้อขายเงาะกับสวนเงาะ ในราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท
(ซื้อกี่กิโลกรัมก็ได้) ส่งมอบในอีก ๓ เดือนข้างหน้า

เอาเงินมาเป็นทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีจนจบในเวลา ๔ ปี
ใช้เงินทั้งหมด ๗๐,๐๐๐ บาท

609

610

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บัตรเหตุการณ์ในอนาคต

เกิดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารสนับสนุนให้ออม
เงินโดยการขึ้นดอกเบี้ยให้อีก ๐.๖ % ต่อปี

เกิดภาวะเงินฝืด ธนาคารลดการขึ้นดอกเบี้ย
เป็น ๐.๔ % ต่อปี

ที่ดินมีคนสนใจซื้อให้ราคาสูงถึง
๒๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ดินที่ซื้อโดนเวนคืน ได้รับเงินคืน
๕๐,๐๐๐ บาท

ราคาทองคําขึ้นเป็นบาทละ
๒๕,๐๐๐ บาท

ราคาทองคําปรับลงเป็นบาทละ
๑๘,๐๐๐ บาท

ภาพวาดที่ซื้อพบว่าเป็นภาพของจิตรกรชื่อ
ดังในอดีต สามารถขายให้แก่พิพิธภัณฑ์ได้ใน
ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ยินดีด้วย ! คุณได้ภาพวาดธรรมดาทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บัตรเหตุการณ์ในอนาคต

พบบ่อน้ํามันบ่อใหญ่ มูลค่าพันล้านบาท

การสํารวจไม่พบน้ํามันในแหล่งนั้นเลย

๓ เดือนต่อมา เงาะราคาตกต่ําเหลือ
กิโลกรัมละ ๒๕ บาท

๓ เดือนต่อมา เงาะราคาสูงขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ ๖๐ บาท

จบมาแล้วมีงานทําได้เงินเดือน
เดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท

จบมาแล้วไม่มีงานทํา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. สื่อ PowerPoint เรื่อง การบริหาร
ส ๓.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ขั้นนํา
จัดการการออมและการลงทุนภาค
ลงทุนและการออม
๑. นักเรียนร่วมกันทบทวนปัญหาของการออมที่เคยได้ศึกษา (ปัญหา
ครัวเรือน
ขอบเขตเนื้อหา
การออมสําหรับการทบทวนคือ รายได้น้อย รายจ่ายเยอะ เศรษฐกิจไม่ดี
๒. ใบความรู้ เทคนิคการออมเงินและ
๑. ปัญหาการออมในสังคมไทย
การว่างงาน ฯลฯ)
การลงทุนรูปแบบต่าง ๆ
๒. ปัญหาการลงทุนในสังคมไทย
๒. ครูตั้งคําถาม “ปัญหาของการออมสอดคล้องกับปัญหาของการลงทุน
๓. การบริหารจัดการเงินออมและการ
หรือไม่” ให้นกั เรียนแสดงความเห็น
แหล่งเรียนรู้
ลงทุนภาคครัวเรือน
๓. ครูกล่าวนําเข้าสู่บทเรียน “ปัญหาการออมและการลงทุนเป็นปัญหา
๑. หนังสือเรียน
สําคัญสําหรับของหลายครอบครัว ในวันนี้ เราจะมาทําความเข้าใจปัญหา
๒. สมุดบันทึกการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
และร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา”
ด้านความรู้
3. อินเทอร์เน็ต
นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของ
ขั้นสอน
ปัญหาการออมและการลงทุนในครอบครัวได้
1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของการลงทุนโดยใช้ปัญหาการออม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อย่างเหมาะสม
เป็นเกณฑ์ดังนี้
อภิปรายประโยชน์ของการวาง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1.1 รายได้
แผนการออมและการลงทุนสําหรับ
นักเรียนสามารถออกแบบแผนการออม
1.2 รายจ่าย
ครอบครัวของนักเรียน
และการลงทุนที่เหมาะสมครอบครัวตนเองได้
1.3 เศรษฐกิจ
อย่างเหมาะสม

612

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
นักเรียนสามารถอภิปรายประโยชน์ของ
2.1 เงินที่เอาไว้ลงทุนมาจากแหล่งใด (เงินออม)
การวางแผนการออมและการลงทุนสําหรับ
2.2 ถ้าเราไม่มีเงินออมที่เพียงพอ ความเสี่ยงที่จะได้พบจากการลงทุน
ครอบครัวของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
จากเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด (เพิ่มขึ้น เพราะอาจทําให้รับภาระทาง
การเงินหากการลงทุนไม่ประสบผลสําเร็จ)
2.3 สรุปแล้ว ปัญหาการออมมีผลต่อการลงทุนหรือไม่ (มี)
2.4 ให้นักเรียนเสนอปัญหาการออมและการลงทุนอื่น ๆ โดยอธิบาย
เหตุผลอย่างชัดเจน (obj. ๑)
2.5 จากปัญหาการออมและการลงทุนตามที่ได้อภิปรายมา นักเรียน
พบว่าในครอบครัวของนักเรียนเคยประสบปัญหาในข้อใดบ้าง และก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ครอบครัวอย่างไร
3. นักเรียนแต่ละคนรับกระดาษ A๔ คนละ ๑ ใบ และต่างคนต่างสํารวจ
สถานะทางการเงินครอบครัวของตนเองโดยกําหนดให้แบ่งกระดาษ A๔ เป็น
๔ ส่วน เพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.1 ส่วนที่ ๑ รายรับ จากบิดา มารดา หรือเป็นรายรับโดยรวมของ
ครอบครัวทั้งหมด
3.2 ส่วนที่ ๒ รายจ่าย ของครอบครัว ของตัวเอง คิดเป็นรายเดือน
โดยประมาณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ส่วนที่ ๔

ส่วนที่ ๓

4. นักเรียนวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้
4.1 การเงินของครอบครัวมีปัญหาหรือไม่
4.2 ถ้านักเรียนอยากทําเป้าหมายการออม หรือเป้าหมายการลงทุนให้
สําเร็จ นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร
5. นักเรียนรับใบความรู้ เทคนิคการออมเงิน และการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ
โดยมีครูเป็นผู้แนะนํา
6. กิจกรรม “วิธีการออมและการลงทุนในแบบของฉัน” โดยใช้ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสํารวจตนเองและวิธีการออมที่ได้ศึกษามาปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้
6.1 นักเรียนตัง้ จุดประสงค์การออม เพื่อกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

ภาพ ตัวอย่างการแบ่งส่วนของกระดาษ A๔

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
3.3 ส่วนที่ ๓ สรุปยอดคงเหลือ ใน ๑ เดือนโดยประมาณ
3.4 ส่วนที่ ๔ เป้าหมายการออมหรือการลงทุน การตั้งเป้าหมาย
เช่น เงินเก็บ สินค้าที่อยากซื้อ สิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันที่อยากได้
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
6.2 นักเรียนสร้างสรรค์วิธีการออมสําหรับตนเอง ซึ่งสามารถอ้างอิง
จากใบความรู้ เรื่อง เทคนิคการออมเงิน และการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ หรือ
จากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมก็ได้
6.3 นักเรียนวางแผนการลงทุน โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายและเงินออม
ให้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุน
6.4 สุม่ นักเรียน ๓–๔ คน ออกมานําเสนอการออมและการลงทุน
ในประเด็นต่อไปนี้
๑) เป้าหมายของนักเรียนคืออะไร
๒) วิธีการออมของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใดจึง
ออมเช่นนั้น
๓) นักเรียนลงทุนอย่างไร เพราะเหตุใดจึงลงทุนเช่นนั้น
๔) การออมและการลงทุนของนักเรียน สามารถทําให้เป้าหมาย
ประสบความสําเร็จหรือไม่ และนานเพียงใดถึงจะประสบ
ความสําเร็จ (obj. ๒)
7. หลังจากนักเรียนนําเสนอเสร็จสิ้น ให้นักเรียนอภิปรายประโยชน์ของ
การออมและการลงทุนสําหรับครอบครัวของนักเรียน (obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความคิดรวบยอดในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ปัญหาการออมและการลงทุนแสดงให้เห็นถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : พิจารณาตามความคิดเห็นของ
นักเรียน)
1.2 เพราะเหตุใดจึงต้องวางแผนการออมและการลงทุน (แนวคําตอบ :
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงิน เพื่อทําให้การเงินมีความมั่นคง ฯลฯ)
1.3 ถ้านําการวางแผนบริหารจัดการ การเก็บและใช้เงิน ไปใช้กับ
เรื่องอื่น ๆ จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างไร (แนวคําตอบ : การวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างรอบคอบ เหมาะสมต่อสถานการณ์ จะทําให้ใช้งาน
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง รู้จักการออมและการลงทุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
8. หลังเลิกเรียนนักเรียนนําการออกแบบการลงทุนและการออมกลับบ้าน
ไปให้ผู้ปกครองเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับวิธีการของนักเรียน พร้อมลงชื่อ
ท้ายความเห็นแล้วนํามาส่งในภายหลัง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1) การอภิปรายหา
อธิบายสาเหตุของ
ปัญหาการออมและการลงทุน คําตอบ
ในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 2) สํารวจปัญหา
การออมและการลงทุน
ของครอบครัว
3) การปฏิบัติกิจกรรม
รายบุคคล

ด้านทักษะและกระบวนการ
การวางแผนบริหารจัด
การเงินออมและการลงทุน
ภาคครัวเรือน

วางแผนจากการศึกษา
วิธีการในใบความรู้
และปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการใช้ให้
เข้ากับปัญหาของ
ตนเอง

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

1) ประเด็นอภิปราย
2) แบบสํารวจ
สถานะทางการเงิน
ครอบครัวของตน
3) กิจกรรม วิธี
การออมและ
การลงทุนในแบบ
ของฉัน

ดี : อธิบายเชื่อมโยงปัญหา
การออม และการลงทุนที่นํามาสู่
ปัญหาการออมของครอบครัวได้
อย่างมีเหตุผล นํามาสู่ความเข้าใจ
ในวิธีการจัดการเงินออมและ
การลงทุนของตนเองด้วยความ
เหมาะสม
พอใช้ : อธิบายเชื่อมโยงปัญหา
การออม และการลงทุนที่นํามาสู่
ปัญหาการออมของครอบครัวได้
อย่างมีเหตุผล แต่ยังขาดความ
เข้าใจในวิธีการจัดการเงินออม
และการลงทุนของตนเองบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
เชื่อมโยงปัญหาการออมและ
การลงทุน และขาดความเข้าใจใน
วิธีการจัดการเงินออมและ
การลงทุนของตนเอง

กิจกรรม วิธีการออม
และการลงทุนใน
แบบของฉัน
2) ผลงานวิธีการออม
และการลงทุนใน
แบบของฉัน

ดี : วางแผนบริหารจัดการเงิน
ออมและการลงทุนในครอบครัว
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และนําไปใช้ได้จริง และผ่าน
การยอมรับจากคนในครอบครัว
พอใช้ : วางแผนบริหารจัด
การเงินออมและการลงทุนใน
ครอบครัวตนเองได้ ขาด
ประสิทธิภาพในบางประเด็น แต่
ผ่านการยอมรับจากคนใน
ครอบครัว
ปรับปรุง : วางแผนบริหารจัด
การเงินออมและการลงทุนใน
ครอบครัวตนเองได้แต่ยังขาด
ประสิทธิภาพ และไม่ผ่าน
การยอมรับจากคนในครอบครัว
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
ประโยชน์ของการวาง อภิปรายร่วมกันจาก
แผนการออมและการลงทุน ประเด็นคําถาม
สําหรับครอบครัวของนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้
ประเด็นอภิปราย

เกณฑ์
ดี : สรุปประโยชน์ของการวาง
แผนการออมและการลงทุน
สําหรับครอบครัวได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้ : สรุปประโยชน์ของ
การวางแผนการออมและ
การลงทุนสําหรับครอบครัวได้แต่
ขาดความสมเหตุสมผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถสรุป
ประโยชน์ของการวางแผน
การออมและการลงทุนสําหรับ
ครอบครัวได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ครู
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 วิธีการออม และการลงทุนในแบบของฉัน 

เป้าหมายการออม และการลงทุน
ฉันออมและลงทุนเพือ่ สิ่งใด

วิธีการออมของฉัน
สร้างวิธีการออมแบบใหม่ทเี่ หมาะสมกับตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การลงทุนที่เหมาะกับฉัน
ถ้าหากมีเงินจํานวนหนึ่งแล้วจะเอาไปลงทุนกับสิ่งใด

ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับแผนการทั้งหมดนี้
แผนการลงทุนและการออมนี้สามารถใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับครบครัวหรือไม่

ลงชื่อผู้ปกครอง : ......................................................................... เกีย่ วข้องกับนักเรียนเป็น.............................

621

622

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรู้ เทคนิคการออมเงินและการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ

ที่มา : http://infographic.in.th/infographic/วิธีการเก็บเงินออมอย่างง่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ใบความรู้ เทคนิคการออมเงินและการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ

ที่มา : http://dodeden.com/5-วิธีออมเงินอย่างมืออาช/
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624

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรู้ เทคนิคการออมเงินและการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ

ที่มา : http://www.pattanakit.net/รวมแนะนําบทความดีๆ/สูตรออมเงินอย่างได้ผล.html

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ใบความรู้ เทคนิคการออมเงินและการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ

ที่มา : https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/6b998fd1-0328-e611-80c3000d3aa02c62?isSuccess=False
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ใบความรู้ เทคนิคการออมเงินและการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ

ที่มา :
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwiEg_GCqr7cAhUBfysKHT2FBzwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftrader12online.blo
gspot.com%2F2015%2F10%2Fblogpost.html&psig=AOvVaw11oT3pLFbHV9gBaRvcNhF8&ust=1532748135204099
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คําชีแ้ จง
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๒๑๐4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

1. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู้ จํานวน ๘ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ค รู ผู้สอนต้ อ งจั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนโดยนําความรู้ด้ า นเนื้อ หาวิ ช ามาจัดกิ จ กรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการต่ า ง ๆ ไปใช้ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีการแก้ปัญหา
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมด้ า นต่ า ง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ
การพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทํางาน
๗) รักความเป็นไทย
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๘) มีจิตสาธารณะ
หลั ก การออกแบบกิ จ กรรมด้ า นคุ ณ ลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ป รากฏในแผนการจั ด การเรี ยนรู้
คํานึงถึงคุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดี
ของสังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งเน้น ให้ผู้ เรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ
ว่ามนุษย์ดํารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีแนวคิดหลัก
สําคัญ คือ ความหมายของประวัติศาสตร์ ความสําคัญของเวลา ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การใช้วิธีการทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ม าวิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบในการศึ ก ษาตั ว อย่า งหลัก ฐานในการศึ กษา
ประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย รัฐโบราณในดินแดนไทย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยที่ส่งผลถึงสังคมไทยในปัจจุบันและความเสื่อม
ของอาณาจักรสุโขทัย โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างเจตคติ และการฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมต่าง ๆ
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสําคัญของการจัดศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียน คิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ ม ตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทําให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ให้ความสําคัญของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็ น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การ เรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ
๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ มีการประสานความ ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ทุกเวลา ทุกสถานที่
ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนการสอนทั้งของ
ผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัด
กิจกรรมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผน
การเรียน การวั ดผล ประเมิน ผล และต้องคํานึงว่ ากิจกรรมการเรี ยนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห์การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคําอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนํา
ไปสู่คําตอบของปัญหาหรือคําถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยคํานึงถึงเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
 ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้นักเรียนลงมือ
ทดลองและอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนําเข้าสู่บทเรียน การใช้คําถาม
การเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่จะทําให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
 ครูควรมีการวางแผนการใช้คําถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียน และลง
ข้ อ สรุ ป ได้ โ ดยที่ ไ ม่ ใ ช้ เ วลานานเกิ น ไป ครู ค วรเลื อ กใช้ คํ า ถามที่ มี ค วามยากง่ า ยพอเหมาะกั บ
ความสามารถของนักเรียน
 เมื่อนักเรียนถามอย่าบอกคําตอบทันที ควรให้คําแนะนําที่จะช่วยให้นักเรียนหาคําตอบได้เอง ครูควร
ให้ความสนใจต่อคําถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคําถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียน
อยู่ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กําลังอภิปรายอยู่
สําหรับปัญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
 การสํารวจตรวจสอบซ้ําเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ครูควร
ย้ําให้นักเรียนได้สํารวจตรวจสอบซ้ําเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
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แนวการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ครูผู้สอน
ปลายทางควรรู้ คือ
1) ขั้นนํา
ขั้นนํามีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นนํา ประกอบด้วย
(1) การสร้างความสนใจ ทําได้โดยการตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของผู้เรียน
ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือเรื่องที่เป็นประสบการณ์ใกล้ตัว ผู้สอนอาจใช้วิธี การนําเสนอภาพ การใช้สื่อวีดิทัศน์
หรือการสาธิต เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนเป็นการดึงความสนใจของผู้เรียน
(2) การบอกจุดประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมหรือการกระทําอย่างใด
ที่แสดงผลการเรียนรู้ของตนหรือเป็นสิ่งที่ผู้สอนคาดหวัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนใน
การเรียนรู้ในครั้งนั้น ๆ
(3) การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นระลึ ก ถึ ง เรื่ อ งที่ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ม าก่ อ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น
ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้สิ่งใหม่กับสิ่งที่ผู้เรียนรู้มาก่อน เพื่อให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ประสบความสําเร็จได้
ง่ายขึ้น อาจใช้วิธีการสนทนา การใช้คําถามกระตุ้นให้เกิดการทบทวนประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
2) ขั้นสอน
ขั้ น สอนมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ดึ ง เอาความรู้ เ ดิ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่
นําออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นสอน ประกอบด้วย
(1) การนํ า เสนอความรู้ แ ละสื่ อ การเรี ย นรู้ ซึ่ ง สามารถทํ า ได้ ห ลายวิ ธี เ ช่ น การสาธิ ต
การนําเสนอตัวอย่าง การบอกเล่า การให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบ ในการนําเสนอความรู้อาจใช้วิธีอุปนัยหรือ
วิธีนิรนัย ถ้าเป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นรูปธรรมควรใช้วิธีอุปนัย โดยให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่าง
หลากหลายแล้ ว สรุ ป ความหมายของสิ่ ง นั้ น ด้ ว ยตนเอง แต่ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งนามธรรมควรใช้ วิ ธี นิ ร นั ย และ
อาจนําเสนอด้วยภาพหรือแผนภูมิ
(2) การนําเสนอและชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ถ้าเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคย
รู้มาก่อนจําเป็นต้องบอกโดยตรง ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสามารถค้นพบได้ด้วยหลักเหตุผล ผู้สอน อาจนําเสนอ
ความรู้โดยวิธีให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ นอกจากนี้ผู้สอนควรคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนบางคน
ต้องการการชี้แนะจากผู้สอนมากและบางคนอาจไม่ต้องการการชี้แนะ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรใช้วิจารณญาณใน
การดําเนินการ
(3) การให้ผู้เรียนปฏิบัติและฝึกฝนจากใบงาน กิจกรรม หรือตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(4) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับที่ให้กับผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้เรียนให้เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้และเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของผู้เรียน
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ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร ช่วยให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร มีความเหมาะสม
หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และชี้ให้เห็นแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไข
3) ขั้นสรุป
ขั้นสรุปมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวนความรู้ที่ได้รับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิม
หรือไม่อย่างไร และผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นสรุป ประกอบด้วย
(1) การรวบรวมและสังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เทคนิควิธีที่จะช่วยในการสรุปความรู้ที่
นิ ย มใช้ กั น ได้ แ ก่ การนํ า เสนอโดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด (Graphic Organizers) คื อ แบบของการสื่ อ สาร
เพื่อใช้นําเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ให้มีความเข้าใจง่าย กะทัดรัด ชัดเจน
ผั ง กราฟิ ก ได้ ม าจากการนํ า ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มาทํ า การจั ด กระทํ า ข้ อ มู ล โดยอาศั ย ทั ก ษะการคิ ด
เช่น การสังเกต เปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงลําดับ การใช้ตัวเลข การวิเคราะห์
การสร้างแบบแผน จากนั้นจึงเลือกผังกราฟิกเพื่อนําเสนอข้อมูลที่จัดกระทําแล้วตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ผู้นําเสนอต้องการ (ดูภาคผนวก ข)
นอกจากกระบวนการจั ด การเรียนรู้ โ ดยทั่ ว ไปของสาระการเรี ย นรู้ สั งคมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมแล้วมีการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่ครูผู้สอนปลายทางควรรู้ คือ
1) กระบวนการเรียนการสอน DACIR
กระบวนการเรียนการสอน DACIR ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา
เป็นกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการเสริมสร้างทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
โดยมีหลักการของกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้
(1) ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนฝึกตั้งสมมติฐานไว้เป็นกรอบ
ความคิด เพื่อเชื่อมโยงคําถามที่ผู้เรียนต้องการหาคําตอบกับวิธีการค้นคว้าข้อมูลมาตอบคําตอบนั้นได้ตรงตาม
ประเด็นที่ตั้งไว้
(2) การจั ด เตรี ย มหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องครู เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการศึ ก ษาและ
อภิปรายประเด็นทางประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะใน
การสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนเพื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอน
(3) การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่
ศึกษามาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมุมมองและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางมากขึ้น
(4) การให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเด็ น
ต่าง ๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดในระดับต่าง ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
(5) การให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดย
การสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความ
เข้ า ใจขึ้ น ได้ ด้ ว ยตนเอง สามารถเชื่ อ มโยงข้ อ ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สมเหตุ ส มผล จนนํ า ไปสู่ ก ารสร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อกําหนดประเด็นศึกษา (D)
ผู้เรียนอภิปรายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จะนําไปสู่
การกําหนดคําถามสําคัญ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดกรอบ
เนื้อหา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (A)
ผู้ ส อนจั ด เตรี ย มหลั ก ฐานชั้ น ต้ น ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่
สําคัญ จํานวน 1 ชิ้น เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ในบริบทต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (C)
ผู้ ส อนจั ด เตรี ย มหลั ก ฐานชั้ น ต้ น และหรื อ ชั้ น รองทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา
จํานวนที่มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ และเชื่ อ มโยงข้ อ ค้ น พบดั ง กล่ า วเพื่ อ นํ า ไปสู่
การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้จากขั้นที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (I)
ผู้เรียนค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นและหรือชั้น
รองทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 โดยนํามาวิเคราะห์และตีความเพื่อ
นําไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นนําเสนอข้อค้นพบ (R)
ผู้เรียนนําเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่าง
มี เ หตุ ผ ลเพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารอ้ า งอิ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง โดย
นําเสนอทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแย้งกับ
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ทักษะการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอน DACIR สามารถศึกษาได้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่องรัฐโบราณในดินแดนไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคกลาง (รัฐทวารวดี
และรัฐละโว้)
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2) รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of
Cooperative Learning)
รูปแบบการเรียนการสอนของแนวคิดแบบร่วมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือของจอห์นสันและจอห์นสันได้ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน
เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์แพ้-ชนะ ต่างจากการร่วมมือกันซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ชนะ-ชนะ
อั น เป็ น สภาพการณ์ ที่ ดี ก ว่ า ทั้ ง ทางด้ า นจิ ต ใจและสติ ปั ญ ญา หลั ก การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ 5 ประการ
ประกอบด้วย (1) การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักพึ่งพากันโดยถือว่าทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพึง
พากั น เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ร่ ว มกั น (2) การเรี ย นรู้ ที่ ดี ต้ อ งอาศั ย การหั น หน้ า เข้ า หากั น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ (3) การเรี ยนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม
โดยเฉพาะทักษะในการทํางานร่วมกัน (4) การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มที่ใ ช้ใน
การทํางาน (5) การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถตรวจสอบ
และวัดประเมินได้ หากผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แบบร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้
ทางด้านเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและ
อารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional
Models of Cooperative Learning) คือมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ด้วยตนเองและด้วยความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสารทักษะ
การทํางานร่ วมกับผู้อื่น ทั กษะการสร้างความสัม พันธ์ รวมทั้งทั กษะแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาและอื่น ๆ
ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือสามารถศึกษาได้จากหน่วยการเรียนรู้ที่
๔ เรื่อง เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สภาพเศรษฐกิจ
ในสมัยสุโขทัย
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่ อการจัด การเรีย นรู้ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ใ ช้ เป็ นเครื่องมือ ทั้งวั ส ดุ อุปกรณ์ และวิธีการสําหรับ
การสอน เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสื่อการจัดการเรียนรู้สําหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สําคัญ
ได้แก่
1) ใบความรู้สําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2) ใบงานสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
3) วีดิทัศน์สําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
4) ภาพสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
5) แผนที่กายภาพและแผนที่ที่เกี่ยวข้อง
6) บัตรคําสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
7) บทความทางประวัติศาสตร์ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
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แหล่ ง เรี ย นรู้ หมายถึ ง ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์ สวนสาธารณะ
สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศู น ย์ ก ารกี ฬ าและนั น ทนาการ แหล่ ง ข้ อ มู ล และ
แหล่งการเรียนรู้อื่น โดยแหล่งเรียนรู้สําหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่สําคัญ ได้แก่
1) ห้องสมุด
2) อินเทอร์เน็ต
3) ชุมชน
๔. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์สําคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจํานวนมาก
ยังให้ความสําคัญการเรียนรู้แบบท่องจําเพื่อสอบหรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบ ผิวเผิน
มากกว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืน
กว่า (กุศลิน, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้นจําเป็นต้องมีการประเมิน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินใน รูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมิน
การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู้ ส รุ ป รวม (Summative
Assessment) และการประเมิ น การเรีย นรู้ต ามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ในการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจําเป็นต้องสะท้อนการประเมิน ให้ผู้เรียนรับทราบ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเอง และผู้ ส อนต้ อ งนํา ผลการประเมิน มาพิจ ารณาเพื่ อ ทบทวนและปรับ แผน
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดําเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน,
๒๕๕๕ )
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื้ น ฐานสองประการ คื อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบความสําเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ให้ความสําคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวั ด และประเมิ น ก่ อ นเรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบความพร้ อ มและความรู้ เ ดิ ม ของผู้ เ รี ย น
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนํา)
(๒) การวัดและประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(ก) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชํานาญ รวมถึง
มีเจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ข) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(ค) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ พั ฒ นาการด้ า น
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระหว่ างการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบคําถาม
การทําใบงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การร่วมอภิปรายประเด็นต่าง ๆ และการสังเกตพฤติกรรม
(๓) การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็นการ
พัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และเพื่อ
ตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อาจเป็นการประเมินหลังจบหน่วย
การเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหนึ่ง รวมทั้งการประเมินกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ผลจากการประเมิน
ประเภทนี้ใช้ในการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับระดับคะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และ เจตคติ หรือไม่ เช่น การทําโครงงาน
การนําความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การทําแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log)
นอกจากนี้ ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิด
สิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทําได้ดีและยังต้องพัฒนา โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) (ดูภาคผนวก ค.)
ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวม
ในช่วงกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใช้ชุดคําถามและจํานวนข้อให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียน ช่วงเวลา และธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ ในครั้งแรกครูควรทําร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนํา
วิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครองร่วม
ประเมิน
๕. คําแนะนําสําหรับครู
๑) การเตรียมตัวของครู
(๑) ศึกษาทําความเข้าใจคําชี้แจงและทําความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรม และการ
วัดผลและประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ตามบริ บ ทของห้ อ งเรี ย น โรงเรี ย นชุ ม ชนกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ รวมถึ ง การวั ด ประเมิ น
(๔) จัดเตรียมใบงาน บันทึกการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์
๒) การนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
(๑) ครูผู้สอนควรศึกษาและทําความเข้าใจก่อนนําแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับการเตรียม
สื่อให้พร้อมและครบตามคาบเวลาในแต่ละแผนไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนนําไปใช้
(๒) ครู ผู้ ส อนควรนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ อ อกมาเตรี ย ม แล้ ว วางแผนการจั ด กิ จ กรรมให้
เหมาะสมกับผู้เรียน หรือมีการปรับปรุงแผนการสอนหลังการสอนให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงอย่าง
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สม่ํ า เสมอ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ค่ า นิ ย ม เจตคติ ทุ ก แผนการจัด การเรี ย นรู้ รวมทั้ ง วั ด และ
ประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการเรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
๓) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนํามาใช้ มี
ป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะกับกิจกรรม
การเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๔) การบันทึกหลังการสอนของครู
(๑) บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนของตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียน และ
ประเมินตนเองใช้เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตาม
จุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ หรืออุปสรรคของการสอน เช่น การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
การเตรียมตัวเพิ่ม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
(๓) สรุ ป ข้ อ จํ า กั ด การใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ และปรั บ ปรุ ง ตามแนวทางของครู ป ลายทาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 2 เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
ศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป
พัฒนาการทางประวิติศาสตร์ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ที่ตั้งความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณและแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียและ
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริง
กับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) การใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อตระหนักถึงความสําคัญ เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ เข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ตามประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา สามารถนําบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน เห็นคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ ยอมรับ
ความแตกต่างที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั
ส ๔.๑ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม.๒/๓
ส ๔.๒ ม ๒/๑, ม ๒/๒
รวม ๕ ตัวชีว้ ัด
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 2
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ม.๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์
ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ม.๒/๒ ระบุความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมภิ าคเอเชีย
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 2
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

๑

พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียใต้

มาตรฐาน ส ๔.๑
ม ๒/๑ ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นลั ก ษณะ
ต่าง ๆ
ม ๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์
ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐาน ส ๔.๒
ม.๒/๑ อธิ บ ายพั ฒ นาการทางสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ม.๒/๒ ระบุ ค วามสํ า คั ญ ของแหล่ ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

2

พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก

มาตรฐาน ส ๔.๑
ม ๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ
ม ๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์
ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐาน ส ๔.๒
ม.๒/๑ อธิ บ ายพั ฒ นาการทางสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ม.๒/๒ ระบุ ค วามสํ า คั ญ ของแหล่ ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

สาระสําคัญ/
ความคิดรวบยอด
ที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้
ส่งผลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์
โดยบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ําตอนเหนือ
อารยธรรมลุ่มแม่น้ํา
สินธุและอารยธรรม
อารยัน อันเป็น
รากฐานสําคัญและ
ส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคเอเชียใต้
ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกเป็ น
ภู มิ ภ าคขนาดใหญ่
ที่ มี ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศเหมาะสม
กั บ การตั้ ง ถิ่ น ฐาน
และมี ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ ที่
หลากหลาย
ส่ ง ผลให้ มี ผู้ ค นเข้ า
มาตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวั ติ ศ าสตร์
และเกิ ด การพั ฒ นา
จนกลายเป็ น แหล่ ง

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๗
๒๐

๗

๒๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่

3

ชื่อหน่วยการเรียน

พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้
และเอเชียกลาง
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สาระสําคัญ/
เวลา น้ําหนัก
ความคิดรวบยอด (ชั่วโมง) คะแนน
อารยธรรมที่ สํา คั ญ
แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
มาตรฐาน ส ๔.๑
6
1๐
ภูมิภาคเอเชีย
ม ๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของ
กลางเป็นภูมิภาคที่
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
อยู่ระหว่างประเทศ
ลักษณะต่าง ๆ
จีน ประเทศในเอเชีย
ม ๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ตะวันตกเฉียงใต้ และ
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของ
ทวีปยุโรป จึงเป็น
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ดินแดนทางผ่านของ
ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความ เส้นทางการค้าที่
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
สําคัญมาตั้งแต่สมัย
โบราณ มีผู้คนจํานวน
มาตรฐาน ส ๔.๒
มาเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาการเป็น
ภูมิภาคที่สําคัญแห่ง
ม.๒/๒ ระบุความสําคัญของแหล่ง
หนึ่งของโลก
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

สอบกลางภาค

-

20

สอบปลายภาค

-

30

รวมตลอดภาคเรียน

20

100

644

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๗ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๔.๒ เข้ า ใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ม.๒/๒ ระบุความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ โดยบริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ําทางตอนเหนือ อารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุ และอารยธรรมอารยัน อันเป็นรากฐานสําคัญและส่งผล
ต่อพัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1)
2)
3)
4)

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป
ที่ตั้งและความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียใต้ในปัจจุบัน
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ทักษะ/กระบวนการ
1) วิเคราะห์ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการ
2) วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ
3) วิเคราะห์ประเด็นสําคัญของพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
เอเชียใต้
4) ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
เจตคติ
1) ความสําคัญของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์
2) ความสําคัญ ของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน
3) ความสําคัญในการศึกษาเรียนรู้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียใต้
4) คุ ณ ค่ าของการใช้ แ หล่ งข้ อ มู ล ทางประวัติ ศ าสตร์ ในการศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ านต่ าง ๆ
ของภูมิภาคเอเชียใต้
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) ซื่อสัตย์สุจริต
2) ใฝ่เรียนรู้
3) มุ่งมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การสร้าง Timeline พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชียใต้
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เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งาน/ภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
1. เนื้อหา
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคมและวัฒนธรรม
เหตุการณ์สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในภูมิภาค
เอเชียใต้ได้ครบถ้วนทุก
เหตุการณ์

2. การสรุป
สาระสําคัญ

อธิบายรายละเอียดของ
เหตุการณ์สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกเหตุการณ์

3. รูปแบบของ
เส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์

ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้โดยมีประเด็น
สําคัญครบถ้วน ได้แก่ มี
ความน่าสนใจ สวยงาม
เข้าใจง่าย สะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เหตุการณ์
สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ได้แต่
ประเด็นขาดหายไป
ไม่เกิน ๑ เหตุการณ์
อธิบายรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้ได้แต่ประเด็น
ขาดหายไป ไม่เกิน
๑ เหตุการณ์
ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้โดย
ขาดประเด็นสําคัญไป
ไม่เกิน ๑ ประเด็น

๒ (พอใช้)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เหตุการณ์
สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ได้แต่
ประเด็นขาดหายไป
ไม่เกิน 2 เหตุการณ์
อธิบายรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์
เอเชียใต้ได้แต่ประเด็น
ขาดหายไป ไม่เกิน
2 เหตุการณ์
ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้โดย
ขาดประเด็นสําคัญไป
ไม่เกิน 2 ประเด็น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๐ - ๑๒
คะแนน ๗ - ๙
คะแนน ๔ - ๖
คะแนน ๑ - ๓
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดี

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เหตุการณ์
สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ได้แต่
ประเด็นขาดหายไป
มากกว่า 2 เหตุการณ์
อธิบายรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์
เอเชียใต้ได้แต่ประเด็น
ขาดหายไป มากกว่า
๑ เหตุการณ์
ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้โดย
ขาดประเด็นสําคัญไป
ไม่เกิน 3 ประเด็น
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
๑. แผนที่รัฐกิจและแผนทีก่ ายภาพของภูมิภาค
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นพิ จ ารณาแผนที่ รั ฐ กิ จ ของภู มิ ภ าค เอเชียใต้
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
เอเชียใต้
๒. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาค
ขอบเขตเนื้อหา
เอเชียใต้
1. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้
๓. แบบบันทึกกิจกรรมกลุม่
โดยสังเขป
2. อิทธิพลของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มี
แหล่งเรียนรู้
ต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้
๑. ห้องสมุด
ที่มา : http://www.gifex.com/fullsize-en/ 2009- ๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
จุดประสงค์การเรียนรู้
11-18-11175/Southern-Asia-Political-Map.html
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายที่ตั้งและสภาพทาง
จากนั้น ครูตั้งประเด็นคําถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ ภาระงาน/ชิ้นงาน
การระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างที่ต้งั
ภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้โดยสังเขป
ดังนี้
๑) ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ ประกอบด้ ว ยประเทศ และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มผี ลต่อพัฒนาการทาง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของที่ตั้ง อะไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : ประเทศอิ น เดี ย เนปาล ประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้ลงในแบบบันทึก
ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน มัลดีฟส์)
กิจกรรมกลุม่
และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มผี ลต่อพัฒนาการทาง
๒) เมื่อกล่าวถึงภูมิภาคเอเชียใต้ สิ่งแรกที่นักเรียน
ประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้ได้อย่างมีเหตุผล
นึกถึงคือสิ่งใด (แนวคําตอบ : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พระพุทธศาสนา ทัชมาฮาล แม่น้ําคงคา ฯลฯ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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จากนั้น ครูตั้งประเด็นคําถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ
ดังนี้
๑) จากแผนที่ นักเรียนเห็นลักษณะภูมิ ประเทศ
แบบใดบ้างในภูมิภาคเอเชียใต้ (แนวคําตอบ : บริเวณ
ตอนเหนือสุดของภูมิภาคเป็นเทือกเขาสูง ถัดลงมาเป็น
ที่ราบลุ่มแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์ ตอนกลางและตอนใต้
ของภูมิภาคเป็นที่ราบสูงเดคคานมีที่ราบชายฝั่งทะเล
ขนาบทั้ง ๒ ด้าน) (Obj. ๑)
๒) จากลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้
สภาพภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียใต้มีลักษณะอย่างไร

ที่มา : http://www.printfree.cn/free-printablemaps-south-asia-physical-maps-printables259

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. ครูให้นกั เรียนพิจารณาแผนที่กายภาพของภูมิภาค
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนเห็นความสําคัญของการศึกษาที่ตั้งและ เอเชียใต้
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้
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ขั้นสอน
๑. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุม่ โดยให้
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากหัวข้อศึกษา ดังนี้
๑) เทือกเขาสูงตอนเหนือ
๒) ที่ราบลุ่มแม่น้ําทางตอนเหนือ
๓) ที่ราบสูงตอนกลางและตอนใต้
๔) ที่ราบชายฝั่งทะเล
๕) หมู่เกาะ
๒. ครู แ จกใบความรู้ เ รื่ อ งลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
แบบต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ศึ ก ษา ใบความรู้ แ ละอภิ ป รายในกลุ่ ม แล้ ว บั น ทึ ก
คําตอบจากการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
ดังนี้
๑) ลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มนักเรียน ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของมนุษย์อย่างไร (แนวคําตอบ : เช่น บริเวณ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
(แนวคํ า ตอบ : บริ เ วณส่ ว นใหญ่ ข องภู มิ ภ าคอยู่ ใ น
เขตร้ อ น บริ เ วณทางตอนเหนื อ มี อ ากาศหนาวเย็ น
เนื่องจากที่เขตเทือกเขาสูง ตอนกลางของทวีปแห้งแล้ง
เนื่องจากเป็นที่ราบสูง ทําให้ไม่ได้รับอิทธิพลความชื้น
จากทะเล)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เทื อ กเขาสู ง ทางตอนเหนื อ มี อ ากาศหนาวเย็ น
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล
มาก ๆ ทําให้ยากต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ มนุษย์จึง
ต้องปรับตัวในการดํารงชีพ เช่น เครื่องนุ่มห่มจําพวก
หนังสัตว์ หรืออาหารที่เน้นไขมัน เป็นต้น)
๒) สภาพภูมิประเทศของกลุ่มนักเรียนเหมาะสมกับ
การตั้งถิ่น ฐานและสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุ ษ ย์
หรือไม่ อย่างไร (แนวคําตอบ : เช่น ไม่ค่อยเหมาะสม
เนื่องจากบริเวณเทือกเขาสูงทางตอนเหนือ มีมนุษย์
เข้าไปอยู่อาศัยค่อนข้างเบาบาง ส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐาน
บริเวณที่ราบเชิงเขาหรือหุบเขา เช่น ประเทศเนปาล
ประเทศภูฏาน เป็นต้น) จากนั้น ครูให้แต่ละกลุ่มส่ง
ตั ว แทนออกมานํ า เสนอคํ า ตอบจากการอภิ ป ราย
กลุ่มละไม่เกิน ๒ นาที
๓. เมื่ อ ทุ ก กลุ่ ม นํ า เสนอจบ ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น
อภิปรายว่า “สภาพภูมิประเทศแบบใดที่เหมาะสมกับ
การตั้งถิ่นฐานและสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์”
(แนวคําตอบ : บริเวณที่มีความเหมาะสมคือบริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ําทางตอนเหนือ เพราะมีการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์หนาแน่น และเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญของ
เอเชียใต้ เช่น บริเวณลุ่มแม่น้ําสินธุ เป็นต้น
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย น โดยครู ตั้ ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ส่งผล
ต่ อ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร
(แนวคํ า ตอบ : ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ แ ตกต่ า งกั น
ย่ อ มส่ ง ผลให้ ลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ แ ละ
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องแต่ ล ะพื้ น ที่ มี
ความแตกต่างกัน) (Obj. ๒)
๒) การศึ ก ษาที่ ตั้ ง และลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศมี
ความสํ า คั ญ ต่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ใต้
อย่างไร (แนวคําตอบ : ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศที่
หลากหลายของทวีปเอเชียใต้ ส่งผลต่อพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง) (Obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

652

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิบายที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้
โดยสังเขป

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

การตอบประเด็น
คําถาม

๑) คําถาม
๒) แผนที่ รั ฐ กิ จ และ
แผนที่ ก ายภาพของ
ภูมิภาคเอเชียใต้
๓) ใบความรู้ เรื่ อ ง
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ของภูมิภาคเอเชียใต้
๔) แบบบันทึก
กิจกรรมกลุม่

นักเรียนอธิบายที่ตั้ง
และสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐

ด้านทักษะและกระบวนการ
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่
มีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้

๑) การตอบประเด็น
คําถามรายกลุม่
๒) การตรวจแบบ
บันทึกกิจกรรมกลุ่ม

๑) คําถาม
๒) แผนที่รฐั กิจและ
แผนที่กายภาพของ
ภูมิภาคเอเชียใต้
๓) ใบความรู้ เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของภูมิภาคเอเชียใต้
๔) แบบบันทึก
กิจกรรมกลุม่

นักเรียนเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของที่ตั้ง
และสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่มผี ลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐

ด้านคุณลักษณะ
การเห็นความสําคัญของ
การศึกษาที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่มผี ลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้

๑) การอภิปราย
ประเด็นคําถาม
๒) การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน

๑) คําถาม
๒) แผนที่รฐั กิจและ
แผนที่กายภาพของ
ภูมิภาคเอเชียใต้
๓) ใบความรู้ เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของภูมิภาคเอเชียใต้
๔. แบบบันทึก
กิจกรรมกลุม่

นักเรียนสะท้อน
ความคิดเห็น
อย่างสมเหตุสมผล
ร้อยละ ๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ....................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ.....................
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แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

กลุ่มที่.......
ลักษณะภูมปิ ระเทศแบบ.........................................................................................
สมาชิกกลุ่ม ๑. ...................................................................................... ชั้น ม. ...../…… เลขที่....................
๒. ...................................................................................... ชั้น ม. ...../…… เลขที่....................
๓. ...................................................................................... ชั้น ม. ...../…… เลขที่....................
๔. ...................................................................................... ชั้น ม. ...../…… เลขที่....................
๕ ...................................................................................... ชั้น ม. ...../…… เลขที่....................
๖. ...................................................................................... ชั้น ม. ...../…… เลขที่....................
๗. ...................................................................................... ชั้น ม. ...../…… เลขที่....................
๘. ...................................................................................... ชั้น ม. ...../…… เลขที่....................
๑. ลักษณะภูมิประเทศตามที่กลุ่มนักเรียนได้รับ ส่งผลต่อมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. สภาพภูมิประเทศดังกล่าวเหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานและสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์หรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ใบความรู้
เรื่อง ลักษณะภูมปิ ระเทศของภูมิภาคเอเชียใต้

แผนทีแ่ สดงลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้
ที่มา : http://www.printfree.cn/free-printable-maps-south-asia-physical-maps-printables259
ภูมิภาคเอเชียใต้หรืออนุทวีปอินเดีย ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ๗ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และรวมหมู่เกาะที่อยู่ใน
ความปกครองของอินเดีย คือ หมู่เกาะนิโคบาร์ หมู่เกาะอันดามัน และหมู่เกาะลักกาดีฟ
ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ แบ่งเป็น ๕ เขต ดังนี้
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๑. เขตเทือกเขาสูงตอนเหนือ
เป็นเขตเทือกเขาหินใหม่ซึ่งเป็นเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมที่เรี ยกว่ า ปามี ร์ นอตหรื อภาษา
พื้นเมืองเรียกว่า ปามีร์ดุนยา แปลว่า หลังคาโลกมีความสูงประมาณ ๓,๕๐๐-๔,๕๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลางจากปามีร์นอตมีเทือกเขาสูง ๆ ของทวีปเอเชียหลายแนว แต่แนวที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้และเป็นเขต
แดนกั้นเอเชียใต้ออกจากภูมิภาคอื่น ๆ ได้แก่
๑.๑ เทือกเขาหิมาลัย (Himalaya Range)
เป็นเทือกเขาที่แยกอนุทวีป
อินเดียออกจากที่ราบสูงทิเบต และ
ใช้ เ ป็ น พรมแดนธรรมชาติ ที่ กั้ น
ภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออก
ทอดยาวในทิ ศ ทางตะวั น ออกตะวั น ตก พาดผ่ า นพื้ น ที่ ข อง ๕
ประเทศ ได้แ ก่ ปากีสถาน อินเดี ย
จี น ภู ฏ าน และเนปาล ในจํ า นวน
ยอดเขาสูงทั้งหมดตามแนวเทือกเขา
หิ ม าลั ย มี ย อดเขามากกว่ า ๘๐
ยอดเขา ที่ มี ค วามสู ง มา ก ก ว่ า
๗,๐๐๐ เมตรขึ้ น ไปเป็ น ต้ น กํ า เนิ ด
ของแม่ น้ํ า ๓ สาย คื อ สิ น ธุ คงคา
และพรหมบุตร
เทือกเขาสําคัญในภูมิภาคเอเชียใต้
ที่มา : http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AboutStudent/
๑.๒ เทื อ กเขาสุ ไ ลมาน
Document/Hist_India/pdf/Hist_SouthAsia_3_Physical.pdf
(Sulaiman Range)
เทื อ กเขาสุ ไ ลมาน เป็ น
เทือกเขาทางตะวันตกของปากีสถาน
และเป็นเทือกเขาที่เป็นแนวพรมแดนปากีสถานกับอัฟกานิสถานมีช่องเขาไคเบอร์ (Khyber Pass) ซึ่งเชื่อม
พื้นที่หุบเขาสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเข้ากับที่ราบหุบเขาลุ่มแม่น้ําสินธุของปากีสถาน
และอินเดีย เป็นเส้นทางการเดินทางจากภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้สู่เอเชียใต้ตั้งแต่โบราณ
๑.๓ เทือกเขาฮินดูกูซ (Hindu Kush Range)
เทือกเขาฮินดูกูซอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกับประเทศอัฟกานิสถาน มียอดเขาสูงที่
มากกว่าระดับ ๗,๐๐๐ เมตร ถึง ๒๐ ยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาติร์อิชเมียร์ในประเทศปากีสถาน
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๒. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ําตอนเหนือ
เป็นบริเวณที่ราบต่ําถัดลงมาจากเทือกเขาสูงทางตอนเหนือของภูมิภาค เป็นเขตอุดมสมบูรณ์ที่สุดของ
ภูมิภาคนี้ โดยครอบคลุมที่ราบลุ่มแม่น้ํา ๓ บริเวณ คือ
๒.๑ ที่ราบลุ่มแม่น้ําสินธุ (Indus river plains)
แม่น้ําสินธุเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในปากีสถาน ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่และสายหลักของชาวปากีสถานต้น
กําเนิดของแม่น้ําอยู่บริเวณที่ราบสูงธิเบต มีความยาว ๓,๒๐๐ กิโลเมตร ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลอาหรับทางตอน
ใต้ของปากีสถานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําสินธุเป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานมาช้านาน ดังปรากฏหลักฐานที่เมือง
โมเฮนโจดาโรและฮารัปปา เรียกในปัจจุบันว่า อารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุหรืออารยธรรมดราวิเดียน

ที่ราบลุ่มแม่น้ําตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียใต้
ที่มา : http://www.alearningfamily.com/main/south-asia-physical-map-2/
๒.๒ ที่ราบลุ่มแม่น้ําคงคา (Ganges river plains)
แม่น้ําคงคาเป็นแม่น้ําสายสําคัญของอินเดีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูคู่กับแม่น้ํา
ยมุ น าที่ ไ หลขนานกั น มี ต้ น กํ า เนิ ด ทางภาคเหนื อ ของอิ น เดี ย บริ เ วณเทื อ กเขาหิ ม าลั ย ไหลผ่ า นทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ําพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ เกิดเป็น
ดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ชื่อว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ําคงคา นับเป็นแหล่งชลประทานและการคมนาคมที่
สําคัญแห่งหนึ่ง ก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล แม่น้ําคงคามีความยาวประมาณ ๒,๕๑๐ กิโลเมตร
๒.๓ ที่ราบลุ่มแม่น้ําพรหมบุตร (Brahmaputrariver plains)
แม่น้ําพรหมบุตรเป็นแม่น้ําที่กั้นเขตแดนสายสําคัญสายหนึ่งของทวีปเอเชีย มีความความยาว ๒,๙๐๐
กิโลเมตร มีต้นกําเนิดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบต จากนั้นไหลผ่านพื้นที่ตอนใต้ของ
ทิเบต แล้วไหลวกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านหุบเขาอัสสัมและไปทางใต้ผ่านประเทศบังกลาเทศ มีจากนั้นได้
ไหลมารวมกับแม่น้ําคงคา เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ชื่อว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ําคงคา นับเป็น
แหล่งชลประทานและการคมนาคมที่สําคัญแห่งหนึ่ง
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๓. ที่ราบสูงตอนกลางและตอนใต้
ที่ ร าบสู ง เดคคาน (Deccan Plateau) เป็ น
เขตหินเก่าผ่านการสึกกร่อนมานาน มีอาณาเขตเริ่มจาก
ตอนใต้ของเขตที่ราบลุ่มน้ํา โดยเริ่มจากแนวเทือกเขา
ใหญ่ น้ อ ยที่ คั่ น อยู่ เช่ น เทื อ กเขาวิ น ไชย (Vindhya)
เทือกเขาสัตปุระ (Satpura) เทือกเขาไมคาลา (Maikala)
และเทือกเขาอชันตา (Ajanta) เทือกเขาเหล่านี้มีความ
สูงต่างกัน ตั้งแต่ ๔๖๐-๑,๒๒๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล
สองฝั่งของเขตคาบสมุทรเดคคาน ก่อนถึงชายฝั่งทะเลมี
เทือกเขากัท ส์ (Ghats) ตะวั นออก และเทือกเขากัทส์
ตะวันตกขนาบอยู่ เนื่องด้วยที่ราบสูงเดคคานมีลักษณะ
ที่ราบสูงเดคคาน
เป็นที่ราบสูงรูปโต๊ะ คือ เป็นที่ราบสูงที่มีทะเลหรือที่ราบ
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/
ล้อมรอบเป็นขอบทําให้ยกตัวขึ้นสูงกว่าบริเวณโดยรอบ
Deccan_Plateau#/media/
อย่างเห็นได้ชัด เกิดเป็นลักษณะเหมือนรูปโต๊ะ จึงทําให้
File:Deccan_Traps_Matheran.jpg
บริเวณส่วนในของที่ราบสูงได้รับอิทธิพลความชื้นจาก
ทะเลน้อยมาก มีสภาพแห้งแล้งแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายและทะเลทราย
๔. ที่ราบชายฝั่งทะเล
ที่ราบชายฝั่งทะเลของภูมิ ภาคเอเชี ยใต้ที่
สํ า คั ญ คื อ ที่ ร าบชายฝั่ ง ทะเลแคบ ๆ ขนาบทั้ ง
สองฝั่ ง ของที่ ร าบสู ง เดคคาน ได้ แ ก่ ที่ ร าบชายฝั่ ง
ทางตะวั น ออก เรี ย กว่ า ชายฝั่ ง โคโรเมนเดล
(Coromandel coast) และที่ราบชายฝั่งตะวันตก
เรียกว่า ชายฝั่งทะเลมาลาบาร์ (Malaba coast)
ชายฝั่งทั้งสองมีความสําคัญในการใช้เป็นเส้นทาง
การค้าทางทะเลตั้งแต่โบราณระหว่างอาหรับและ
เมืองมุมไบ เมืองท่าสําคัญทางฝั่งตะวันตกของอินเดีย
เปอร์ เ ซี ย กั บ จี น ซึ่ ง ต้ อ งผ่ า นชายฝั่ ง นี้ จากแผนที่
ที่มา : http://businessofdata.net/017
ทะเลของอินเดี ยนั้ น ชายฝั่งบนแผ่ นดิ น ใหญ่ข อง
อินเดียประกอบด้วยหาดทรายถึงร้อยละ ๔๓ กรวดและหินร้อยละ ๑๑ รวมถึงหน้าผา และร้อยละ ๔๖ เป็นดิน
เลนและโคลน ในปัจจุบันชายฝั่งทะเลทั้งสองมีเมืองท่าสําคัญ เช่น เมืองมุมไบทางฝั่งตะวันตก เมืองเจนไนและ
เมืองวิศาขาปัตตนัมทางฝั่งตะวันออก เป็นต้น
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๕. หมู่เกาะ
หมู่เกาะในภู มิภาคเอเชี ย ใต้ทั้ งหมดตั้งอยู่ ในมหาสมุทร
อิ น เดี ย เกาะที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ได้ แ ก่ เกาะศรี ลั ง กา(Sri
LankaIsland) ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศศรีลังกาตั้งอยู่บน
จุดปลายสุดด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดียพื้นที่
ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นที่ราบสลับภูเขา และมีที่ราบชายฝั่ง
ทางตอนกลางเต็ ม ไปด้ ว ยภู เ ขาและป่ า ไม้ ท างตอนใต้ มี
ลั ก ษณะเป็ น เนิ น เขาและภู เ ขา นอกจากนี้ ยั ง มี ห มู่ เ กาะที่
สําคัญ เช่น หมู่เกาะมัลดีฟส์ (Maldives Islands) ตั้งอยู่
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องภาคพื้ น ทวี ป เกิ ด จากซาก
ปะการั ง ทั บ ถมจนเกิ ด เป็ น แผ่ น ดิ น เรี ย กว่ า “อะทอลล์
(Atoll)”จํานวนกว่า ๑,๑๙๐ เกาะ หมู่เกาะอันดามันและ
นิ โ คบาร์ (Andaman and Nicobar Islands)เป็ น หมู่
เกาะขนาดใหญ่ที่มีเกาะรวมกันทั้งหมด ๕๗๒ เกาะ ตั้งอยู่ใน
บริ เ วณอ่ า วเบงกอลและทะเลอั น ดามั น ในบรรดาเกาะ
ทั้ ง หมดมี เ พี ย ง ๓๘ เกาะเท่ า นั้ น ที่ มี ม นุ ษ ย์ อ าศั ย อยู่ ร าว
๓๕๐,๐๐๐ คนส่ ว นใหญ่ ป ระมาณร้ อ ยละ ๙๒ ของพื้ น ที่
ปกคลุมไปด้วยป่าฝนหนาทึบ โดยมีเกาะนิโคบาร์ใหญ่เป็น
หมู่เกาะมัลดีฟส์เกิดจากซากปะการังทับถมจน ศูนย์กลางทางใต้ และมีเกาะอันดามันเป็นศูนย์กลางทางตอน
เกิดเป็นแผ่นดิน เรียกว่า อะทอลล์ (Atoll) เหนื อ หมู่ เ กาะอั น ดามั น และนิ โ คบาร์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ที่มา : https://mymaldives.com/maldives/ ประเทศอินเดีย ทางการอินเดียได้จัดให้หมู่เกาะอันดามันและ
นิโคบาร์เป็นดินแดนสหภาพแห่งหนึ่ง
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. ภาพชาวดราวิเดียนและชาวอารยัน
ส ๔.๑ ม.๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ขั้นนํา
๑. ครูให้นกั เรียนดูภาพชาวดราวิเดียนและชาวอารยัน
๒. กระดาษปรู๊ฟ
ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ส ๔.๑ ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความของ
แหล่งเรียนรู้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
๑. ห้องสมุด
ส ๔.๒ ม.๒/๒ ระบุความสําคัญของแหล่ง
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ขอบเขตเนื้อหา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุ
ชาวดราวิเดียน
ชาวอารยัน
ที่มา : https://my.dek-d.com/--fever-2. อารยธรรมอารยัน
๑. การเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)
3. อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการ /writer/viewlongc.php?id=774087&chapter=8 เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
https://pantip.com/topic/30688518
๒. ใบงานเรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้
เอเชียใต้
จากนั้นครูตั้งประเด็นคําถามให้นักเรียนอภิปราย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ร่วมกัน ดังนี้
๑) บุคคลในภาพดังกล่าว น่าจะเป็นประชากรของ
ด้านความรู้
ประเทศใด แล้ ว นั ก เรี ย นสั ง เกตได้ จ ากสิ่ ง ใดบ้ า ง
๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของ
(แนวคํ า ตอบ : ประเทศอิ น เดี ย สั ง เกตจากลั ก ษณะ
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ได้โดยสังเขป
หน้าตา ผิวพรรณ เครื่องแต่งกาย)
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ภูมิภาคเอเชียใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
๑. นักเรียนสามารถบอกความสําคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าการประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อศึกษา
อารยธรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑) กลุ่มที่ ๑ ศึกษาอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุ
๒) กลุ่มที่ ๒ ศึกษาอารยธรรมอารยัน
๒. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มสรุปประเด็นสําคัญของ
อารยธรรมกลุ่มที่ตนได้รับมอบหมายในลักษณะแผนผัง
ความคิด (Mind Map) ลงบนกระดาษปรู๊ฟ โดยศึกษา
ในประเด็นต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๒. นั ก เรี ย นสามารถระบุ แ นวคิ ด และประดิ ษ ฐ ๒) ลั ก ษณะของชาวอิ น เดี ย ทั้ ง สองภาพ มี ค วาม
กรรมที่เกิดในอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชียใต้ แตกต่ า งกั น อย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ : ชาวดราวิ เ ดี ย น
ผิวดํารูปร่างเล็ก ชาวอารยันผิวขาวรูปร่างสูงใหญ่)
ได้ถูกต้อง
๓) คนทั้ ง ๒ กลุ่ ม เข้ า มาอยู่ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
อย่างไร (นักเรียนตอบตามองค์ความรู้เดิมของนักเรียน)
๑. นั ก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของ ๒. ครู นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นโดยการอธิ บาย ดั ง นี้
อารยธรรมโบราณที่มี ผ ลต่อพั ฒนาการของภูมิ ภาค “ชาวดราวิเดียนกับชาวอารยันเป็นผู้สร้างสรรค์อารยเอเชียใต้ ได้อย่างมีเหตุผล
ธรรมสําคั ญของภู มิภาคเอเชี ย ใต้ คื อ อารยธรรมลุ่ม
๒. นักเรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือและ แม่น้ําสินธุ และอารยธรรมอารยัน ซึ่งเป็นรากฐานของ
ตี ค วามจากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล อารยธรรมโบราณใน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๑) ความเป็นมาของอารยธรรม
๒) แนวคิดและประดิษฐกรรมที่เกิดในอารยธรรมนี้
๓) อิทธิพลของอารยธรรมที่ผลต่อภูมิภาคเอเชียใต้
จนถึงปัจจุบัน
๓. ครูให้นกั เรียนศึกษาหาหลักฐานอย่างน้อยกลุ่มละ
2 หลักฐานจากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต (พร้อมระบุเว็บไซต์แหล่งที่มา)
แล้วนําหลักฐานมาประเมินความน่าเชื่อถือ (Obj. ๔)
๔. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอ กลุ่มละ
๓-๕ นาที โดยหลังจากนําเสนอแต่ละกลุ่ม ครูและ
นักเรียนอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้จากการนําเสนอ และ
ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ (Obj. ๑, ๒, ๓)
๕. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้ของกลุ่ม
ตนเองและกลุ่มเพื่อน แล้วบันทึกความรู้ลงในใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๑) มรดกของอารยธรรมลุ่ ม แม่ น้ําสิ นธุแ ละอารยธรรมอารยันที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้าง
(แนวทางคําตอบ : การวางผังเมือง ระบบสุขาภิบาล
การนั บ ถื อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ธ รรมชาติ ระบบวรรณะใน
อินเดีย คัมภีร์พระเวท การนับถือเทพเจ้าหลายองค์)
๒) การศึ ก ษาแหล่ ง อารยธรรมโบราณในภู มิ ภ าค
เอเชี ย ใต้ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
อย่างไร (แนวทางคําตอบ : ทําให้ทราบถึงรากฐานของ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ ที่ จ ะมี พั ฒ นาการด้ า นต่ า ง ๆ
ในยุคต่อมา) (Obj. ๕)
๒. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแสดงความเห็ น ในประเด็ น คํ าถาม
ดั งนี้ “ เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใดนั ก เ รี ย นจึ งต้ องประเมิ น
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทุกครั้งที่นักเรียนสืบค้น
ข้อมูล” (แนวคําตอบ : เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง
ของข้ อ มู ล เพราะแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ จะมี
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสมอ) (Obj. ๖)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายความเป็นมาของอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ได้
โดยสังเขป
๒. ระบุแนวคิดและประดิษฐกรรม
ที่เกิดในอารยธรรมโบราณของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียใต้
๒. ประเมินความน่าเชื่อถือและ
ตีความจากการสืบค้นข้อมูล
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
๑. บอกความสําคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ใต้ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์
๒. เห็นคุณค่าการประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

วิธีการ
๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจแผนผัง
ความคิด (Mind Map)
เรื่อง แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค
เอเชียใต้
๓) การตรวจใบงาน
เรื่องแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค
เอเชียใต้

การตอบประเด็น
คําถาม

เครื่องมือทีใ่ ช้
๑) ประเด็นคําถาม
๒) แผนผังความคิด
(Mind Map) เรื่อง
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค
เอเชียใต้
๓) ใบงานเรื่อง
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค
เอเชียใต้

ประเด็นคําถาม

เกณฑ์
๑) นักเรียนอธิบาย
ความเป็นมาของอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชียใต้ได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
๒) แผนผังความคิด
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์
แหล่งข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือร้อยละ ๘๐
๓) นักเรียนทําใบงาน
ถูกต้องร้อยละ ๘๐

๑) นักเรียนบอก
ความสําคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม
ร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนสะท้อน
คุณค่าการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.............พ.ศ..............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.............พ.ศ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนศึกษาความรู้จากการทํากิจกรรมกลุม่ ของตนเองและเพื่อน จากนั้นสรุปความรูท้ ี่ได้
ลงในใบงาน

ความเป็นมาของ
อารยธรรม
อารยธรรม
ลุ่มแม่นา้ํ
สินธุ

แนวคิดและ
ประดิษฐกรรม
ที่เกิดใน
อารยธรรมนี้

ความเป็นมาของ
อารยธรรม
อารยธรรม
อารยัน
แนวคิดและ
ประดิษฐกรรม
ที่เกิดใน
อารยธรรมนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เฉลย
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ใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนศึกษาความรู้จากการทํากิจกรรมกลุม่ ของตนเองและเพื่อน จากนั้นสรุปความรูท้ ี่ได้
ลงในใบงาน

ความเป็นมาของ
อารยธรรม
อารยธรรม
ลุ่มแม่นา้ํ
สินธุ
แนวคิดและ
ประดิษฐกรรม
ที่เกิดใน
อารยธรรมนี้

ความเป็นมาของ
อารยธรรม
อารยธรรม
อารยัน

แนวคิดและ
ประดิษฐกรรม
ที่เกิดใน
อารยธรรมนี้

 ในช่วงประมาณ ๔,๕๐๐ ปีลว่ งมาแล้ว ในบริเวณลุ่มแม่น้ําสินธุใน
ประเทศปากีสถานปัจจุบัน ชาวดราวิเดียน (Dravidian) ซึง่ เป็น
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้มาแต่เดิมได้มีการพัฒนาทางด้าน
อารยธรรมจนกระทั่งกลายเป็นสังคมเมือง โดยหลักฐานสําคัญที่
ปรากฏคือ เมืองโมเฮนโจดาโรและเมืองฮารัปปา
 ความเจริญแบบอารยธรรมเมือง เช่น การตัดถนนเป็นระเบียบ
ระบบระบายน้ํา
 การใช้ที่ประทับตรา มีจารึกทําเป็นเครื่องหมาย ซึ่งอาจแสดงให้
เห็นถึงการมีตัวอักษรใช้
 การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ นับถือสัตว์และต้นไม้ต่าง ๆ
 ในช่วงประมาณ ๓,๕๐๐ ปีลว่ งมาแล้ว ชาวอารยันซึ่งมีถิ่นกําเนิด
อยู่ที่เอเชียกลาง ได้เริ่มอพยพเข้ามายังอนุทวีปอินเดีย การอพยพ
เข้ามาของชาวอารยันนั้นเข้ามาเป็นระลอก ๆ เมื่อเข้ามาแล้วก็รบ
พุ่งทําสงครามกับชนพื้นเมืองคือชาวดราวิเดียน ชาวอารยันได้ขับ
ไล่ให้พวกดราวิเดียนอพยพลงไปอยู่ทางใต้ของอินเดีย บางส่วนที่
อพยพไม่ทันก็ถูกกดลงเป็นทาส
 ระบบวรรณะ โดยในยุคแรกจะแบ่งแยกจากสีผิว ต่อมาจะเป็น
การกําหนดจากหน้าที่อาชีพ
 การแต่งบทสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าในพิธีบูชายัญโดยนักบวช ซึ่ง
จะเป็นจุดเริ่มต้นของคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ชาวอารยัน
 การมีกษัตริย์หรือที่เรียกว่า “ราชา” เป็นประมุข มีสภาช่วยใน
การปกครอง

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
๑. ภาพอิทธิพลของอารยธรรมในเอเชียใต้ที่
ขั้นนํา
ส ๔.๒ ม.๒/๒ ระบุความสําคัญของแหล่ง
สําคัญ
๑. ครูให้นกั เรียนชมภาพอิทธิพลของอารยธรรมใน
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
๒. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรม
เอเชียใต้ที่สําคัญ ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่
๑) ภาพคัมภีร์พระเวท
โบราณในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน
ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน
๓. กระดาษปรู๊ฟ
๔. ใบงานเรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
จุดประสงค์การเรียนรู้
เอเชียใต้ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถยกตัวอย่างอิทธิพลของ
แหล่งเรียนรู้
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Vedas
อารยธรรมในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน
๑. ห้องสมุด
๒) ภาพพระพุทธรูป ศิลปะแบบคันธาระ
ได้อย่างถูกต้อง
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาค
๑. การเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)
เอเชียได้อย่างมีเหตุผล
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่ส่งผล
ที่มา : http://tainote2.blogspot.com/
ต่อทวีปเอเชียในปัจจุบนั
2014/04/blog-post.html
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ที่มา : https://detechter.com/indus-valleycivilization-lived-without-activeflowing-river-system/

ที่มา : https://dhrammada.files.
wordpress.com/2014/09/2.jpg
๔) ภาพจําลองการค้าขายในอารยธรรมอินเดีย
ณ หอศิลป์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอินเดีย
เมืองกัลกัตตา

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. ใบงานเรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ด้านคุณลักษณะ
๓) ภาพพระราม นางสีดา พระลักษมณ์และ
เอเชียใต้ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน
นักเรียนอธิบายความสําคัญของอารยธรรม
หนุมานจากมหากาพย์ เรื่องรามายณะ
โบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาค
เอเชียได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๒. ครูตั้งประเด็นคําถามให้นกั เรียนอภิปรายร่วมกัน
ดังนี้
จากภาพทั้ง ๔ ภาพที่นักเรียนได้ชมแล้วนั้นสะท้อน
ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง อิ ท ธิ พ ล ข อ ง อ า ร ย ธ ร ร ม โ บ ร า ณ
ในเอเชี ย ใต้ ใ นด้ า นใดบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : ภาพที่ ๑
สะท้อนอิทธิพลด้านศาสนา ความเชื่อ ตัวอักษรและ
วรรณกรรม ภาพที่ ๒ สะท้ อ นอิ ท ธิ พ ลด้ า นศาสนา
ความเชื่ อ ศิ ล ปะ ภาพที่ ๓ สะท้ อ นอิ ท ธิ พ ลด้ า น
วรรณกรรมและศิลปะ ภาพที่ ๔ สะท้อนอิทธิพลด้าน
การค้าขาย)
๓. ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยการอธิบายดังนี้ “ภาพทั้ง ๔
ภาพที่ นั ก เรี ย นได้ ช มไปแล้ ว นั้ น เป็ น ภาพที่ แ สดงถึ ง
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ ซึ่งสามารถ
จําแนกออกเป็นประเด็นสําคัญ ๆ ได้ ๔ ประเด็น ได้แก่
อิ ท ธิ พ ลทางด้ า นศาสนาและความเชื่ อ อิ ท ธิ พ ลทาง
ด้านศิลปะ อิทธิพลทางด้านตัวอักษรและวรรณกรรม
และอิทธิพลทางด้านการค้าขาย”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ จากใบความรู้เรื่อง
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อ
ทวีปเอเชียในปัจจุบัน ดังนี้
๑) กลุ่มที่ ๑ ศึกษาอิทธิพลทางด้านศาสนาและ
ความเชื่อ
๒) กลุ่มที่ ๒ ศึกษาอิทธิพลทางด้านศิลปะ
๓) กลุ่มที่ ๓ ศึกษาอิทธิพลทางด้านตัวอักษร
และวรรณกรรม
๔) กลุ่มที่ ๔ ศึกษาอิทธิพลทางด้านการค้าขาย
๒. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ แ ละ
สรุปประเด็นสําคัญของอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ในเอเชี ย ใต้ ที่ ก ลุ่ ม ตนได้ รั บ มอบหมายในลั ก ษณะ
แผนผั ง ความคิ ด (Mind Map) ลงบนกระดาษปรู๊ ฟ
(Obj. ๒)
๓. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอ พร้อม
ยกตัวอย่างอิทธิพลของอารยธรรมในเอเชียใต้ กลุ่มละ
๓ นาที จากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายองค์ความรู้ที่
ได้ จ ากการนํ า เสนอและครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ในส่วนที่
ยังไม่สมบูรณ์ (Obj. ๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย น โดยครู ตั้ ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) หากในอดี ต ไม่ มี ก ารสร้ า งแหล่ ง อารยธรรมใน
เอเชี ย ใต้ จ ะส่ ง ผลอย่ า งไรต่ อ พั ฒ นาการของภู มิ ภ าค
เอเชีย (แนวทางคําตอบ : หากในอดีตไม่มีการสร้าง
แหล่งอารยธรรมในเอเชียใต้จะส่งผลให้วิถีชีวิตของคน
ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น การนับถือศาสนา ระบบ
การปกครอง รู ป แบบของตั ว อั ก ษรและวรรณกรรม
เป็นต้น ดังนั้น อารยธรรมโบราณในเอเชียใต้นี้จึงถือ
เป็ น หนึ่ ง ในรากฐานที่ สํ า คั ญ ต่ อ พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชีย) (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๕. ครู ม อบหมายให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาความรู้ ข องกลุ่ ม
ตนเองและกลุ่มเพื่อน แล้วบันทึกความรู้ลงในใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ยกตัวอย่างอิทธิพลของอารยธรรมในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อทวีป
เอเชียในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจแผนผัง
ความคิด (Mind Map)
เรื่อง อิทธิพลของ
อารยธรรมในเอเชียใต้
ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชีย
ในปัจจุบัน
๓) การตรวจใบงาน
เรื่องอิทธิพลของ
อารยธรรมในเอเชียใต้
ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชีย
ในปัจจุบัน

๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจแผนผัง
ความคิด (Mind Map)
เรื่อง อิทธิพลของ
อารยธรรมในเอเชียใต้
ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชีย
ในปัจจุบัน
๓) การตรวจใบงาน
เรื่องอิทธิพลของ
อารยธรรมในเอเชียใต้
ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชีย
ในปัจจุบัน

๑) ยกตัวอย่างอิทธิพล
ของอารยธรรมใน
เอเชียใต้ที่ส่งผลต่อ
ทวีปเอเชียในปัจจุบัน
ได้อย่างถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
๒) แผนผังความคิด
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ร้อยละ ๘๐
๓) นักเรียนทําใบงาน
ถูกต้องร้อยละ ๘๐

ประเด็นคําถาม

นักเรียนอธิบาย
ความสําคัญของ
อารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ที่มี
อิทธิพลต่อภูมิภาค
เอเชียได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๐

ด้านคุณลักษณะ
การตอบประเด็น
อธิบายความสําคัญของ
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย คําถาม
ใต้ที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียได้
อย่างเหมาะสม
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คํา ชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากการทํากิจกรรมกลุ่มของตนเองและเพื่อน จากนั้น สรุปความรู้ที่ได้
ลงในใบงาน

ศาสนาและ
ความเชื่อ

อิทธิพลของ
อารยธรรม
โบราณใน
เอเชียใต้ที่
ส่งผลต่อ
ทวีปเอเชีย
ในปัจจุบนั

ศิลปะ

ตัวอักษร
และวรรณกรรม

การค้าขาย
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ใบงาน
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน

เฉลย

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชี้แจง ให้นกั เรียนศึกษาความรู้จากการทํากิจกรรมกลุม่ ของตนเองและเพื่อน จากนั้นสรุปความรูท้ ี่ได้
ลงในใบงาน

อิทธิพลของ
อารยธรรม
โบราณใน
เอเชียใต้ที่
ส่งผลต่อ
ทวีปเอเชีย
ในปัจจุบนั

ศาสนาและ
ความเชื่อ

 เป็นต้นกําเนิดของความเชื่อและศาสนา เช่น ศาสนพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาพุทธ เป็นต้น
 กษัตริย์เป็นผูก้ ารปกครองดินแดนต่าง ๆ
 มีระบบวรรณะ โดยในยุคแรกจะแบ่งแยกจากสีผิว ต่อมาจะเป็น
การกําหนดจากหน้าที่อาชีพ

ศิลปะ

 ศิลปกรรมต่าง ๆ ของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเชื่อทางศาสนา โดยผลงาน
ศิลปะที่มีความสําคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) สถาปัตยกรรม เช่น พระสถูปที่สาญจี
๒) ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปแบบคันธาระ
๓) จิตรกรรม เช่น ภาพวาดในถ้ําอชันตะ

ตัวอักษร
และวรรณกรรม

 วรรณกรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่
สําคัญมีดังนี้
๑) คัมภีร์พระเวท
๒) รามายณะ
๓) มหาภารตะ

การค้าขาย

 เศรษฐกิจของอารยธเศรษฐกิจของอารยธรรมนี้ขึ้นอยู่กับการค้า
และเกษตรกรรม ซึ่งมีทั้งการค้าระหว่างเมืองต่าง ๆ ในอารยธรรม
เดียวกันและการค้าระหว่างอารยธรรม ส่วนเศรษฐกิจของอารยธรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมนั้น เชื่อว่ามีการ
เพาะปลูกข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ถั่ว งา ฝ้าย นอกจากนั้นก็
ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ หมู
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ใบความรู้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบนั
๑. อิทธิพลทางด้านศาสนาและความเชื่อ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ เ ป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด ศาสนาสํ า คั ญ ๆ ของโลกหลายศาสนา ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น
ความก้าวหน้าทางปัญญาความคิดของผู้คนในบริเวณนั้น สิ่งที่น่าสนใจก็คือศาสนาที่มีแหล่งกําเนิดขึ้นในเอเชีย
ใต้ล้วนมีความเกี่ยวพันกับคัมภีร์พระเวทเป็นสําคัญมีทั้งสายที่ยึดตามคัม ภีร์พระเวท คือศาสนาพราหมณ์
ที่จะพัฒนามาเป็นศาสนาฮินดูในเวลาต่อมา และสายที่ปฏิเสธคัมภีร์พระเวทที่สําคัญคือพระพุทธศาสนา
๑.๑ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีแหล่งกําเนิดในเอเชียใต้ แถบประเทศ
อินเดียและประเทศปากีสถาน เป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกศาสนา
หนึ่ ง มี อ ายุ ม ากกว่ า ๕,๐๐๐ ปี ผู้ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู ถื อ ว่ า
ศาสนาของตนไม่มีจุดกําเนิดและไม่มีจุดสิ้นสุดจะคงอยู่คู่โลกนิรันดร
ศาสนาพราหมณ์หรือที่ต่อมาพัฒนาเป็นศาสนาฮินดูนั้นมาจาก
คําว่าพราหมณ์ เป็นศาสนาในระยะแรกของพวกอารยันที่เน้นการทําพิธี
บูชาเทพเจ้าโดยพวกพราหมณ์จึงเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ คําว่าศาสนา
พราหมณ์ มีความหมายว่า“ศาสนาของพระพรหม” ต่อมาได้ปฏิรูปให้เป็น
ศาสนาฮินดู คําว่า “ฮินดู” เป็นคําที่ใช้เรียกชาวอารยันที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่น
ฐานในลุ่มแม่น้ําสินธุซึ่งอยู่ในประเทศปากีสถานในปัจจุบัน ชนชาวอารยันได้
พั ฒ นาศาสนาพราหมณ์ โ ดยการปฏิ รู ป คํ า สอนเดิ ม และเพิ่ ม เติ ม
คําสอนใหม่ ๆ ลงไปผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมือง
พระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะ
หรือชาวมิลักขะหรือทัสยุหรือดราวิเดียน แต่ไม่ได้เรียกศาสนาใหม่ว่า
ที่มา : https://kalyanamitra.
“ฮินดู”เพียงแต่เรียกว่า “สนาตนะธรรม” หรือกฎธรรมชาติที่นิรันดร org/th/article_detail.php?i=12546
ต่อมาชาวตะวันตกจึงเรียกศาสนาของคนแถบแม่น้ําสินธุว่า “ศาสนา
ฮินดู” เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์จึงมีอีกชื่อว่าฮินดู ปัจจุบันนี้ศาสนิกชนพราหมณ์-ฮินดูส่วนมากอยู่ใน
ประเทศอินเดีย ส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ เช่น ศรีลังกา บาหลี อินโดนีเซีย ไทย และแอฟริกาใต้
โดยทั่วไปชาวฮินดูเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุดมี ๓ องค์ คือ พระพรหม ซึ่งเป็นผู้สร้างโลก พระอิศวรหรือพระศิวะ
เป็นผู้ทําลาย และพระวิษณุหรือพระนารายณ์ เป็นผู้ปกป้องและรักษาโลก
โดยความเชื่ อ ที่ สํ า คั ญ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ นั้ น คื อ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งระบบวรรณะ
เพื่อแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของคนในสังคมตั้งแต่งกําเนิด ซึ่งแบ่งเป็น 4 วรรณะคือ พราหมณ์ กษัตริย์
แพศย์ ศูทร
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๒.๒ พระพุทธศาสนา
พระพุ ท ธศาสนาเป็น แนวคิด สํา คัญ ในสายที่ป ฏิ เสธคัม ภีร์
พระเวท ปฏิเสธความเชื่ อเรื่ องพระเจ้าสร้ างโลก และเป็นศาสนาแบบ
อเทวนิยมเป็นศาสนาประเภทนี้เพียงศาสนาเดียวที่ยังมีคนนับถืออย่าง
กว้างขวางจนถึงทุกวันนี้
ในเวลาก่อนที่จะเกิดพระพุทธศาสนานั้น ลัทธิแสวงหาความหลุด
พ้ น ได้ พั ฒ นามาเป็ น ระบบแล้ ว โดยแพร่ ก ระจายอยู่ ต ามลุ่ ม แม่ น้ํา คงคา
ตอนล่ า งหรื อ บริ เ วณแคว้ น พิ ห าร พวกที่ นั บ ถื อ ลั ท ธิ นี้ จ ะห่ ม เหลื อ ง
โกนศีรษะ ละเว้นจากความสุขทั้งปวง อาศัยอยู่อย่างสันโดษ บางครั้งจะมี
ผู้นําเสื้อผ้าหรืออาหารมาให้คนเหล่านี้จะกระทําทุกรกิริยาอย่างเคร่งครัด
เพื่ อ ทํ า จิ ต ใจให้ ส งบและปลดปล่ อ ยความมี ตั ว ตน เพราะปรารถนา
ความหลุดพ้นหรือสัจธรรม
พระพุทธเจ้า
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงค้ น พบสั จ ธรรมที่ ว่ า ทุ ก ข์ เ กิ ด จากเหตุ ที่มา : https://www.pinterest.com/
หากจะดั บ ทุ ก ข์ ต้ อ งดั บ ที่ เ หตุ สิ่ ง ที่ ท รงค้ น พบเรี ย กว่ า อริ ย สั จ ๔
pin/397301998369574354/
ประกอบด้วยทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค ทรงยืนยันว่าอริยสัจธรรมคือ
ธรรมะที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์ได้ และทรงแนะวิธี (มรรค) ที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ โดย
มรรค 8 คือ มีความเห็นชอบ ดําริชอบ ปฏิบัติชอบ วาจาชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ สติชอบ และสมาธิชอบ
คําสอนของพระพุทธเจ้าค้านต่อคําสอนและวัตรปฏิบัติของพราหมณ์ ทรงประกาศไม่เชื่อต่อคําสอน
และความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวทพุทธศาสนาแทบจะเป็นศาสนาเดียวที่ไม่ผูกติดกับผู้ดลบันดาลหรือพระผู้
เป็นเจ้า ไม่ได้ผูกมัดตัวเองไว้กับพระเจ้า เชื่อในความสามารถของมนุษย์ว่ามีศักยภาพเพียงพอ โดยไม่ต้องพึ่งพา
อํานาจใด ๆ ภายนอก เชื่อว่ามนุษย์เองสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ได้โดยไม่รอการดลบันดาล พุทธศาสนาไม่
มีการบังคับให้คนศรัทธาหรือเชื่อถือแต่ให้สามารถพิสูจน์ได้โดยตนเอง
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๒. อิทธิพลทางด้านศิลปะ
งานสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ของอารยธรรมอินเดียมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
ความเชื่อทางศาสนา ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ของอินเดียจึงมักปรากฏนับเนื่องในศาสนา ทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดู และพระพุทธศาสนา ความศรัทธาและความเคารพต่อศาสนาของชาวอินเดีย ทําให้มีการสร้างกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับลักษณะของงานศิลปะต่าง ๆ มีลักษณะร่วมกันอย่างมาก อิทธิพลศิลปะจากภายนอก เช่น เปอร์เซีย
กรี ก แม้ จ ะมี ผ ลสํ า คั ญ ต่ อ พั ฒ นาการทางศิ ล ปะอิ น เดี ย แต่ ภ ายในเวลาไม่ น านก็ จ ะถู ก กลมกลื น เข้ า กั บ
ศิลปะอินเดีย
ศิลปกรรมของอินเดียเริ่มปรากฏหลักฐานในอารยธรรมลุ่มน้ําสินธุ ราว 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในสมัย
ต่อมาชาวอารยันเข้ามาในอินเดีย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานงานทางศิลปะของพวกอารยันวิวัฒนาการทางศิลปะ
ของอินเดียจึงขาดช่วงเป็นเวลาเกือบพันปี จนกระทั่งถึงสมัยพุทธกาลจึงได้ปรากฏหลักฐานทางศิลปะที่ชัดเจน
ขึ้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือแถบลุ่มน้ําสินธุ เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดิเปอร์เซียและศิลปะแบบ
เฮลเลนิสติกของกรีก อิทธิพลของศิลปะภายนอกดังกล่าวได้พัฒนามาสู่ศิลปกรรมสมัยราชวงศ์เมารยะ ซึ่งเป็น
ศิลปะสมัยแรกที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน
๒.๑ สถาปัตยกรรม
การขุ ด พบซากเมื อ งฮารั ป ปาและโมเฮนโจดาโรสมั ย อารยธรรมลุ่ ม น้ํ า สิ น ธุ ทํ า ให้ เ ห็ น ว่ า
สถาปั ต ยกรรมอิ น เดี ย มี ม าเกื อ บ ๕,๐๐๐ ปี แ ล้ ว มี ก ารวางผั ง เมื อ งและการก่ อ สร้ า งซึ่ ง เน้ น ประโยชน์ ใ ช้
สอยมากกว่าความสวยงาม
หลั ก ฐานทางสถาปั ต ยกรรมของอิ น เดี ย ในสมั ย ต่ อ มา
กําหนดอายุได้ราวต้นพุทธกาล มีการพบซากเมืองโบราณหลายสิบเมือง
บริเวณสองฟากฝั่งลุ่มน้ําคงคาจนถึงที่ราบลุ่มปัญจาบ สถาปัตยกรรมที่
เป็ น ศิ ล ปะอย่ า งชั ด เจนปรากฏขึ้ น ในสมั ย ราชวงศ์ เ มารยะ ซึ่ ง ได้ รั บ
อิทธิพลมาจากจักรวรรดิเปอร์เซีย ได้แก่ สถูป เสาหิน ตลอดจนฐานราก
ของพระราชวั ง สถาปั ต ยกรรมดั ง กล่ า วมั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พระสถูปที่สาญจี
พระพุทธศาสนาเพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ หรือเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สําคัญ เช่น พระสถูปที่สาญจี เสาหินที่ ที่มา : http://newdelhi.thaiembassy.
org/th/2017/08/sanchistupa/
เมืองสารถี และพระราชวังของพระเจ้าาอโศกมหาราช
สถาปัตยกรรมอินเดียสมัยต่อมาเป็นสมัยที่ราชวงศ์
กุษาณะมีอํานาจเหนืออินเดียทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และราชวงศ์มธุราในภาคกลางของอินเดีย เกิดศิลปะ
สําคัญ ขึ้น 3 แบบ คื อ ศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุร า และแบบอมราวดี ในสมั ยราชวงศ์คุปตะและหลั ง
สมัยคุปตะ สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมีทั้งที่เนื่องในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูควบคู่กันไปมี
การสร้างสถูปเจดีย์
สมัยมุสลิม สถาปัตยกรรมอินเดียจะผสมระหว่างศิลปะฮินดูและเปอร์เซีย เช่น สุสานตาชมะฮัล
(Taj Mahal) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมาก
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๒.๒ ประติมากรรม
ประติมากรรมรุ่นแรก ๆ ของอินเดียอยู่ในสมัยราชวงศ์เมารยะ
เป็นประติมากรรมลอยตัว ขนาดใหญ่ สลักจากหิน มีรูปร่างหนัก แข็งกระด้าง
แสดงท่าหยุดนิ่ง เช่น รูปยักษ์ รูปสตรี
ประติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปสมัยแรก คือ พระคันธาระ
โดยรั บ อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะกรี ก เห็ น ได้ ชั ด จากพระหั ต ถ์ แ ละพระวรกาย
ตลอดจนริ้ ว จี ว รเป็ น แบบกรี ก พบมากในบริ เ วณ ภาคเหนื อ ของอิ น เดี ย
ประติมากรรมสมัยคุปตะ เป็นศิลปะที่แสดงศิลปะแบบอินเดียอย่างแท้จริง
มี ทั้งพระพุทธรู ปและเทวรู ปในศาสนาพราหมณ์- ฮิ นดู มักมีขนาดใหญ่ โต
เช่น พระพุทธรูปปางปรินิพพานในถ้ําอชันตะ เทวรูปเครื่ององค์
ของพระมเหศวรมูรติและพระอุมาที่ถ้ําเอเลฟันตา พระพุทธรูปที่
พระพุทธรูปศิลปะ แบบคันธาระ
เมืองบามิยานในอัฟกานิสถาน
ที่มา : http://tainote2.blogspot.
สมัยหลังคุปตะ ประติมากรรมอินเดียมักจะสร้าง
com/2014/04/blog-post.html
ตามกฎเกณฑ์มากขึ้นและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ลักษณะ
โดยทั่วไปจะมีรูปร่างหนักและหนา ความเป็นธรรมชาติน้อยลง มี
การประดับตกแต่งเพิ่มขึ้น พบจํานวนมากที่ถ้ําอชันตะ รวมทั้งเกาะลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒.๓ จิตรกรรม
จิตรกรรมสมัยราชวงศ์เมารยะส่วนใหญ่สูญหายไปหมดแล้ว จิตรกรรมเก่าสุดที่ยังเหลืออยู่ใน
ปัจจุบันพบที่เพดานถ้ําโดยคีมารา บริเวณตะวันออกของอินเดีย วาดขึ้นด้วยสีดํา ขาว และแดง เป็นภาพเขียน
อย่างง่าย ๆ ค่อนข้างหยาบ
จิ ตรกรรมอินเดียสมัยต่อมาอยู่ในสมัยศิลปะอมราวดี เป็นภาพจิ ตรกรรมฝาผนังถ้ําที่อชันตะ
แม้ภาพจะลบเลือนแต่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของลายเส้นที่ทําให้ภาพมีความอ่อนช้อย การจัดวางภาพ
บุคคลและและลวดลายเครื่องประดับมีลักษณะตําแหน่งที่ชัดเจน
จิตรกรรมสมัยคุปตะและหลังสมัยคุปตะ เป็นสมัยที่รุ่งเรือง
ที่สุดแห่งงานจิตรกรรมของอินเดียปรากฏอยู่อย่างสมบูรณ์และมีจํานวน
นับสิบแห่ง ที่ผนังถ้ําอชันตะเป็นภาพเขียนในพระพุทธศาสนาเล่าเรื่อง
ชาดกต่ า ง ๆ ราว 30 เรื่ อ ง และพุ ท ธประวั ติ บ างตอน ภาพเกี่ ย วกั บ
ประเพณีชีวิตประจําวันของประชาชนและชีวิตในราชสํานัก ความสามารถ
ในการวาดเส้นและการอาศัยประโยชน์จากเงามืดบริเวณขอบภาพ
ภาพวาดในถ้ําอชันตะ
ทําให้ ภาพแลดู เคลื่ อ นไหว ให้ ความรู้สึกหลังจากยุ ค รุ่ ง เรื อ งแห่ ง
ที่มา : https://tourkrub.co/tours/
จิตรกรรมของอินเดียก็เสื่อมลง
6306-india-india-6d3n-sl.html
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๓. อิทธิพลทางด้านตัวอักษรและวรรณกรรม
ภาษาสั นสกฤตมีความสําคัญ อย่างมากต่อ อารยธรรมอิ นเดี ย เป็ นภาษาที่ ใ ช้อยู่ ใ นคัม ภีร์พ ระเวท
ซึ่งชาวอินเดียเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าประทาน จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ มีการแต่งตําราว่าด้วยไวยากรณ์ขึ้นหลายเรื่อง
เช่ น นิ รุ ก ตะของยาสกะ อธิ บ ายประวั ติ ที่ ม าและความหมายของคํ า โดยเลื อ กคํ า มาจากคั ม ภี ร์ พ ระเวท
วรรณกรรมอินเดียที่มีอิทธิพล ได้แก่ รามายณะ มหาภารตะ คัมภีร์ปุราณะและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ธรรมเนียมกษัตริย์ การสืบราชวงศ์ตามแบบธรรมเนียมโบราณของราชวงศ์ในลุ่มแม่น้ําคงคา วรรณกรรมอินเดีย
มีอิทธิพลต่อชีวิตชาวบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยการเล่า การอ่านนิทานแสดงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องใน
วรรณกรรม การแสดงหุ่นกระบอก หนัง ละครที่มีเนื้อหาของวรรณกรรม รามายณะ มหากาพย์ และชาดก
๓.๑ คัมภีร์พระเวท
๑) ฤคเวท เป็ น คั ม ภี ร์ ที่ ร วบรวมบทสวดสดุ ดี พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า
ทั้ ง หลาย บรรดาเทพเจ้ า ที่ ป รากฏในฤคเวทสั ม หิ ต ามี จํ า นวน ๓๓ องค์ ทั้ ง
๓๓ องค์ ได้จัดแบ่งตามลักษณะของที่อยู่เป็น ๓ กลุ่ม คือ เทพเจ้าที่อยู่ในสวรรค์
เทพเจ้าที่อยู่ในอากาศ และเทพเจ้าที่อยู่ในโลกมนุษย์ มีจํานวนกลุ่มละ ๑๑ องค์
๒) ยชุรเวท เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมบทประพันธ์ที่ว่าด้วยสูตรสําหรับ
ใช้ในการประกอบยัญพิธียชุเวทสัมหิตา แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือ
๒.๑) ศุกลชุรเวท หรือ ยชุรเวทขาว ได้แก่ ยชุรเวทที่
คัมภีร์พระเวท
บรรจุมนต์ หรือคําสวดและสูตรที่ต้องสวด
ที่มา : https://en.wikipedia.
๒.๒) กฤษณยชุรเวท หรือ ยชุรเวทดํา ได้แก่ ยชุรเวท
org/wiki/Vedas
ที่บรรจุมนต์และคําแนะนําเกี่ยวกับการประกอบยัญพิธีบวงสรวง ตลอด
ทั้งคําอธิบายในการประกอบพิธีอีกด้วย
๓) สามเวท เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมบทประพันธ์อันเป็นบทสวดขับร้อง
บทสวดในสามเวทสัมหิตามีจํานวน ๑,๕๔๙ บท ในจํานวนนี้มีเพียง ๗๕ บท
๔) อาถรรพเวท ส่วนอาถรรพเวท หรือที่เรียกกันว่า อาถรรพเวท
เป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นภายหลัง เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมบทประพันธ์ที่ว่าด้วยมนต์หรือ
คาถาต่าง ๆ
๓.๒ มหากาพย์รามายณะ
มหากาพย์รามายณะ เป็นมหากาพย์ชิ้นแรกของโลกที่รจนาโดย
ฤาษี ว าลมี กิ แต่ ง จํ า นวน ๒๔,๐๐๐ โศลก มี ทั้ ง หมด ๗ กั ณ ฑ์ หรื อ ๗ ตอน
เป็นเรื่องราวของพระรามและนางสีดา
รามายณะ แปลว่า การไปของพระราม ซึ่งหมายถึงการเดินทางบุกป่า
มหากาพย์รามายณะ
ฝ่าดงของพระรามใน การติดตามหานางสีดานั่นเอง ต่อมาเรื่องราวของมหา ที่มา : https://www.siamga
กาพย์ นี้ ไ ด้ เ ผยแพร่ ไ ปในประเทศแถบเอเชี ย อาคเนย์ ทํ า ให้ เ กิ ด การแต่ง
nesh.com/rama.html
วรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นในหลายชาติเช่น อินโดนิเซีย มลายู กัมพูชา ลาว พม่า
และไทย
นอกจากนั้นยังมีกาพย์ที่แต่งสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะพระราม คือ พระนารายณ์
อวตาร โดยพรรณนาชีวประวัติและยกย่องคุณความดีอีกหลายเล่ม
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๓.๓ มหากาพย์มหาภารตะ
มหากาพย์มหาภารตะเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่งเป็นฉันท์โดย ฤาษีเวทวยาส หรือกฤษณะ
ไทวปายนะ แต่งจํานวน ๑ แสนโศลก มีทั้งหมด ๑๘ บรรพ (ปรว) หรือประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บรรทัด เนื้อเรื่อง
เป็นการพรรณนาถึงการทําสงครามที่ขับเคี่ยวกันระหว่างพี่น้องสองตระกูล คือ ตระกูลเการพ (โกรพ) กับ
ตระกูลปาณฑพที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน คือ ท้าวภรต (โอรสท้าวทัศยันต์กับนางศกุนตลา) เพื่อ
แย่งชิงราชสมบิติหรือแย่งกันปกครองแผ่นดินซึ่งเป็นเรื่องปกติของประเทศต่าง ๆ ทุกแห่ง
ชาวฮินดูนั้นถือว่ามหาภารตะนี้ คือสงครามระหว่างฝ่ายธรรมะที่ชนะอธรรม ณ ทุ่งกุรุเกษตร
ต่างสู้รบกันนานถึง ๑๘ วัน ต่างสูญเสียรี้พลมากมายจนเป็น "มหายุทธ" ที่ดุเดือดบ้าคลั่ง สงครามเรื่องนี้เกิด
ก่อนพระพุทธเจ้าประสูติ ๕๐๐ ปี นับเป็นงานวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่รวบรวมเรื่องปรัมปราขนบธรรมเนียม
ประเพณี และนานาปรัชญาจากพหุเทวนิยม เทวนิยม เอกนิยม ที่เต็มไปด้วยพลังทางสร้างสรรค์ นอกจากนั้น
ยังใช้เป็นธรรมศาสตร์ อรรถศาสตร์ นิติศาสตร์และโมกศาสตร์ด้วย มหากาพย์นี้มีโศลกยกย่องว่า "สิ่งใดที่มีอยู่
ในมหากาพย์นี้ สิ่งนั้นอาจมีให้เป็นในที่อื่นได้...แต่สิ่งใดที่ไม่มีอยู่ในมหากาพย์นี้ สิ่งนั้นย่อมจะหาไม่ได้เลย
ในที่แห่งนี้"
ในมหากาพย์มหาภารตะเรื่องนี้ปรากฏมีชื่อ พระอาจารย์โทรณะ ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
อย่างยอดเยี่ยมในศิลปะทั้งหลาย รวมทั้งวิชาการณรงค์สงครามด้วย ด้วยเหตุนี้ บรรดาเจ้าชายทั้งหลายต้อง
ศึกษาและเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ผู้นี้ทั้งสิ้น ผู้รจนานั้นได้แต่งกาพย์หริวงศ์ เพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณของ
พระกฤษณะผู้ที่ชาวฮินดูเคารพนับถือว่า เป็นอวตารปางหนึ่งของ พระวิษณุเทพเจ้า จนมีชื่ออีกชื่อหนึ่ง เรียกว่า
พระคัมภีร์พระเวทที่ ๕
สังคมชีวิตของอินเดียโบราณ จึงมุ่งเน้นการศึกษาศาสตร์และพระคัมภีร์ต่าง ๆ มากมายสําหรับ
การสร้างอาณาจักรให้มั่นคง โดยยึดเอาความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนําศาสนามาใช้ครองตนครองแผ่นดิน
และเป็นหลักของการสร้างอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

มหากาพย์มหาภารตะ
ที่มา : https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=
sdayoo&month=31-07-2009&group=168&gblog=20

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๔. อิทธิพลด้านการค้าขาย
นักวิชาการเชื่อว่าเศรษฐกิจของอารยธรรมนี้ขึ้นอยู่กับการค้าและเกษตรกรรม การค้าดูเหมือนว่าจะ
เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญกว่าเกษตรกรรม ซึ่งมีทั้งการค้าระหว่างเมืองต่าง ๆ ในอารยธรรมเดียวกันและ
การค้าระหว่างอารยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดินแดนในแถบลุ่มแม่น้ําไทรกริส-ยูเฟรติส นักโบราณคดี
ค้นพบหลักฐานต่าง ๆ ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว อย่างเซ่น การค้นพบเปลือกหอยทะเลในแถบลุ่มแม่น้ําสินรุ
หรือการค้นพบ sea! จากลุ่มแม่น้ําสินธุไปปรากฏอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมีย หลักฐานเหล่านี้ย่อมพิสูจน์ได้ดีว่า
ดินแดนแถบชายฝั่งของอนุทวีปอินเดียและดินแดนเมโสโปเตเมีย มีการติดต่อค้าขายกับดินแดนในลุ่มแม่น้ํา
สิ น ธุ . ..การค้ า นี่ เ องเสริ ม ให้ ช นชั้ น กลางมี บ ทบาทค่ อ นข้ า งสู ง ในสั ง คมของอารยธรรมนี้ สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนกันก็ได้แก่ ฝ้ายจากอินเดีย โลหะจากเมโสโปเตเมีย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมนั้น เชื่อว่ามีการเพาะปลูกข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ถั่ว
งา ผ้าย นอกจากนั้นก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ หมู ส่วนการเลี้ยงม้านั้นเข้าใจว่าจะไม่มี
การเลี้ยงเอาไว้ใช้งาน แม้ว่าเกษตรกรรมจะมีความสําคัญรองจากการค้า แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าเกษตรกรใน
สั ง คมนี้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต สู ง (แต่ ไ ม่ อ าจเที ย บได้ กั บ ปั จ จุ บั น ) ซึ่ ง พอจะขยายความได้ ว่ า มี
ความสามารถในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลสูงกว่าระดับเพียงเพื่อยังชีพ (Subsistence Live) เพราะผลผลิตนั้น
นอกจากบริโภคแล้ว ต้องจ่ายไปเป็นภาษีที่ดินและยังอาจเก็บเอาไว้แลกเปลี่ยนสินค้าจากในเมือง หรือเก็บไว้
เป็นเมล็ดพันธุ์สําหรับฤดูเพาะปลูกในปีต่อไปอีกด้วย

เส้นทางการค้า
ที่มา : https://www.imagenesmi.com/im%C3%A1genes/ocean-trade-routes-53.html

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ โบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
สื่อ
ขั้นนํา
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
๑. ภาพคนอาบน้ําในแม่น้ําคงคา เจดีย์พุทธคยา
๑. ครูให้นกั เรียนดูภาพสถานที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึง นักบวชชีเปลือย ทัชมาฮาล และสุวรรณวิหาร เมือง
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
อารยธรรมที่สาํ คัญในเอเชียใต้ ได้แก่
ขอบเขตเนื้อหา
อัมริตสาร์
๑) คนอาบน้ําในแม่น้ําคงคา
1. ยุครุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์
๒. ใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
2. กําเนิดพระพุทธศาสนาและศาสนาเชน
ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
3. การเข้ามาของวัฒนธรรมอิสลามและการถือ
กําเนิดศาสนาซิกข์
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
ที่มา : http://www.tnews.co.th/
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
contents/306329
ด้านความรู้
๒) เจดีย์พุทธคยา
นักเรียนสามารถระบุประเด็นสําคัญทาง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณได้
การเรียงลําดับเส้นเวลา (Timeline) ประเด็น
ครบถ้วนและถูกต้อง
และเหตุการณ์สําคัญของภูมภิ าคเอเชียใต้ ลงในใบงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
ใต้ยุคโบราณ
นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ทาง
ที่มา : http://images.palungjit.org/f551/พระมหา
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณใน
โพธิเจดีย์-พุทธคยา-2500.html
รูปแบบเส้นเวลา (Timeline)
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ที่มา : https://www.matichon.co.th/foreign/
news_938122

๔) ทัชมาฮาล

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ โบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๓) นักบวชชีเปลือย
ด้านคุณลักษณะ
๑. นักเรียนเห็นความสําคัญของศาสนาทีถ่ ือกําเนิด
หรือเข้ามาในภูมิภาคเอเชียใต้อันส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์
๒. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
ที่มา : https://rabbitduck.wordpress.com/
2010/08/08/ไปเยี่ยมวัดฑิฆัมพรและว/

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๒. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายว่า “แต่ละภาพแสดง
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมของศาสนาใดบ้าง” (แนวคําตอบ :
ภาพที่ ๑ คนอาบน้ําในแม่น้ําคงคาแสดงถึงวัฒนธรรม
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ภาพที่ ๒ เจดีย์พุทธคยาแสดง
ถึงวัฒนธรรมศาสนาพุทธ ภาพที่ ๓ นักบวชชีเปลือย
แสดงถึงวัฒนธรรมศาสนาเชน ภาพที่ ๔ ทัชมาฮาล
แสดงถึงวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม และภาพที่ ๕
สุวรรณวิหาร เมืองอัมริตสาร์แสดงถึงวัฒนธรรม
ศาสนาซิกข์)

ที่มา : https://travel.thaiza.com/
foreign/244831/

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ โบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๕) สุวรรณวิหาร เมืองอมฤตสารี
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ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน เพื่อศึกษาใบความรู้ เรื่อง
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้
ยุคโบราณ โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นสําคัญหรือ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
๒. ครูให้นกั เรียนนําผลการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ
หรือเหตุการณ์มาเรียงลําดับเป็นเส้นเวลา (Timeline)
ลงในใบงาน เรือ่ ง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณให้ครอบคลุม ๓ ประเด็น
ต่อไปนี้
๑) ยุครุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์
๒) กําเนิดพระพุทธศาสนาและศาสนาเชน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ โบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๓. ครูนําเข้าสูบ่ ทเรียนโดยการอธิบายดังนี้
“อารยธรรมอินเดียในยุคโบราณเป็นอารยธรรมที่มี
ศาสนาหลายศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังที่ปรากฏอยู่ใน
ภาพที่นักเรียนได้ชมไปแล้ว ซึง่ ศาสนาต่าง ๆ นี้เองมี
ส่วนสําคัญอย่างมากต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ศาสนาแต่ละศาสนาที่ถอื กําเนิดหรือเข้ามาใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
อย่างไร (แนวคําตอบ : ศาสนาแต่ละศาสนาก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์อารยธรรมต่าง ๆ เช่น แนวคิดความเชื่อ
ของคนในสังคม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ โบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๓) การเข้ามาของวัฒนธรรมอิสลามและการถือ
กําเนิดศาสนาซิกข์ (Obj. ๑.๒)
๓. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเส้นเวลา
(Timeline) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียใต้ยุคโบราณ โดยครูสมุ่ นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกัน
ตอบทีละเหตุการณ์เรียงตามลําดับเวลาจนกระทั่ง
ครบถ้วนทั้งยุคสมัยและครบทุกประเด็น โดยระหว่าง
การตอบคําถามของนักเรียน ครูอธิบายเสริมความรู้ใน
แต่ละเหตุการณ์ให้กับนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ โบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
อันส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของภูมิภาคเอเชียใต้ ทําให้ภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศอินเดีย กลายเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมสําคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย) (Obj. ๓)
๒) การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียใต้ยุคโบราณมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร
(แนวคําตอบ : ทําให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ในยุคต่อมา) (Obj. ๔)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
โบราณได้ครบถ้วนและถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ
เรียงลําดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้
ยุคโบราณในรูปแบบเส้นเวลา
(Timeline)
ด้านคุณลักษณะ
๑. เห็นความสําคัญของศาสนาที่
ถือกําเนิดหรือเข้ามาในภูมิภาค
เอเชียใต้อันส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์
๒. เห็นประโยชน์ของการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ

วิธีการ
๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
โบราณ

การตอบประเด็น
คําถาม

เครื่องมือทีใ่ ช้
๑) ประเด็นคําถาม
๒) ใบงาน เรื่อง
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
โบราณ

ประเด็นคําถาม

เกณฑ์
๑) นักเรียนระบุ
ประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตร์ภูมิภาค
เอเชียใต้ยุคโบราณได้
ครบถ้วน ร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนเรียงลําดับ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
โบราณในรูปแบบเส้น
เวลา (Timeline)
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
๑) นักเรียนสะท้อน
ความเห็นเกี่ยวกับ
ศาสนาที่ถือกําเนิดหรือ
เข้ามาในภูมิภาคเอเชีย
ใต้อันส่งผลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนสะท้อน
ความเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
การศึกษาพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
โบราณได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................

ชื่อ-นามสกุล..................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................

ใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ

๑,๐๐๐ B.C.

๘๐๐ B.C.

๖๐๐ B.C.

๔๐๐ B.C.

๒๐๐ B.C.

๐ A.D.

๒๐๐ A.D.

๔๐๐ A.D.

๖๐๐ A.D.

๘๐๐ A.D.

๑๐๐๐ A.D.

๑๒๐๐ A.D.

๑๔๐๐ A.D.

๑๖๐๐ A.D. ๑๘๐๐ A.D.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําชี้แจง ให้นกั เรียนนําประเด็นสําคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณมาเรียงลําดับในเส้นเวลา (Timeline)
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ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................

ใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ

๘๐๐ B.C.

๖๐๐ B.C.

๔๐๐ B.C.

๒๐๐ A.D.

๔๐๐ A.D.

๖๐๐ A.D.

๑๐๐๐ A.D.

๑๒๐๐ A.D.

ค.ศ. ๑๔๖๙ กําเนิด
ศาสนาซิกข์
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๑๔๐๐ A.D.

๑๖๐๐ A.D. ๑๘๐๐ A.D.

ค.ศ. ๑๖๓๒ เริ่มต้นก่อสร้าง
ทัชมาฮาล

ค.ศ. ๑๕๒๖ บาบูร์ก่อตั้งราชวงศ์โมกุล

ค.ศ. ๑๒๐๖ ก่อตั้งราชวงศ์มัมลุก

๘๐๐ A.D.

คริสต์ศตวรรษที่ ๗ มุสลิม
เชื้อสายเติร์กจากเอเชียกลาง
เข้าปกครองอินเดียภาคเหนือ

ค.ศ. ๓๒๐ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๑
สถาปนาราชวงศ์คุปตะ

๓๒๑ ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าจันทรคุปต์
สถาปนาราชวงศ์โมริยะ

๐ A.D.

๒๗๔ ปีก่อนคริสตกาล
พระเจ้าอโศกมหาราชครองราชย์

๒๐๐ B.C.

๓๒๖ ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์มหาราชเข้ารุกรานทางตอนเหนือ
ของอินเดีย

๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล
กําเนิดศาสนาเชน

๑,๐๐๐ B.C.

๕๘๐ ปีก่อนคริสตกาล
กําเนิดพระพุทธศาสนา

๑,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล
เริ่มต้นยุคมหากาพย์
ปรากฏหลักฐานสําคัญ คือมหากาพย์
มหาภารตะและมหากาพย์รามายณะ

คําชี้แจง ให้นกั เรียนนําประเด็นสําคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณมาเรียงลําดับในเส้นเวลา (Timeline)

เฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้
เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ

๑. ยุครุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์

มหากาพย์มหาภารตะและมหากาพย์รามายณะ
ที่มา : http://www.mahaparata.com/
https://dhrammada.wordpress.com/eastern-philosophy/indian-philosophy/ยุคของปรัชญา
อินเดีย/ยุคมหากาพย์-epic-period/มหากาพย์รามายนะ/
ภายหลังจากที่ชนเผ่าอารยันได้อพยพและตั้งรกรากอย่างมั่นคง
ในดินแดนเอเชียใต้แล้ว ก็เริ่มมีการก่อตั้งอาณาจักรขึ้นในบริเวณทาง
ตอนเหนือของอินเดีย ลักษณะเป็นนครรัฐอิสระกระจายตัวบริเวณลุ่ม
แม่น้ําคงคา มี “ราชา” เป็นผู้ปกครอง ในยุคนี้เรียกว่า ยุคมหากาพย์
(๑,๐๐๐-๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล) เพราะปรากฏหลักฐานที่สําคัญ อัน
แสดงให้เห็นถึงประวั ติศ าสตร์ ข องชาวอารยัน คือ มหากาพย์มหาภารตะ เป็นสงครามกลางเมืองที่ทุ่งกุรุเกษตรระหว่างตระกูลปาณฑพ
และเการพ มี ก ารสอดแทรกบทบาทหน้ า ที่ ข องคนที่ อ ยู่ ใ นสั ง คม
ดังปรากฏใน ภควัทคีตา สอนให้คนทําหน้าที่ของตนในสังคม
เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ให้ครบถ้วน และมหากาพย์รามายณะ ที่สะท้อนให้เห็นถึง
การแบ่งชั้นวรรณะ การขยายอาณาเขตของอารยันไปทาง จากซ้ายไปขวา พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ
ที่มา : http://shreegurudevamantra.
ตอนใต้และทําสงครามปราบชาวดราวิเดียน
ในยุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์มีความเจริญเป็น blogspot.com/2018/01/blog-post.html
อย่างมาก โดยได้พัฒนาจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวอารยัน
ในการนับถือพระเจ้าหลายองค์ โดยเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ คือ พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้า
ที่ มี อํ า นาจสู ง สุ ด พระวิ ษ ณุ ห รื อ พระนารายณ์ ซึ่ ง จะอวตารลงมาเกิ ด ในโลกมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ดั บ ทุ ก ข์ เ ข็ ญ และ
พระพรหมผู้สร้างโลก พราหมณ์เป็นผู้ที่ติดต่อกับเทพเจ้าได้ด้วยการประกอบพิธีกรรมและร่ายบทสวดมนต์บูชา
เทพเจ้าตามคัมภีร์พระเวท ดังนั้นจึงมีบทบาทสําคัญในสังคมอินเดีย อนึ่ง ศาสนายังสอนให้คนยอมรับเรื่อง
การเวียนว่ายตายเกิด ทําให้ชาวอินเดียยอมรับชะตากรรมของตนในโลกปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการดํารงอยู่ใน
วรรณะที่ถูกกําหนดมาตั้งแต่เกิด แล้วมุ่งทําความดีเพื่อจะได้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร จึงนับว่าศาสนาพราหมณ์มี
อิทธิพลสําคัญต่อการหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวอินเดียมาก
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๒. กําเนิดพระพุทธศาสนาและศาสนาเชน
ในช่วงเวลาเดียวกับที่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ได้มี
ศาสนาถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น อี ก ๒ ศาสนา คื อ พระพุ ท ธศาสนาอั น มี ศ าสดาคื อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือกําเนิดเมื่อประมาณ ๕๘๐ ปีก่อนคริสตกาล และ
ศาสนาเชนอันมีศาสดาคือพระมหาวีระ ถือกําเนิดเมื่อประมาณ ๖๐๐ ปีก่อน
คริ ส ตกาล ทั้ ง สองศาสนามี แ นวคิ ด ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น หลายประการ เช่ น
การคัดค้านพิธีกรรมความเชื่อและการแบ่งวรรณะในศาสนาพราหมณ์ แต่ก็มีข้อ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน คือ พระพุทธศาสนาจะเน้นการฝึกปฏิบัติทางจิตและการใช้
ปัญญาพิจารณาเพื่อให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นสูงสุด คือ พระนิพพาน ส่วนศาสนา
เชนสอนให้ ท รมานหรื อ ละทิ้ ง ความเอาใจใส่ ต่ อ ร่ า งกายเพื่ อ ให้ จิ ต ใจ
พระมหาวีระ
บริ สุ ท ธิ์ จุ ด ประสงค์ คื อ เพื่ อ ให้ ห ลุ ด พ้ น จากกรรมคล้า ยกับ พระพุท ธ- ที่มา : https://www.gotoknow.org/
ศาสนา
posts/198540
ในช่วงประมาณ ๓๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ดินแดนอินเดียได้ถูก
ชาวต่างชาติเข้ารุกรานคือเปอร์เซียและกรีก โดยเฉพาะกองทัพกรีกซึ่งนํา
โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เข้ารุกรานทางตอนเหนือของอินเดียในช่วง
๓๒๖ ปีก่อนคริสตศักราช ทําให้อินเดียได้รับอิทธิพลจากกรีก เช่น ศิลปะแบบกรีก
ซึ่งปรากฏเป็นพระพุทธรูปแบบแรกของพระพุทธศาสนา
เมื่อ ๓๒๑ ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าจันทรคุปต์ได้รวบรวมกําลังพลขับไล่
กองทัพกรีกออกไป สถาปนาราชวงศ์โมริยะและสามารถรวบรวมดินแดนอินเดีย
ให้เป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์อินเดีย กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของราชวงศ์ คือ พระเจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ในช่วง ๒๗๔-๒๓๗ ปีก่อน
คริสตกาล) พระองค์ได้ขยายดินแดนมาบริเวณตอนใต้ แต่ผลจากการทํา
พระพุทธรูปแบบคันธาระ
สงครามที่แคว้นกลิงคะซึ่งมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมาก ทําให้
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกรีก
พระเจ้าอโศกมหาราชสลดพระทัยและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พระองค์หัน ที่มา : http://tainote2.blogspot.com/
มานับถือพระพุทธศาสนา
2014/04/blog-post.html
พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเป็นอัน
มาก ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยนี้ เช่น การทําสังคายนาพระไตรปิฎกและการส่ง
พระธรรมทู ต ออกเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในดิ น แดนต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ดิ น แดนเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ด้ ว ย
การสร้างพุทธศาสนสถานเป็นจํานวนมาก โดยปรากฏหลักฐานที่สําคัญ คือ สถูปสาญจีและเสาหินพระเจ้าอโศก
มหาราช
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สถูปสาญจีและเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
ที่มา : https://historythaii.wordpress.com/สถานที่ที่เกี่ยวกับพระ/สถูปที่สาญจี
https://sites.google.com/site/ahorsigum/pra-wati-sat-r-na-suksa
หลังจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว ราชวงศ์โมริยะก็เริ่มเสื่อมลง ในช่วงนี้มีกษัตริย์ราชวงศ์อื่น ๆ
ขึ้นมามีอํานาจในดินแดนอินเดีย เช่น พระเจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินท์ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีก และ
ราชวงศ์ กุ ษ าณะซึ่ ง มี ก ษั ต ริ ย์ ที่ สํ า คั ญ คื อ พระเจ้ า กนิ ษ กะ ซึ่ ง เป็ น ยุ ค ที่ พ ระพุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน
เจริญรุ่งเรืองมาก
ในช่วง ค.ศ.๓๒๐ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๑ ได้ทรง
รวบรวมอินเดียให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่ง และได้สถาปนา
ราชวงศ์คุปตะขึ้น ในยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอินเดีย
มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง ด้ า นศาสนาและ
ปรัชญา ในยุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาฮินดูซึ่งได้พัฒนามาจาก
ศาสนาพราหมณ์ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งขึ้ น เป็ น อย่ า งมาก แต่
พระพุทธศาสนาก็ยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ ดังจะเห็น
ได้จากผลงานด้านศิลปกรรม เช่น ถ้ําอชันตา พระพุทธรูป
ที่มีความงดงาม ด้านวรรณกรรม ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของ
ศิลปกรรมภายในถ้ําอชันตา
วรรณคดี สั น สกฤต กวี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งคื อ กาลิ ท าส ผู้ แ ต่ ง
ที่มา : http://www.watphrakaewศกุนตลา ด้านวิทยาการ มีการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง
chiangrai.com/gallery_detail.php?id=48
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๕ อาณาจักรของราชวงศ์
คุปตะก็เริ่มแตกแยกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย ประกอบกับถูกพวกเชื้อสายเติร์กเข้ามาโจมตี ในที่สุดราชวงศ์คุป
ตะก็สลายไปราวคริสต์ศตวรรษที่ ๖
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๓. การเข้ามาของวัฒนธรรมอิสลามและการถือกําเนิดศาสนาซิกข์
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๗-๑๐ เป็นช่วงที่อินเดียอยู่ในสภาวะความวุ่นวายทางการเมือง อินเดียต้อง
เผชิญการรุกรานของพวกมุสลิม นั่นคือ มุสลิมเชื้อสายเติร์กจากเอเชียกลาง เข้าปกครองอินเดียภาคเหนือ และ
เผยแผ่ศาสนาอิสลามเข้าสู่ดินแดนเอเชียใต้ ในช่วงเวลาเดียวกันทางตอนใต้ของอินเดีย อาณาจักรโจฬะ
ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น อาณาจักรแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มั่นของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในอินเดีย อีกทั้งยังมี
ความเจริญทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก
ต่อมาใน ค.ศ. ๑๒๐๖ ผู้นํามุสลิมเชื้อสายเติร์ก
จากรั ฐ อิ ส ลามในบริ เ วณอั ฟ กานิ ส ถานได้ ก่ อ ตั้ ง
ราชวงศ์มัมลุก แต่เนื่องจากเมืองหลวงตั้งอยู่ที่เมือง
เดลี จึงเรียกว่า สุลต่านแห่งเดลี (คริสต์ศตวรรษที่
๑๓-๑๖)การยึ ด ครองอิ น เดี ย ของพวกมุ ส ลิ ม ได้
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
เป็นต้นว่ามีการนําภาษาเปอร์เซียเข้ามาใช้ใ นราชสํานัก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภาษาอูรดูซึ่งผสมผสาน
จากภาษาเปอร์ เ ซี ย สั น สกฤต และอาหรั บ ส่ ว น
กุตุป มีนาร์ (Qubt Minar) กรุงนิวเดลี
ทางด้ า นศิ ล ปกรรมก็ มี ก ารสร้ า งมั ส ยิ ด พระราชวั ง
สิ่งก่อสร้างในสมัยสุลต่านแห่งเดลี
หอคอย ฯลฯ ซึ่งผสมผสานศิลปะของมุสลิมกับฮินดู
ที่มา : http://newdelhi.thaiembassy.org/
ทางด้านศาสนา ใน ค.ศ. ๑๔๖๙ ก็เกิดศาสนาใหม่ซึ่ง
th/tourist-attractions-in-delhi-th/
นําหลักของศาสนาอิสลามกับฮินดูมาหล่อรวมกันเกิด
เป็น ศาสนาซิกข์ นอกจากนี้ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนทางวรรณคดี ปรัชญา ดาราศาสตร์ การแพทย์ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อและศรัทธาของคนอินเดียส่วนใหญ่ไปจาก
ศาสนาฮินดูเลย

สุวรรณวิหาร เมืองอัมริตสาร์ ศาสนสถานสําคัญของศาสนาซิกข์
ที่มา : https://travel.thaiza.com/foreign/244831/
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ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ผู้รุกรานชาวเติร์กกลุ่มใหม่ภายใต้การนําของบาบูร์ (Babur) ซึ่งมี
เชื้อสายสืบเนื่องมาจากนักรบชาวมองโกล เผ่าพันธุ์ของบาบูร์จึงมีชื่อเรียกว่า โมกุล (Moghul) ซึ่งมาจากคําว่า
มองโกล บาบูร์ได้มีชัยชนะเหนือสุลต่านแห่งเดลีใน ค.ศ. ๑๕๒๖ และได้ตั้งตนเป็นใหญ่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํา
คงคา และสถาปนาราชวงศ์โมกุลขึ้นปกครองอินเดียสืบมายาวนานกว่า ๓๐๐ ปี
กษัตริย์ที่สําคัญในยุคราชวงศ์โมกุลคือ พระเจ้าอักบาร์มหาราช (ครองราชย์ในช่วง ค.ศ. ๑๕๕๖๑๖๐๕) ในยุคนี้ อินเดียเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงมีสันติสุขระหว่างศาสนา
เนื่องจากพระเจ้าอักบาร์ทรงเปิดโอกาสให้คนทุกศาสนามีสิทธิเท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน กษัตริย์ที่สําคัญอีก
พระองค์หนึ่งคือ พระเจ้าชาห์จาฮาน ในยุคนี้เป็นยุคที่มีสิ่งก่อสร้างที่สําคัญเกิดขึ้นหลายแห่ง เช่น ทัชมาฮาล
อันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระองค์ที่มีต่อพระนางมุมตัซ มาฮาล ใช้เวลาก่อสร้างและตกแต่งนานถึง
๒๒ ปีระหว่าง ค.ศ. ๑๖๓๒-๑๖๕๔

ทัชมาฮาล
ที่มา : https://www.matichon.co.th/foreign/news_938122
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตัวชี้วดั
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
๑. วีดิทัศน์เพลงคานธีของวงคาราบาว
ขั้นนํา
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
๒. เส้นเวลา (Timeline) พัฒนาการทาง
๑. ครูนําภาพที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทาง
ขอบเขตเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ จํานวน ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
1. ความเสือ่ มของราชวงศ์โมกุล
๓. ภาพที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทาง
๘ ภาพ สุ่มแจกให้กับนักเรียนจํานวนคนละ ๑ ภาพ
2. การเข้ามายึดครองเอเชียใต้เป็นอาณานิคมของ จากนั้นครูให้นกั เรียนที่ได้รับแจกภาพ นําภาพมาวางที่ ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
อังกฤษ
เส้นเวลา (Timeline) บนกระดานให้ถูกต้องพร้อมกับ จํานวน ๘ ภาพ
3. การเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดีย
อธิบายพอสังเขปว่า ภาพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
๔. ใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการในยุคนั้นอย่างไร โดยภาพที่ใช้มีดังนี้
ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑) ภาพมหากาพย์รามายณะ
แหล่งเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. ห้องสมุด
นักเรียนสามารถระบุประเด็นสําคัญของ
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมได้
ครบถ้วนและถูกต้อง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
การวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ และเรียงลําดับเส้น
ที่มา : https://dhrammada.wordpress.com/
นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ทาง
eastern-philosophy/indian-philosophy/ยุคของ เวลา (Timeline) ลงในใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมใน
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
ปรัชญาอินเดีย/ยุคมหากาพย์-epic-period/
รูปแบบเส้นเวลา (Timeline)
มหากาพย์รามายนะ/

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่มา : https://www.postsod.com/truth-12reasons-buddha

๓) ภาพพระพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๒) ภาพพระมหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชน
ด้านคุณลักษณะ
๑. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
อาณานิคม
๒. นักเรียนสามารถสะท้อนคุณค่าของการใช้หลัก
อหิงสาในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
ที่มา : https://www.gotoknow.org
/posts/198540
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ที่มา : https://sites.google.com/site/ahorsigum/
pra-wati-sat-r-na-suksa

๕) ภาพเสาหินพระเจ้าอโศก

ที่มา : http://tainote2.blogspot.com
/2014/04/blog-post.html

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๔) ภาพพระพุทธรูปแบบคันธาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ที่มา : http://newdelhi.thaiembassy.org/th/
tourist-attractions-in-delhi-th

๗) ภาพกุตุป มีนาร์ (Qubt Minar) กรุงนิวเดลี

ที่มา : http://www.watphrakaewchiangrai.com/gallery_detail.php?id=48

๖) ภาพถ้ําอชันตา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
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จากนั้นครูตั้งประเด็นคําถามให้นักเรียนอภิปราย
ร่วมกันดังนี้

ที่มา : https://www.youtube.com/
watch?v=2zSWSfhQnlc

๒. ครูเปิดวีดิทัศน์เพลงคานธี ของวงคาราบาว

ที่มา : https://www.matichon.co.th/foreign/
news_938122

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๘) ภาพทัชมาฮาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๑) จากเพลงคานธีของวงคาราบาว กล่าวถึงบุคคลใด
ในแง่มุมใด (แนวคําตอบ : กล่าวถึงมหาตมะ คานธี
ซึ่งใช้หลักอหิงสาในการเรียกร้องสิ่งที่ต้องการ)
๒) นักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินเรื่องราวของบุคคลใน
เพลงนี้หรือไม่ (นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของ
ตนเอง)
๓) การใช้หลักอหิงสาในชีวิตประจําวันมีผลดีหรือไม่
อย่างไร (แนวคําตอบ : เป็นผลดีกับชีวิตประจําวัน
เพราะทําให้ไม่เกิดความขัดแย้งกับบุคคลรอบข้าง
ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปญ
ั หาทําให้สังคมเกิด
ความสงบสุข)
๓. ครูอธิบายเกริ่นนําว่ามหาตมะ คานธีเป็นบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ
โดยใช้หลักสันติวิธีหรืออหิงสาในการเรียกร้อง
จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนด้วยการถาม
ย้อนกลับว่า “แล้วอินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
ตั้งแต่เมื่อไหร่ อย่างไร”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ขั้นสอน
๑. ครูให้นกั เรียนจับคู่ เพื่อศึกษาใบความรู้ เรื่อง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้
ยุคอาณานิคม โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ
หรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
อาณานิคม
๒. ครูให้นกั เรียนนําผลการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ
หรือเหตุการณ์มาเรียงลําดับเป็นเส้นเวลา (Timeline)
ลงในใบงาน เรือ่ ง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม ให้ครอบคลุม ๓
ประเด็นต่อไปนี้
๑) ความเสือ่ มของราชวงศ์โมกุล
๒) การเข้ามายึดครองเอเชียใต้เป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ
๓) การเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดีย (Obj. ๑, ๒)
๓. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเส้นเวลา
(Timeline) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียใต้ยุคอาณานิคม โดยครูสุ่มนักเรียนแต่ละคู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

705

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) การเข้ามาของอังกฤษส่งผลกระทบต่อภูมิภาค
เอเชี ย ใต้ อ ย่ า งไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : ทํ า ให้ ดิ น แดน
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ ต กเป็ น อาณานิ ค มของอั ง กฤษ
สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบยังชีพ
เป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นําการศึกษาแบบตะวันตก
เข้ า มา สร้ า งความขั ด แย้ ง ระหว่ า งชาวฮิ น ดู กั บ
ชาวมุสลิม)
๒) การศึ ก ษาพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมมีประโยชน์กับนักเรียน
อย่างไร (แนวคําตอบ : ทําให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานทาง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ช่วยกันตอบทีละเหตุการณ์เรียงตามลําดับเวลา
จนกระทั่งครบถ้วนทั้งยุคสมัยและครบทุกประเด็น
โดยระหว่างการตอบคําถามของนักเรียน ครูอธิบาย
เสริมความรู้ในแต่ละเหตุการณ์ให้กับนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ อาณานิคม
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ ใ นยุ ค ต่ อ มา
และสามารถนําหลั กอหิ งสาของมหาตมะ คานธี มา
ปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน) (Obj. ๓)
๓) นักเรียนจะนําหลักอหิงสาของมหาตมะ คานธี
ไปปรั บ ใช้ กั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น อย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ :
นํ า มาปรั บ ใช้ กั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น โดยการลดปั ญ หา
ความขัดแย้งกับบุคคลรอบข้าง ไม่ใช้ความรุนแรงใน
การแก้ปัญหา อันจะนําไปสู่การสร้างสังคมที่สงบสุข)
(Obj. ๔)
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้
ยุคอาณานิคมได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
เรียงลําดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้
ยุคอาณานิคมในรูปแบบเส้นเวลา
(Timeline)

วิธีการ
๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
อาณานิคม

ด้านคุณลักษณะ
การอภิปรายประเด็น
๑. เห็นประโยชน์ของการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ คําถาม
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
๒. สะท้อนคุณค่าของการใช้หลัก
อหิงสาในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้
๑) ประเด็นคําถาม
๒) ใบงาน เรื่อง
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
อาณานิคม

ประเด็นคําถาม

เกณฑ์
๑) นักเรียนระบุ
ประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตร์ภูมิภาค
เอเชียใต้ยุคอาณานิคม
ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนเรียงลําดับ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
อาณานิคมในรูปแบบ
เส้นเวลา (Timeline)
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
๑) นักเรียนสะท้อน
ความเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
การศึกษาพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
อาณานิคมได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนสะท้อน
คุณค่าของการใช้หลัก
อหิงสาในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๐
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................

ใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม

๑๗๐๐ A.D.

๑๗๕๐ A.D.

๑๘๐๐ A.D.

๑๘๕๐ A.D.

๑๙๐๐ A.D.

๑๙๕๐ A.D.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําชี้แจง ให้นกั เรียนนําประเด็นสําคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมมาเรียงลําดับในเส้นเวลา (Timeline)

710

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................

ใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม

๑๗๐๐ A.D.

ค.ศ. ๑๗๓๘ กองทัพเปอร์เซีย
ภายใต้การนําของนาดีร์ ชาห์
ได้เข้ารุกรานดินแดนจักรวรรดิ
โมกุล

๑๗๕๐ A.D.

คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ อังกฤษเข้ามาทํา
การค้าในเอเชียใต้โดยก่อตั้งบริษัทอินเดีย
ตะวันออก
๑๘๐๐ A.D.

ค.ศ. ๑๘๕๘ รัฐบาลอังกฤษ
ยกเลิกกิจการของบริษัทอินเดีย
ตะวันออกและเข้ามาปกครอง
อินเดียโดยตรง

๑๘๕๐ A.D.

ค.ศ. ๑๘๕๗ เกิดกบฏซีปอย

๑๙๕๐ A.D.

ค.ศ. ๑๙๓๐ คานธีได้นําชาว
อินเดียต่อต้านกฎหมายเรียก
เก็บภาษีเกลือของอังกฤษ

ค.ศ. ๑๙๐๖ ชาวอินเดียที่เป็น
มุสลิมก่อตั้งสันนิบาตมุสลิม

๑๙๐๐ A.D.
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ค.ศ. ๑๙๔๗ รัฐบาลอังกฤษได้คืน
เอกราชให้กับอินเดีย
ค.ศ. ๑๙๑๙ ขบวนการสัตยเคราะห์
ครั้งแรกของมหาตมะคานธี

ค.ศ. ๑๘๘๕ ก่อตั้งคองเกรสแห่งชาติ
อินเดีย

คําชี้แจง ให้นกั เรียนนําประเด็นสําคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมมาเรียงลําดับในเส้นเวลา (Timeline)

เฉลย
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ใบความรู้
เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
๑. ความเสือ่ มของราชวงศ์โมกุล
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ภายหลังจากรัชสมัยของพระเจ้าโอรังเซปเป็นต้นมา จักรวรรดิโมกุล
เริ่มเกิดความเสื่อมจากเหตุปัจจัยต่อไปนี้
๑. ปัจจัยภายใน กล่าวคือ กองทัพขาดความเข้มแข็ง แม่ทัพนายกองอ่อนแอ ขุนนางแก่งแย่งอํานาจ
ชิงดีชิงเด่นกัน ชีวิตในราชสํานักเป็นไปอย่างฟุ่มเฟือย เกิดความแตกแยกในจักรวรรดิ อันสืบเนื่องมาจาก
นโยบายการปกครองในสมัยของพระเจ้าโอรังเซปที่สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มชนต่าง ๆ เช่น ชาวซิกข์ทาง
เหนือ หรือนักรบมาราธาทางตะวันตกใกล้ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจาก
การทําสงคราม การกบฏของขุนนางและการปล้นสะดมของบรรดาโจรสลัด ทําให้ต้องสูญเสียเงินทองใน
ท้องพระคลังเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังส่งผลถึงภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการค้าได้รับผลกระทบ
จนกระทั่งหยุดชะงัก
๒. ปัจจัยภายนอก ใน ค.ศ. ๑๗๓๘ กองทัพเปอร์เซียภายใต้การนําของนาดีร์ ชาห์ ได้เข้ารุกราน
ดินแดนจักรวรรดิโมกุล แต่ปรากฏว่าราชวงศ์โมกุลไม่ได้เอาใจใส่ต่อการรุกรานนี้ ปล่อยให้กองทัพเปอร์เซียยก
ทัพเข้ามาโดยปราศจากการขัดขวาง จนกระทั่งมาถึงกรุงเดลฮีและทําการสังหารหมู่รวมถึงปล้นสะดมทรัพย์สิน
ที่สําคัญไปมากมาย เป็นการซ้ําเติมให้จักรวรรดิโมกุลอ่อนแอลงไปอีก
จากความอ่อนแอดังกล่าวส่งผลให้จักรวรรดิโมกุลแตกแยกออกเป็นหลายฝ่าย เกิดกลุ่มอํานาจที่
แบ่งแยกและปกครองดินแดนต่าง ๆ เช่น อัฟกานิสถานที่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซีย อุปราช
แห่งเดคข่านที่ขยายอิทธิพลในแคว้นไฮเดอราบัต พวกมาราธาซึ่งขยายอํานาจในแคว้นปัญจาบ ส่วนทางตอน
ใต้นั้นก็มีอีกอิทธิพลหนึ่งที่กําลังรุกคืบ คือ บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ
๒. การเข้ามายึดครองเอเชียใต้เป็นอาณานิคมของอังกฤษ
อังกฤษไม่ใช่ชาติแรกที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายในประเทศอินเดีย (ชาติแรกคือ โปรตุเกส ในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕) แต่อังกฤษสามารถตั้งหลักแหล่งการค้า จนกระทั่งขยายอิทธิพลแทรกแซงการเมือง
จนสามารถมีอิทธิพลเหนือดินแดนอินเดียได้ การเข้ามาของอังกฤษในช่วงแรกนั้นมาในนามของบริษัทอินเดีย
ตะวันออก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ เพื่อผูกขาดการค้าในอินเดียและโลกตะวันออกในนามของ
รัฐบาลอังกฤษ โดยเริ่มตั้งสถานีการค้าในเมืองชายฝั่งทะเล เช่น เมืองสุราต มัทราช บอมเบย์ กัลกัตตา ต่อมา
บริษัทการค้าของฝรั่งเศสได้เข้ามาค้าขายในอินเดียและเริ่มแทรกแซงกิจการทางการเมืองของอินเดีย ทําให้
บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเริ่มแทรกแซงทางการเมืองและการทหารในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียเพื่อ
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แข่งขันกับฝรั่งเศส แต่ในที่สุดฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กับอํานาจของอังกฤษ ทําให้อังกฤษค่อย ๆ สร้างอํานาจ
จนกระทั่งแคว้นต่าง ๆ ค่อย ๆ กลายเป็นรัฐในอารักขาและอาณานิคมของอังกฤษ โดยเมืองที่อยู่ในอาณัติของ
บริษัทอินเดียตะวันออกจะมีข้าหลวงซึ่งแต่งตั้งจากอังกฤษเป็นผู้ปกครองดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแต่ละ
เมืองจะมีทหารรับจ้างเพื่อป้องกันเมืองเหล่านั้น
หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท อิ น เดี ย ตะวั น ออกได้ มี อิ ท ธิ พ ลทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในอินเดียแล้ว บริษัทอินเดียตะวันออกได้
จ้างชาวพื้นเมืองมาเป็นทหารรับจ้าง ซึ่งเป็นเหตุนํามาสู่ความไม่
พอใจของชาวพื้ น เมื อ งที่ มี ต่ อ ชาวอั ง กฤษและความแตกต่ า ง
ทางด้านวั ฒนธรรมความเชื่ อ ทํ า ให้ เกิดความเข้ าใจผิดนําไปสู่
การลุกฮือต่อต้านของทหารพื้นเมือง ขยายเป็นจลาจลในดินแดน
ต่ าง ๆ ที่ เรียกว่ากบฏซี ป อย ใน ค.ศ. ๑๘๕๗–๑๘๕๘ ก่อนที่
อังกฤษจะปราบปรามได้สําเร็จและเข้าปกครองอินเดียเป็นอาณา
กบฏซีปอย
นิคมโดยยกเลิกกิจการของบริษัทอินเดียตะวันออกและรัฐบาล ที่มา : https://www.gotoknow.org/
posts/341530
อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียโดยตรงตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๕๘
หลั ง จากที่ รั ฐ บาลอั ง กฤษปกครองอิ น เดี ย ได้ มี ก าร
จัดการปกครองอินเดียใหม่ แบ่งการปกครองเป็น ๒ ลักษณะ คือ รัฐบาลอินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษ
โดยมีผู้ปกครองเป็นตัวแทนกษัตริย์อังกฤษมาปกครองในตําแหน่งอุปราช ปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของอินเดีย
โดยเฉพาะเมืองสําคัญ เช่น บอมเบย์ มัทราช เบงกอล ไฮเดอราบัด เป็นต้น ส่วนที่เหลือให้ชาวพื้นเมืองปกครอง
ตนเองแต่นโยบายทางทหารและต่างประเทศให้อังกฤษเป็นผู้ดูแล
สภาพเศรษฐกิจในสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
งานทางหัตถกรรมได้ลดความสําคัญลง โดยหันมาส่งเสริม
ด้ า นอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า อั น เป็ น ที่ ต้ อ งการของ
ตลาดโลก เช่ น ทอผ้ า เหล็ ก กระดาษ และเครื่ อ งหนั ง
นอกจากนี้อินเดียรวมถึงศรีลังกายังเป็นแหล่งเกษตรกรรม
ขนาดใหญ่ โดยพืชที่ปลูกอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ชา ฝ้าย ฝิ่น
ทางด้านสังคม อังกฤษได้พยายามยกเลิกประเพณี
บางอย่ า ง เช่ น พิ ธี ส ตี (การเผาตั ว ตายของหญิ ง ฮิ น ดู ที่
สามีตาย) รวมไปถึงพัฒนาทางด้านการศึกษา ภาษาอังกฤษ
แผนที่อาณานิคมอินเดียของอังกฤษ
กลายเป็นภาษาราชการใช้ในอินเดีย อังกฤษได้วางรากฐาน
ที่มา : https://commons.wikimedia.org/
การศึกษาในอินเดีย ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย
wiki/File:British_Indian_Empire_1909_
ศึกษาแนวความคิดและวิทยาการก้าวหน้าตามแบบตะวันตก
Imperial_Gazetteer_of_India.jpg
ทําให้ชาวอินเดียได้รับแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพมากขึ้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓. การเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดีย
ใน ค.ศ. ๑๘๘๕ คองเกรสแห่งชาติอินเดีย (Indian National Congress : I.N.C.) ได้ก่อตั้งขึ้น องค์กร
นี้เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่ชุมนุมของชาวอินเดีย และ “ต่อสู้เพื่อชาวอินเดียทุกคนโดยไม่
คํานึงถึงศาสนา” บทบาทของคองเกรสแห่งชาติอินเดียในช่วงแรกคือ การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล
อังกฤษ และจะได้พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางในการเรียกร้องเอกราชในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีอีกองค์กร
ที่ก่อตั้งขึ้นและต่อสู้ในการเรียกร้องเอกราชคือ สันนิบาตมุสลิม (Muslim League) ซึ่งก่อตั้งใน ค.ศ. ๑๙๐๖
โดยชาวอินเดียที่เป็นมุสลิมและได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษเพื่อคานอํานาจกับคองเกรสแห่งชาติอินเดียซึ่งมี
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมซึ่งจะเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับการเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดีย และจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ภายหลังจากอินเดียได้รับเอกราช
จากความรู้ สึ ก ชาติ นิ ย มที่ ค่ อ ย ๆ มี ขึ้ น ในหมู่
ชาวอิ น เดี ย ประกอบกั บ ปั ญ ญาชนชาวอิ น เดี ย ที่ ไ ด้ รั บ
การศึกษาแบบตะวันตกและได้นําแนวคิดประชาธิ ปไตย
และสิทธิเสรีภาพกลับมาด้วย ทําให้เริ่มมีแกนนําชาวอินเดีย
ต้องการให้อังกฤษประกาศเอกราชให้กับดินแดนของตน
โดยแกนนําที่มีบทบาทในการต่ อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช
ให้กับอินเดียมากที่สุด คือ มหาตมะ คานธี ซึ่งเริ่มมีบทบาท
ในคองเกรสแห่งชาติอินเดียช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
ซ้าย : เยาวหราล เนห์รู ขวา : มหาตมะ คานธี
๑ เป็ น ต้ น มา มหาตมะ คานธี ใ ช้ วิ ธี ที่ เ รี ย กว่ า สั ต ย
ที่มา : https://www.bloggang.com/
เคราะห์ เน้ น การต่ อ สู้ โ ดยสั น ติ วิ ธี ( อหิ ง สา) เช่ น อด
mainblog.php?id=temu&month=23-04อาหารประท้วง หรือการไม่ร่วมมือใด ๆ เป็นการดื้อ
2012&group=8&gblog=7
แพ่งไม่ยอมปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเงียบ ๆ
และไม่ใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ แกนนําคนสําคัญที่มีบทบาทในการเรี ยกร้องเอกราชและภายหลั งการ
ประกาศเอกราชอีกคนหนึ่ง คือ เยาวหราล เนห์รู ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
อินเดีย
ขบวนการสัตยาเคราะห์ของมหาตมะ คานธี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๙ โดยเป็นการนัดให้ชาว
อินเดียทั้งประเทศหยุดทํางานและธุรกิจต่าง ๆ เพื่อประท้วงอังกฤษที่ออกกฎหมายให้อํานาจรัฐบาลจับกุมผู้
ต้องสงสัยที่เป็นปฏิปักษ์กับอังกฤษได้ แต่กระบวนการสัตยาเคราะห์ครั้งนี้ประสบความล้มเหลวเพราะได้เกิด
เหตุจลาจลจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก แต่มหาตมะ คานธี ก็ยังคงมุ่งมั่นในการต่อสู่ในแนวทางนี้ โดยใน
เวลาต่ อ มาคานธี ไ ด้ นํ า ชาวอิ น เดี ย ต่ อ ต้ า นกฎหมายเรี ย กเก็ บ ภาษี เ กลื อ ของอั ง กฤษใน ค.ศ. ๑๙๓๐ และ
เดินขบวนครั้งใหญ่เรียกร้องให้อังกฤษปลดปล่อยอินเดียใน ค.ศ. ๑๙๔๒ มีการปะทะกันระหว่างประชาชนกับ
ทางการอังกฤษจนถึงขั้นนองเลือดเกิดขึ้นในหลายเมืองของอินเดีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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เหตุการณ์เหล่านี้บีบบังคับให้อังกฤษเริ่มปลดปล่อยอินเดีย โดยภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒
สิ้นสุดเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๕ รัฐบาลอังกฤษได้ปล่อยผู้นําคองเกรสแห่งชาติอินเดียจากที่คุมขัง และเสนอแนวคิดให้
ชาวอินเดียเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอง จนกระทั่งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๗ รัฐบาลอินเดียได้คืน
เอกราชให้กับอินเดีย ชาวอินเดียจึงถือเอาวันนี้เป็นวันประกาศอิสรภาพและวันหยุดราชการของประเทศเป็น
ประจําทุกปีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

การฉลองครบรอบ ๗๐ ปีของการประกาศเอกราชจากอังกฤษเมื่อ ค.ศ.๒๐๑๗
ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/265253

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
๑. เส้นเวลา (Timeline) พัฒนาการทาง
ขั้นนํา
ส ๔.๑ ม.๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของ
๑. ครูนําบัตรข้อความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของ ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมจํานวน ๗ ข้อความมา ๒. บัตรข้อความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
สุ่มแจกให้กับนักเรียนจํานวน ๗ คน คนละ ๑ ข้อความ ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมจํานวน ๗ ข้อความ
ขอบเขตเนื้อหา
จากนั้นครูให้นักเรียนที่ได้รับแจกบัตรข้อความ นําบัตร ๓. ใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
1. ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมอัน ข้ อ ความมาวางที่ เ ส้ น เวลา (Timeline) บนกระดาน ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน
นําไปสู่การแยกประเทศปากีสถาน
ให้ ถู ก ต้ อ งพร้ อ มกั บ อธิ บ ายพอสั ง เขปว่ า ข้ อ ความ
2. การแบ่งประเทศปากีสถานและบังคลาเทศ
ดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั ฒ นาการในยุ ค นั้ น อย่ า งไร แหล่งเรียนรู้
3. เหตุการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียใต้
โดยบัตรข้อความที่ใช้มีดังนี้
๑. ห้องสมุด
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
๑) บริษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษเริ่มเข้ามาทํา
จุดประสงค์การเรียนรู้
การค้าในอินเดีย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๒) เกิดกบฏซีปอยขึ้นในแคว้นเบงกอล
ด้านความรู้
การวิเคราะห์และเรียงลําดับเหตุการณ์สําคัญของ
๓) รัฐบาลอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียโดยตรง
๑. นักเรียนสามารถระบุประเด็นสําคัญใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ ในรูปแบบของเส้นเวลา (Timeline)
และยกเลิกกิจการบริษทั อินเดียตะวันออก
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบันได้
ลงในใบงาน เรือ่ ง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
๔) ชาวอินเดียก่อตั้งคองเกรสแห่งชาติอินเดีย
ครบถ้วนและถูกต้อง
(Indian National Congress : I.N.C.)
๒. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน
การแบ่งประเทศปากีสถานและบังคลาเทศได้ถูกต้อง
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จากนั้นครูให้นกั เรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็น
ต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๕) ชาวมุสลิมในอินเดียก่อตั้งสันนิบาตมุสลิม
ด้านทักษะและกระบวนการ
แห่งอินเดีย (All-India Muslim League)
๑. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ทาง
๖) มหาตมะ คานธีเป็นผู้นําในการเรียกร้องเอกราช
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบันใน
จากอังกฤษ
รูปแบบ เส้นเวลา (Timeline)
๗) อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษประเทศ
๒. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์
ปากีสถานแยกตนเป็นรัฐอิสระ
ปัจจุบันในภูมภิ าคเอเชียใต้จากแหล่งข้อมูลอย่าง
๒. ครูให้นกั เรียนดูวีดิทัศน์ข่าว “อินเดียและปากีสถาน
หลากหลาย
๓. นักเรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของ ยังตึงเครียดในแคชเมียร์”
แหล่งข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียใต้
อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถนําแนวคิดความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้มาเป็นบทเรียนใน
ชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?
v=VHxtjCkX2QY

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสอน
๑. ครูให้นกั เรียนจับคู่ เพื่อศึกษาใบความรู้ เรื่อง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๑) ข่ า วดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความขั ด แย้ ง
ระหว่ า งประเทศใดบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : อิ น เดี ย กั บ
ปากีสถาน)
๒) ความขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า วเกิ ด จากสาเหตุ ใ ด
(แนวคําตอบ : การทับซ้อนกันของพรมแดนระหว่าง
ประเทศอิ น เดี ย กั บ ปากี ส ถานในบริ เ วณแคว้ น
แคชเมียร์)
จากนั้ น ครู อ ธิ บ ายเพื่ อ เชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย นว่ า
“ปัญหาความขัดแย้งอินเดียและปากีสถานเป็นหนึ่งใน
ปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยต้นเหตุ
ของปัญหาสืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดู
กั บ ชาวมุ ส ลิ ม ตั้ ง แต่ ก่ อ นที่ อิ น เดี ย จะได้ รั บ เอกราช
จนกระทั่งนําไปสู่การแยกตัวของประเทศปากีสถาน
ในเวลาต่อมา”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ยุคปัจจุบัน โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ
หรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
ปัจจุบัน จากนั้นครูให้นักเรียนนําประเด็นสําคัญหรือ
เหตุการณ์มาเรียงลําดับเป็นเส้นเวลา (Timeline)
ลงในใบงาน เรือ่ ง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน ให้ครอบคลุม ๒ ประเด็น
ต่อไปนี้
๑) ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิม
อันนําไปสู่การแยกประเทศปากีสถาน
๒) การแบ่งประเทศปากีสถานและบังคลาเทศ
๒. ครู ม อบหมายให้ นั ก เรี ย นสื บ ค้ น เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ประเด็นในปัจจุ บันที่เกิ ดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ คู่ ล ะ
๓ ข้อ โดยเป็นเหตุการณ์หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งละ ๑ ข้ อ
โดยครูเน้นย้ําให้นักเรียนประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่ ง ข้ อ มู ล พร้ อ มระบุ แ หล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ด้ ว ย
(Obj. ๑, ๓, ๔, ๕)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย น โดยครู ตั้ ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
1. สาเหตุสําคัญที่นําไปสู่การแบ่งประเทศ
ปากีสถานและบังคลาเทศเกิดจากอะไรบ้าง (แนว
คําตอบ : การแบ่งประเทศปากีสถานออกจากประเทศ
อินเดีย เกิดจากความขัดแย้งทางด้านศาสนาระหว่าง
ชาวฮินดูกับชาวมุสลิม ส่วนการแบ่งประเทศบังคลา
เทศออกจากประเทศปากีสถานเกิดจากความแตกต่าง
จากปากีสถานตะวันตกทางด้านภาษา วัฒนธรรมและ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
3. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเส้นเวลา
(Timeline) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียใต้ยุคปัจจุบัน โดยครูสมุ่ นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกัน
ตอบทีละเหตุการณ์เรียงตามลําดับเวลาจนกระทั่ง
ครบถ้วนทั้งยุคสมัยและครบทุกประเด็น โดยระหว่าง
การตอบคําถามของนักเรียน ครูอธิบายเสริมความรู้ใน
แต่ละเหตุการณ์ให้กับนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคเอเชียใต้ยคุ ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
เชื้อชาติ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ํากว่าและไม่ได้รับ
การเอาใจใส่จากรัฐบาลกลางเท่าที่ควร) (Obj. ๒)
๒. นักเรียนได้บทเรียนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ (แนวคําตอบ :
การแก้ปัญหาความขัดแย้งจะประสบความสําเร็จ ต้อง
อาศัยความร่วมมือกัน และคํานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข)
(Obj. ๖)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ระบุประเด็นสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
ปัจจุบันได้ครบถ้วนและถูกต้อง
๒. อธิบายสาเหตุของการแบ่ง
ประเทศปากีสถานและบังคลาเทศ
ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. เรียงลําดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้
ยุคปัจจุบันในรูปแบบเส้นเวลา
(Timeline)
๒. สืบค้นข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบัน
ในภูมิภาคเอเชียใต้จากแหล่งข้อมูล
อย่างหลากหลาย
๓. ประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันใน
ภูมิภาคเอเชียใต้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นําแนวคิดความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้มาเป็น
บทเรียนในชีวิตประจําวันอย่าง
เหมาะสม

วิธีการ
๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
ปัจจุบัน

๑) การอภิปราย
ประเด็นคําถาม
๒) การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน

เครื่องมือทีใ่ ช้
๑) ประเด็นคําถาม
๒) ใบงาน เรื่อง
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
ปัจจุบัน

๑) ประเด็นคําถาม
๒) การสะท้อน
ความคิดเรื่องความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคเอเชียใต้

เกณฑ์
๑) นักเรียนระบุ
ประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตร์ภูมิภาค
เอเชียใต้ยุคปัจจุบันได้
ครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนเรียงลําดับ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ยุค
ปัจจุบันในรูปแบบเส้น
เวลา (Timeline)
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
๓) นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
อย่างหลากหลายและ
น่าเชื่อถือร้อยละ ๘๐
นักเรียนสะท้อน
แนวคิดความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ใต้มาเป็นบทเรียนใน
ชีวิตประจําวันอย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................

ใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน

๑๙๔๐ A.D.

๑๙๕๐ A.D.

๑๙๖๐ A.D.

๑๙๗๐ A.D.

๑๙๘๐ A.D.

๑๙๙๐ A.D.

๒๐๐๐ A.D.

๒๐๑๐ A.D.

๒๐๒๐ A.D.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําชี้แจง ให้นกั เรียนนําประเด็นสําคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบันมาเรียงลําดับในเส้นเวลา (Timeline)
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ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................

ใบงาน
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน

๑๙๕๐ A.D.

ค.ศ. ๑๙๗๑ ปากีสถาน
ตะวันออกภายใต้การนํา
ของเชก มูจิบูร์ ราห์มานได้
ประกาศแยกตนเป็น
ประเทศบังคลาเทศ

๑๙๗๐ A.D.

๑๙๘๐ A.D.

ค.ศ. ๑๙๗๒ ปากีสถานปล่อยตัวเชก
มูจิบูร์ ราห์มาน กลับบังคลาเทศและเป็น
ประธานาธิบดีคนแรก

ค.ศ. ๑๙๖๕-๑๙๖๖ สงครามแคชเมียร์
ครั้งที่ ๒

๑๙๖๐ A.D.

ค.ศ. ๑๙๕๔ เริ่มมีพรรค
ฝ่ายค้านก่อกําเนิดขึ้นในฝั่ง
ปากีสถานตะวันออก เช่น
พรรคสันนิบาตอะวามิ

ค.ศ. ๑๙๔๘ มหาตมะ คานธี
และมูฮัมหมัด อาลี จินนาห์
เสียชีวิต

๑๙๔๐ A.D.

ค.ศ. ๑๙๔๗ ประเทศ
ปากีสถานถือกําเนิดพร้อมกับ
การได้รับเอกราชของอินเดีย

ค.ศ. ๑๙๔๗-๑๙๔๙ สงครามแคชเมียร์
ครั้งที่ ๑

๒๐๐๐ A.D.

๒๐๑๐ A.D.

๒๐๒๐ A.D.
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หมายเหตุ : เหตุการณ์หลัง ค.ศ .๑๙๗๒ เป็นต้นไป ให้พิจารณาจาก
คําตอบของนักเรียน

๑๙๙๐ A.D.

ค.ศ. ๑๙๙๙ สงครามคาร์กิล
ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับ
ปากีสถาน

คําชี้แจง ให้นกั เรียนนําประเด็นสําคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบันมาเรียงลําดับในเส้นเวลา (Timeline)

เฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บัตรข้อความ
แสดงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
__________________________________________________________________
บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเริ่มเข้ามาทําการค้าในอินเดีย
เกิดกบฎซีปอยขึ้นในแคว้นเบงกอล
รัฐบาลอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียโดยตรงและยกเลิกกิจการบริษัทอินเดียตะวันออก
ชาวอินเดียก่อตั้งคองเกรสแห่งชาติอินเดีย (Indian National Congress : I.N.C.)
ชาวมุสลิมในอินเดียก่อตั้งสันนิบาตมุสลิมแห่งอินเดีย (All-India Muslim League)
มหาตมะ คานธีเป็นผู้นําในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ
อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษประเทศปากีสถานแยกตนเป็นรัฐอิสระ
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ใบความรู้
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน
๑. ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมอันนําไปสู่การแยกประเทศปากีสถาน
จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่
อินเดียเรียกร้องเอกราช กล่าวคือ ชาวมุสลิมไม่ไว้ใจชาวฮินดูซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศว่า ถ้าหากอินเดียเป็นเอกราชแล้ว ชาวมุส ลิมจะไม่ได้รับ
ความเป็ น ธรรมจากการปกครองของพรรคคองเกรสซึ่ ง เป็ น แกนนํ า ใน
การเรียกร้องเอกราชและมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู ประกอบกับทัศนคติ
ความเป็นภราดรภาพของชาวมุสลิมอันเนื่องมาจากคําสอนในพระคัมภีร์ จึงทํา
ให้สันนิบาตมุสลิมพยายามเรียกร้องให้ชาวมุสลิมได้ปกครองตนเองในดินแดนที่
มีคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามหลังจากอินเดียได้รับเอกราช
ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุส ลิม ดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้น
มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์
จนถึงขั้นเกิดการนองเลือด แม้จะมีความพยามยามประนีประนอมจากหลาย ๆ
ที่มา : http:/knowday.
blogspot.com/2012/03/ ฝ่ายก็ตาม ก็ไม่ทําให้การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอินเดียสามารถเกิด
ขึ้นได้ หนทางที่ดีที่สุดจึงเป็นการแบ่งประเทศออกเป็นประเทศของชาวมุสลิม
อีกประเทศหนึ่ง ในที่สุดเมื่ออังกฤษประกาศคืนเอกราชให้กั บอิน เดีย ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๗
ประเทศปากีสถาน จึงได้ถือกําเนิดขึ้นพร้อมกัน โดยมีผู้นํา คือ มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์ โดยประเทศปากีสถาน
ในช่วงแรกนี้มีดินแดน ๒ ส่วน คือ ปากีสถานตะวันตก (คือบริเวณประเทศปากีสถานในปัจจุบัน) และปากีสถาน
ตะวั น ออก (คื อ บริ เ วณประเทศบั ง คลาเทศในปั จ จุ บั น ) การแบ่ ง ประเทศดั ง กล่ า วนี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การย้ายถิ่นฐานของประชากรชาวฮินดูและชาวมุสลิมระหว่าง ๒ ประเทศนี้เป็นจํานวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิด
จลาจลระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิมจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ํากว่า ๑ ล้านคน มหาตมะ คานธีจึงได้ออกมา
เรียกร้องให้การจลาจลยุติลง การกระทําของท่านสร้างความ
ไม่พอใจให้กับชาวฮินดูหัวรุนแรงที่ต้องการให้ทําสงครามกับ
ชาวมุสลิมเพื่อรวมดินแดนทั้งสองเป็นจักรวรรดิฮินดูและเห็น
ว่ า คานธี อ่ อ นข้ อ ให้ ข้ อ เรี ย กร้ อ งของชาวมุ ส ลิ ม มากเกิ น ไป
จนกระทั่ ง ในวั น ที่ ๓๐ มกราคม ค.ศ. ๑๙๔๘ ระหว่ า งที่
มหาตมะ คานธีกําลังเดินไปเข้าพิธีสวดมนต์ในกรุงนิวเดลี มี
ชาวฮินดูหัวรุนแรงยิงท่านในระยะประชิดจนเสียชีวิต
ความขัดแย้งภายหลังจากได้รับเอกราชระหว่า ง
พิธีศพของมหาตมะ คานธี
อินเดียกับปากีสถานอีกประการหนึ่งคือ ปัญ หาดินแดน
ที่มา : http://www.sarakadee.com/
แคว้นจัมมูและแคชเมียร์ ต้นตอของปัญหา คือ แคว้นจัมมู
และแคชเมียร์มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม แต่มหา
blog/oneton/?p=1225
ราชาผู้ปกครองแคว้นเป็นชาวฮินดู ทําให้เมื่ออินเดียและ
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ปากีสถานประกาศเอกราช มหาราชาจึงตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปอยู่กับประเทศใด ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.
๑๙๔๗ จึงตัดสินใจนําแคว้นจัมมูและแคชเมียร์เข้าร่วมกับอินเดีย โดยแลกกับความช่วยเหลือด้านกําลังพลและ
อาวุธจากอินเดียเพื่อต่อต้านกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามที่พยายามจะรวมเข้ากับปากีสถาน ส่งผลทําให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานจนกลายเป็นสงครามจํานวน ๓ ครั้ง คือ สงครามแคชเมียร์ครั้งที่ ๑
ใน ค.ศ. ๑๙๔๗-๑๙๔๙ สงครามแคชเมี ย ร์ ค รั้ ง ที่ ๒ ใน ค.ศ. ๑๙๖๕-๑๙๖๖ และสงครามคาร์ กิ ล ใน
ค.ศ. ๑๙๙๙

๒. การแบ่งประเทศปากีสถานและบังคลาเทศ
ภายหลังจากการประกาศเอกราชของประเทศ
ปากีสถาน ประเทศนี้ยังคงเผชิญปัญหาทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
๑) ปั ญ หาจากการโยกย้ า ยของประชากร
เมื่ อ ประเทศอิ น เดี ย และปากี ส ถานเป็ น เอกราช
ความระแวงสงสัยระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมที่อยู่ใน
สองประเทศนี้ ส่ ง ผลให้ ช าวฮิ น ดู ที่ อ ยู่ ใ นประเทศ
ปากี ส ถานอพยพมายั ง อิ น เดี ย ส่ ว นชาวมุ ส ลิ ม ที่ อ ยู่ ใ น
อินเดียก็อพยพมายังปากีสถาน ในส่วนชาวมุสลิมที่อพยพ
เข้ า มาในปากี ส ถานนั้ น ไม่ ไ ด้ มี ท รั พ ย์ สิ น ติ ด ตั ว มาอย่ า ง
เพียงพอ จึงทําให้กลายเป็นภาระของรัฐบาลใหม่ อีกทั้ง
ชาวฮิ น ดู ที่ อ พยพออกจากปากี ส ถานนั้ น ล้ ว นเป็ น ผู้ มี
แผนที่ประเทศปากีสถานก่อน ค.ศ. ๑๙๗๑
ความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ ทําให้ในช่วงแรก
ที่มา https://th.maps-pakistan.com/
ทางตะวันออกและตะวันตกปากีสถานแผนที่ รัฐบาลที่จัดตั้งใหม่นี้ขาดผู้มีความรู้และความสามารถ
๒) ปั ญ หาความแตกต่ า งระหว่ า งเชื้ อ ชาติ
วัฒนธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจ แม้ประชากรในประเทศปากีสถานทั้งสองดินแดนจะนับถือศาสนาอิสลาม
เหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ดินแดนปากีสถาน
ตะวันตก ประชากรเป็นชาวปัญจาบเป็นส่วนใหญ่ พูดภาษาอูรดู มีฐานะทางเศรษฐกิจและมีความรู้สูงกว่าชาว
มุสลิมกลุ่มอื่น จึงได้เข้าครองตําแหน่งสําคัญในรัฐบาล ส่วนดินแดนปากีสถานตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวเบงกอล พูดภาษาเบงกาลี แม้จะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ คือร้อยละ ๕๕ แต่ก็มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ค่อนข้างต่ํา
ในช่วงแรกตั้งประเทศปากีสถานนั้น รัฐบาลกลางมีความพยายามที่จะสร้างความสามัคคีภายในชาติ
แต่ด้วยความแตกต่างที่ได้กล่าวข้างต้น จึงทําให้ความเป็นเอกภาพที่เคยมีตั้งแต่ช่วงที่เป็นสันนิบาตมุสลิมค่อย ๆ
จางหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งปากีสถานตะวันออก ภายหลังจากมูฮัมหมัด อาลี จินนาห์เสียชีวิตใน
ค.ศ. ๑๙๔๘ ความสามัคคีในหมู่ผู้นําค่อย ๆ ลดลง แต่พรรคสันนิบาตมุสลิมก็ยังคงอํานาจได้อยู่จนกระทั่งใน
ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้ เริ่ม มีพรรคฝ่ายค้ านก่อกําเนิดขึ้นในฝั่งปากีส ถานตะวัน ออก เช่น พรรคสันนิบ าตอะวามิ
ซึ่งในเวลาต่อมาได้เป็นผู้เรียกร้องการปกครองตนเองของปากีสถานตะวันออก
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แม้ว่ารัฐบาลกลางของปากีสถานจะพยายามแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําระหว่างดินแดนทั้ง
สอง แต่ในทัศนะของชาวปากีสถานตะวันออกนั้นมองว่า รัฐบาลกลางไม่ได้จริงจังมากพอในการแก้ปัญหา
ทํ า ให้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ยั ง คงอยู่ แ ละทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น จนกระทั่ ง ใน ค.ศ. ๑๙๗๑ ชาวปากี ส ถาน
ตะวันออกภายใต้การนําของเชก มูจิบูร์ ราห์มานได้ประกาศแยกตนเป็นเอกราชเป็นประเทศบังคลาเทศ
แต่กองทัพของรัฐบาลกลางได้จับเชก มูจิบูร์ ราห์มานในฐานะกบฏ ส่งผลให้เกิดการจลาจลในดินแดนปากีสถาน
ตะวันออก ความตึงเครียดดังกล่าวทําให้อินเดียร่วมมือกับกองกําลังต่อสู้เพื่ออิสรภาพของบังคลาเทศกลายเป็น
สงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานในช่วงเดือนธันวาคมปีนั้น ต่อมาได้มีการเจรจาสงบศึกและประธานาธิบดี
ยาห์ยาข่านของปากีสถานลาออก อาลี บุตโตได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของปากีสถาน บุตโตได้ปล่อย
ตัวเชก มูจิบูร์ ราห์มานกลับบังคลาเทศ และเชก มูจิบูร์ ราห์มานก็ได้ขึ้นเป็นผู้นํารัฐบาลคนแรกของประเทศเกิด
ใหม่นี้ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๗๒

๓. ภูมิภาคเอเชียใต้ในปัจจุบัน
จากประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ภูมิภาคเอเชียใต้เป็นภูมิภาคที่มีความ
แตกต่างทางด้านเชื้อ ชาติ ศาสนา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งใน
ระดับประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่วนทางด้านเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากภูมิภาคเอเชียใต้มีจํานวนประชากรที่
มาก ในขณะที่การเข้าถึงทรัพยากรมีอย่างจํากัดและการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง ทําให้ภูมิภาคนี้ได้ชื่อว่ามีฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ยากจนที่ สุ ด ในโลก แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ โ ดยเฉพาะประเทศอิ น เดี ย ก็ มี
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม แต่ความเจริญดังกล่าวก็
กระจุกตัวเฉพาะบริเวณเมืองใหญ่และกลุ่มนักธุรกิจจํานวนไม่มาก ส่วนทางด้านสังคม ปัจจุบันประชากรส่วน
ใหญ่แม้จะได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาตั้งแต่ในช่วงที่อังกฤษเข้ามาปกครอง แต่ก็มีความคิดอนุรักษนิยม
และยังยึดมั่นในหลักคําสอนทางศาสนา ทําให้วิถีชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในชนบท และไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประเด็นสําคัญในประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อพัฒนาการด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
๑. วีดิทัศน์ “The Animated History of India”
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
๑. ครูให้นกั เรียนดูวีดีทัศน์ “The Animated History
๒. ใบงานเรื่อง “ประเด็นสําคัญในประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
of India”
เอเชียใต้”
ขอบเขตเนื้อหา
1. พัฒนาการทางการเมืองของภูมิภาคเอเชียใต้
แหล่งเรียนรู้
2. พัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้
๑. ห้องสมุด
3. พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาค
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
เอเชียใต้
4. ผลจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภูมิภาคเอเชียใต้ในปัจจุบัน
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=
การวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในพัฒนาการทาง
PYUOG8wXFZs
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “จากวีดิทัศน์
ด้านความรู้
และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ในรูปแบบแผนผัง
ดังกล่าวนักเรียนได้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
นักเรียนสามารถสรุปพัฒนาการทางการเมือง
ความคิด (Mind Map) ลงในใบงาน เรื่อง ประเด็น
ของภูมิภาคเอเชียใต้ในด้านใดบ้าง”
สําคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนองค์ความรู้โดยใช้แนว
คําถามดังนี้
๑) พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าค
เอเชียใต้มีจุดเปลี่ยนสําคัญในช่วงใดบ้าง”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประเด็นสําคัญในประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อพัฒนาการด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(แนวคํ าตอบ : อารยธรรมลุ่ ม แม่น้ําสิ นธุ การเข้ามา
ด้านทักษะและกระบวนการ
ของชาวอารยัน การถือกําเนิดศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นสําคัญใน
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเมือง
และพระพุทธศาสนา การเข้ ามาของวัฒ นธรรมกรี ก
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ การเข้ า มาของศาสนาอิ ส ลาม การเข้ า มาของ
ในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind Map)
ชาวตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษทําให้เอเชียใต้ตกเป็น
ด้านคุณลักษณะ
อาณานิ ค มของอั ง กฤษ การเรี ย กร้ อ งเอกราชของ
นักเรียนสามารถสะท้อนมุมมองและบทเรียนที่ ชาวอินเดีย ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนจนกระทั่งเกิด
มีต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย การแบ่งประเทศปากีสถานและบังคลาเทศ)
ใต้ได้ในหลากหลายมิติ
ขั้นสอน
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นจั บ คู่ จากนั้ น ครู แ จกใบงาน เรื่ อ ง
ประเด็ น สํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ใต้ โดยครู
ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคู่ ช่ ว ยกั น สรุ ป องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศ าสตร์ข องภู มิ ภ าค
เอเชียใต้ในรูปแบบเส้นเวลา (Timeline) ใน ๓ ประเด็น
สําคัญต่อไปนี้
๑) พัฒนาการทางการเมืองของภูมิภาคเอเชียใต้
๒) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นสรุป
๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย น โดยครู ตั้ ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบ ดังนี้
๑) พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ไ ด้ ศึ ก ษาส่งผล
กระทบต่ อ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ ใ นปั จ จุ บั น อย่ า งไรบ้ า ง
(แนวคําตอบ : หลักความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประเด็นสําคัญในประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อพัฒนาการด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๓) พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคเอเชียใต้
๒. ตั ว แทนนั ก เรี ย นนํ า เสนอผลการสรุ ป ของตนเอง
โดยแยกคู่ละประเด็นสําคัญต่อไปนี้
๑) พัฒนาการทางการเมืองของภูมิภาคเอเชียใต้
๒) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้
๓) พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคเอเชียใต้
๓. ภายหลั ง จากการนํ า เสนอของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคู่
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น เพิ่ ม เติ ม ประเด็ น ให้ ส มบู ร ณ์
แล้วให้นักเรียนจดบันทึกเพิ่มเติมลงในใบงาน (Obj. ๑)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประเด็นสําคัญในประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้ทสี่ ่งผลต่อพัฒนาการด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่งผลต่อสังคมอินเดีย เช่น ระบบวรรณะที่ยังคงยึดถือ
อย่างเหนียวแน่น ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาว
มุสลิมที่ยังมีผลถึงปัจจุบันนี้ เช่น ปัญหาเรื่องดินแดนใน
แคว้นแคชเมียร์ การเข้ามาปกครองของอังกฤษทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น เกิดการผลิต
แบบอุตสาหกรรมและการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นต้น)
(Obj. ๒)
๒) นักเรี ยนได้ มุมมองและบทเรียนจากการศึกษา
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้
(แนวคําตอบ : การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
โดยปราศจากอคตินั้นจะช่วยให้คนในสังคมดําเนินชีวิต
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข) (Obj. ๓)
๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทําชิ้นงาน Timeline
พั ฒ นาการทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ โดยให้นักเรียนนําข้อมูลจากการทําใบ
งาน Timeline ในคาบก่ อ นหน้ า นี้ ม ารวบรวมเป็ น
ชิ้นงานเดียวกัน ทําลงในกระดาษขนาด A3 พร้อมกับ
ตกแต่งให้สวยงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สรุปพัฒนาการทางการเมือง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
ของภูมิภาคเอเชียใต้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น สํ า คั ญ ใน
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่
ส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวั ฒนธรรมของภูมิภาคเอเชี ย
ใต้ ใ นรู ป แบบแผนผั ง ความคิ ด
(Mind Map)
ด้านคุณลักษณะ
สะท้อนมุมมองและบทเรียน
ที่ มี ต่ อ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศาสตร์ของภู มิ ภาคเอเชี ยใต้ ได้ใน
หลากหลายมิติ

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจใบงาน
เรื่อง ประเด็นสําคัญใน
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

๑) ประเด็นคําถาม
๒) ใบงาน เรื่อง
ประเด็นสําคัญใน
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

๑) นักเรียนสรุป
พัฒนาการทาง
การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียใต้ได้
อย่างครบถ้วน
ร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นสําคัญอย่าง
รอบด้านร้อยละ ๘๐

๑) การตอบประเด็น ๑) ประเด็นคําถาม
๒) การสังเกต
คําถาม
๒) การสะท้อนมุมมอง พฤติกรรม
และบทเรียนทีม่ ีต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้

นักเรียนสะท้อน
มุมมองและบทเรียนที่
มีต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ได้ใน
หลากหลายมิติ
ร้อยละ ๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่........เดือน.............พ.ศ.................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ประเด็นสําคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชี้แจง ให้นกั เรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ใน
รูปแบบเส้นเวลา (Timeline) ลงในตาราง
ประเด็นสําคัญในประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้
พัฒนาการทางการเมือง

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ

พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม
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ใบงาน
เรื่อง ประเด็นสําคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชี้แจง ให้นกั เรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ใน
รูปแบบเส้นเวลา (Timeline) ลงในตาราง
ประเด็นสําคัญในประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้ (๑)
พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม
- ๑,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล
- คริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ โปรตุเกส - ๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล
เริ่มต้นยุคมหากาพย์
เข้ามาทําการค้าในเอเชียใต้เป็น กําเนิดศาสนาเชน
- ๓๒๖ ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้า ชาติแรก
- ๕๘๐ ปีก่อนคริสตกาล
อเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ารุกราน - คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ อังกฤษเข้า กําเนิดพระพุทธศาสนา
ทางตอนเหนือของอินเดีย
มาทําการค้าในเอเชียใต้โดยก่อตั้ง - ค.ศ. ๑๔๖๙ กําเนิดศาสนาซิกข์
- ๓๒๑ ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้า บริษัทอินเดียตะวันออก
- ค.ศ. ๑๘๕๘ รัฐบาลอังกฤษเข้า
จันทรคุปต์สถาปนาราชวงศ์
สภาพเศรษฐกิจในสมัยเป็นอาณา มาปกครองอินเดียโดยตรง
นิคมของอังกฤษ งานทาง
อังกฤษได้พยายามยกเลิก
โมริยะ
ประเพณีบางอย่าง เช่น พิธีสตี
- ค.ศ. ๓๒๐ พระเจ้าจันทรคุปต์ หัตถกรรมได้ลดความสําคัญลง
โดยหันมาส่งเสริมด้าน
(การเผาตัวตายของหญิงฮินดูที่
ที่ ๑ สถาปนาราชวงศ์คุปตะ
- คริสต์ศตวรรษที่ ๗ มุสลิมเชื้อ อุตสาหกรรม นอกจากนี้อินเดีย สามีตาย) รวมไปถึงพัฒนา
รวมถึงศรีลังกายังเป็นแหล่ง
ทางด้านการศึกษา ภาษาอังกฤษ
สายเติร์กจากเอเชียกลาง เข้า
เกษตรกรรมขนาดใหญ่ โดยพืชที่ กลายเป็นภาษาราชการใช้ใน
ปกครองอินเดียภาคเหนือ
ปลูกอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ชา
อินเดีย อังกฤษได้วางรากฐาน
- ค.ศ. ๑๕๒๖ บาบูร์ก่อตั้ง
ราชวงศ์โมกุล
ฝ้าย ฝิ่น
การศึกษาในอินเดีย ทําให้ชาว
- ค.ศ. ๑๘๕๗ เกิดกบฏซีปอย
อินเดียได้รับแนวคิดเรื่องสิทธิ
- ค.ศ. ๑๘๕๘ รัฐบาลอังกฤษ
เสรีภาพมากขึ้น
ยกเลิกกิจการของบริษัทอินเดีย
ตะวันออกและเข้ามาปกครอง
อินเดียโดยตรง
พัฒนาการทางการเมือง

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ

738

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเด็นสําคัญในประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้ (๒)
พัฒนาการทางการเมือง

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ

- ค.ศ. ๑๙๑๙ ขบวนการสัตย
เคราะห์ครั้งแรกของมหาตมะ
คานธี
- ค.ศ. ๑๙๓๐ คานธีได้นําชาว
อินเดียต่อต้านกฎหมายเรียกเก็บ
ภาษีเกลือของอังกฤษ
- ค.ศ. ๑๙๔๗ รัฐบาลอินเดียได้
คืนเอกราชให้กับอินเดีย และ
ประเทศปากีสถานแยกตัวออก
จากอินเดีย
- ค.ศ. ๑๙๔๗-๑๙๔๙ สงคราม
แคชเมียร์ครั้งที่ ๑
- ค.ศ. ๑๙๔๘ มหาตมะ คานธี
และมูฮัมหมัด อาลี จินนาห์
เสียชีวิต
- ค.ศ. ๑๙๖๕-๑๙๖๖ สงคราม
แคชเมียร์ครั้งที่ ๒
- ค.ศ. ๑๙๗๑ ปากีสถาน
ตะวันออกภายใต้การนําของเชก
มูจิบูร์ ราห์มานได้ประกาศแยก
ตนเป็นประเทศบังคลาเทศ

- ปัจจุบัน ภูมภิ าคนี้ได้ชื่อว่ามี
ฐานะทางเศรษฐกิจยากจน แต่ใน
ขณะเดียวกัน ภูมิภาคเอเชียใต้ก็มี
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม แต่ความเจริญ
ดังกล่าวก็กระจุกตัวเฉพาะบริเวณ
เมืองใหญ่และกลุ่มนักธุรกิจ
จํานวนไม่มาก

พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม
- ปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่แม้
จะได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
ตั้งแต่ในช่วงที่อังกฤษเข้ามา
ปกครอง แต่ก็มีความคิดอนุรักษ์
นิยม และยังยึดมั่นในหลักคําสอน
ทางศาสนา ทําให้วิถีชีวิตส่วนใหญ่
ยังอยู่ในชนบท และไม่ได้รับ
การพัฒนาเท่าที่ควร
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา 7 ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๔.๑ เข้ า ใจความหมาย ความสํ า คั ญ ของเวลาและยุ ค สมั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๔.๒ เข้ า ใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ม.๒/๒ ระบุความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน
และมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ส่งผลให้มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเกิด
การพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1)
2)
3)
4)

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณถึงยุคปัจจุบัน
ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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ทักษะ/กระบวนการ
1) วิเคราะห์ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์
2) วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีต่อพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ
3) วิเคราะห์ประเด็นสําคัญของพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
4) สืบค้นและนําเสนอข้อมูลพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
5) ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เจตคติ
๑) คุณค่าและความสําคัญของการศึกษา เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
๒) คุณค่าและความสําคัญของการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้อย่างมีเหตุผล
๓) คุณค่าของการใช้แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทํางาน
๔) มีจิตสาธารณะ
๖.การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การออกแบบเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ (Timeline) เพื่อแสดงพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เกณฑ์การประเมินผลภาระงาน/ชิ้นงาน
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

๔ (ดีมาก)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เหตุการณ์สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกได้ครบถ้วน
ทุกเหตุการณ์

2. การสรุป
สาระสําคัญ

อธิบายรายละเอียดของ
เหตุการณ์สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชีย
ตะวันออกได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกเหตุการณ์

3. รูปแบบของ
เส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์

ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชีย
ตะวันออก โดยมีประเด็น
สําคัญครบถ้วน ได้แก่ มี
ความน่าสนใจ สวยงาม
เข้าใจง่าย สะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ระบุพัฒนาการทาง
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง การเมืองการ
ด้านเศรษฐกิจ และด้าน ปกครอง ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และด้าน
เหตุการณ์สําคัญทาง
สังคมและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ใน
เหตุการณ์สําคัญทาง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประวัติศาสตร์ใน
ได้แต่ประเด็นขาด
ภูมิภาคเอเชีย
หายไป ไม่เกิน ๑
ตะวันออกได้แต่
เหตุการณ์
ประเด็นขาดหายไป
ไม่เกิน 2 เหตุการณ์

๑ (ปรับปรุง)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เหตุการณ์
สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกได้แต่
ประเด็นขาดหายไป
มากกว่า 2
เหตุการณ์
อธิบายรายละเอียดของ อธิบายรายละเอียด อธิบายรายละเอียด
เหตุการณ์สําคัญทาง
ของเหตุการณ์สําคัญ ของเหตุการณ์สําคัญ
ประวัติศาสตร์ได้แต่
ทางประวัติศาสตร์ได้ ทางประวัติศาสตร์ได้
แต่ประเด็นขาด
ประเด็นขาดหายไป
แต่ประเด็นขาด
หายไป มากกว่า ๑
ไม่เกิน ๑ เหตุการณ์
หายไป ไม่เกิน 2
เหตุการณ์
เหตุการณ์
ออกแบบเส้นเวลาทาง ออกแบบเส้นเวลา
ออกแบบเส้นเวลา
ประวัติศาสตร์โดยขาด ทางประวัติศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์
ประเด็นสําคัญไป
โดยขาดประเด็น
โดยขาดประเด็น
ไม่เกิน ๑ ประเด็น
สําคัญไปไม่เกิน 2
สําคัญไปไม่เกิน 3
ประเด็น
ประเด็น
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๐ - ๑๒
คะแนน ๗ - ๙
คะแนน ๔ - ๖
คะแนน ๑ - ๓
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดี

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
ส ๔.๒ ม ๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
๑. รูปภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ
๑. ครูนําเสนอรูปภาพลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
๒. แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
ที่ปรากฏในโลก ได้แก่ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ พื้นน้ํา
ขอบเขตเนื้อหา
ที่ ตั้ ง และสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าค ขั้วโลก และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็น แหล่งเรียนรู้
เอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติ- คําถามดังนี้
๑. ห้องสมุด
ศาสตร์
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
๑) ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวถูกแทนด้วยสีหรือ
สัญลักษณ์ใดในแผนทีแ่ สดงลักษณะทางกายภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ของโลก
ด้านความรู้
๑. การระบุที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกลงใน
๒) หากให้นกั เรียนเลือกตั้งถิ่นฐานในลักษณะภูมิ
๑. จากแผนที่ แ สดงลั ก ษณ ะทางภายภาพ ประเทศแบบต่าง ๆ นักเรียนจะเลือกตั้งถิ่นฐานใน
แผนทีแ่ สดงลักษณะทางกายภาพ
นั ก เรี ย นสามารถระบุ ที่ ตั้ ง ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ลักษณะภูมิประเทศแบบใด เพราะเหตุใด
๒. การอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกได้ถูกต้อง
ตะวันออกจากแผนทีแ่ สดงลักษณะทางกายภาพ
๒. จากแผนที่ แ สดงลั ก ษณ ะทางกายภาพ
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายถึ ง ที่ ตั้ ง และสภาพทาง
ภูเขาแทนด้วยสีน้ําตาล
ภูมิ ศาสตร์ของภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
ที่มา : https://lifestyle.campusstar.com/picpost/45776.html

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พื้นน้ําแทนด้วยสีน้ําเงิน/ฟ้า
ที่มา : https://scoop.mthai.com/
specialdays/6504.html

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ด้านทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย นสามารถใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ใน
การอธิ บ ายที่ ตั้ ง และสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ข อง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒ นาการทาง
ที่ราบสูง แทนด้วยสีน้ําตาลอ่อน/เหลือง
ประวัติศาสตร์ได้
ที่มา : https://travel.thaiza.com/
ด้านคุณลักษณะ
foreign/219533/
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสําคัญของ
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกได้อย่างมีเหตุผล
ที่ราบแทนด้วยสีเขียว
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/
kp6/sub/book/book.php?book=3&chap
=1&page=t3-1-infodetail๐7.html
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๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกที่ มี ผ ลต่ อ
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยการอธิ บ ายดั ง นี้
“ภู มิ ภ าคต่ าง ๆ ในโลกมี ลั ก ษณะทางกายภาพและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
พั ฒ นาการที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง พั ฒ นาการในทุ ก ๆ
ภูมิภาคล้วนมีความสําคัญต่อการพัฒนาของโลก ดังนั้น
วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์”

พื้นที่ขั้วโลกแทนด้วยสีขาว
ที่มา : https://th.ilovevaquero.com/
obrazovanie/83776-severnyy-polyus-samayasevernaya-tochka-nashey-lanety.html

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า เรื่อง ที่ตั้งและ
ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก จาก
หนังสือเรียน หรือสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ โดยใช้เวลาใน
การศึกษาค้นคว้าประมาณ ๑๐ นาที
๒. นักเรียนแต่ล ะกลุ่ม ร่วมกัน ระบุ ตําแหน่ งที่ ตั้งของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยการใช้ปากกาลากเส้นลง
ใน แผนที่ รั ฐ กิ จ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกที่
กําหนดให้ (แนวคําตอบ : ภูมิภาคเอเชียตะวัน ออก
ประกอบด้ ว ยประเทศต่ า งๆ ได้ แ ก่ สาธารณ รั ฐ
ประชาชนจี น มองโกเลี ย ญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ เกาหลี
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี)
(Obj. ๑)
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ที่มา : https://www.freeworldmaps.net/
asia/eastasia/physical.html

๓. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษาแผนที่ แ สดง
ลั ก ษณะทางกายภาพของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
และตอบคําถามลงใบงาน เรื่อง ที่ ตั้งและสภาพทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกที่ มี ผ ลต่ อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/
68257750573693073/?lp=true

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑ ) สภ าพ ท างภู มิ ศ าส ตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวัน ออก (แนวคําตอบ : สภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภู มิ ภ าค เอ เชี ยต ะวั น อ อ ก มี ค วาม ห ล าก ห ล าย
ทั้งเทือกเขาสูง ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มแม่น้ํา และหมู่เกาะ)
๒) ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกที่ มี ผ ลต่ อ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์
(แน วคํ าตอบ : 2.1) ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เอื้ออํานวยต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เพราะอยู่ใน
เขตพื้นที่อบอุ่น และมีแหล่งน้ําสําคัญหลายแห่ง ทําให้
เหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐานและการทํากสิกรรม
2.2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีลักษณะโดดเดี่ยวจาก
โลกภายนอก เพราะมีเทือกเขา ทะเล ที่ราบสูง และ
ทะเลทรายปิด ล้อม ส่งผลให้ พั ฒ นาการทางประวัติ ศาสตร์มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
2.3) อุ ป สรรคทางด้ า นลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ข อง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งผลให้มนุษย์พยายามแก้ไข
ปัญหา และเกิดการสร้างสรรค์ความเจริญในด้านต่างๆ
จนกลายเป็นอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก)
(Obj. ๒, ๓)
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ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม ในประเด็นดังนี้
๑ ) สภ าพ ท างภู มิ ศ าส ตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกมี ลั ก ษณะอย่ า งไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ :
สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกมี
ความหลากหลาย ทั้งเทือกเขาสูง ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม
แม่น้ํา และหมู่เกาะ)
๒) ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกมี ผ ลต่ อ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์
อย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
อยู่ในเขตพื้นที่อบอุ่น และมีแหล่งน้ําสําคัญหลายแห่ง
อีกทั้ งยังมีเทือกเขา ทะเล ที่ราบสูง และทะเลทราย
ปิ ด ล้ อ ม ส่ ง ผลให้ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์
มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๔. ครูสมุ่ นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การทําใบงาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ข้อมูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ทีต่ งั้ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓) เพราะเหตุใด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกจึงมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
(แนวคําตอบ : อุปสรรคทางด้านลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งผลให้มนุษย์
พยายามแก้ไขปัญหา และเกิดการสร้างสรรค์ความ
เจริญในด้านต่าง ๆ )
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. การระบุที่ ตั้งของภู มิภาค ๑) การตอบคําถาม
๒) การทําใบงาน เรื่อง ที่ตั้ง
เอเชียตะวันออก
และสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผล
ต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์

๒. การอธิบายที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ด้านทักษะและกระบวนการ
การใช้กระบวนการกลุ่ม ประเมินการทํางานกลุ่ม
ในการอธิบายที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายถึงความสําคัญ
ของการศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกได้

การสะท้อนความคิดถึง
ความสําคัญของการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) รูปภาพแสดง
ลักษณะภูมิประเทศ
แบบต่าง ๆ
๓) แผนทีแ่ สดง
ลักษณะทาง
กายภาพ
๔) ใบงาน เรื่อง ที่ตั้ง
และสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกที่มีผลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์

๑) ตอบคําถาม
ถูกต้อง
๒) ตอบคําถามในใบ
งานถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐

๑) ตอบคําถาม
ถูกต้อง
๒) ตอบคําถามในใบ
งานถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน
การทํางานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป

๑) คําถาม
๒) การสะท้อน
ความคิด

สะท้อนความสําคัญ
ของการศึกษา
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกได้อย่างมี
เหตุผล
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน
เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนตอบคําถามลงต่อไปนี้
๑. จงลากเส้นแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกลงในแผนที่

ที่มา : https://www.freeworldmaps.net/asia/eastasia/physical.html
๒. จงใช้แผนทีใ่ นข้อ ๑ ตอบคําถามต่อไปนี้
๒.๑ สภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีลักษณะอย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒.2 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
อย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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เฉลย

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงาน
เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนตอบคําถามลงต่อไปนี้
1. จงลากเส้นแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกลงในแผนที่

ที่มา : https://www.freeworldmaps.net/asia/eastasia/physical.html
2. จงใช้แผนทีใ่ นข้อ ๑ ตอบคําถามต่อไปนี้
๒.๑ สภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีลักษณะอย่างไรบ้าง
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอื้ออํานวยต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เพราะอยู่ในเขตพื้นที่อบอุ่น
และมีแหล่งน้ําสําคัญหลายแห่ง ทําให้เหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐานและการทํากสิกรรม
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีลักษณะโดดเดี่ยวจากโลกภายนอก เพราะมีเทือกเขา ทะเล ที่ราบสูง
และทะเลทรายปิดล้อม ส่งผลให้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
๒.2 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
อย่างไรบ้าง
 อุปสรรคทางด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งผลให้มนุษย์พยายาม
แก้ไขปัญหา และเกิดการสร้างสรรค์ความเจริญในด้านต่าง ๆ จนกลายเป็นอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. รูปภาพกําแพงเมืองจีน
ส ๔.๑ ม ๒/๑ ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ ขั้นนํา
๑. ครูนาํ เสนอภาพ “กําแพงเมืองจีน” จากนั้นให้
๒. แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ส ๔.๑ ม ๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความ นักเรียนร่วมกันตอบคําถามดังนี้
แหล่งเรียนรู้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
ส ๔.๒ ม ๒/๒ ระบุ ค วามสํ า คั ญ ของแหล่ ง
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
อารายธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ขอบเขตเนื้อหา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/
๑. การระบุที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกลงใน
ตะวันออก
blog/AoFkHaB/2007/03/23/entry-4
แผนทีแ่ สดงลักษณะทางกายภาพ
๒. ความสําคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมภิ าค
๒. การอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
เอเชียตะวันออก
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกจากแผนทีแ่ สดงลักษณะทางกายภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถระบุที่ตั้งของแหล่งอารยธรรม
ที่มา : https://www.chinaclickgo.com/
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง
product/airport-pickupgreat-wallsummer๒. นั ก เรี ย นสามารถระบุ ค วามสํ า คั ญ ของแหล่ ง
palace/
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขั้นสอน
๑. ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นเป็ น ๕ กลุ่ ม กลุ่ ม ละเท่ า ๆ กั น
จากนั้นครูกําหนดสถานการณ์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เป็ น “นักสํารวจน้ อย” ที่ ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๑) นักเรียนรู้จักสถานทีใ่ นภาพหรือไม่ และสถานที่
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการ ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าอะไร (แนวคําตอบ : กําแพง
เมืองจีน)
ระบุที่ตั้งและความสําคัญของแหล่งอารยธรรมใน
๒) นักเรียนทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของกําแพง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง
เมืองจีนหรือไม่ อย่างไร (ให้นักเรียนตอบตาม
ด้านคุณลักษณะ
ประสบการณ์)
นักเรียนสามารถสะท้อนถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค ๒. ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกําแพงเมืองจีนพอ
สังเขป และเชือ่ มโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง “อารยธรรม
เอเชียตะวันออกได้อย่างมีเหตุผล
โบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก” ดังนี้ “ภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีมนุษย์ตั้งถิ่นฐาน
ตั้งแต่ยุคโบราณ และมีพัฒนาการทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ที่ยิ่งใหญ่และสําคัญ ดังนั้น วันนี้เรา
จะศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อารยธรรมโบราณในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออก โดยแต่ ล ะกลุ่ ม จั บ ฉลากเลื อ กหั ว ข้ อ
ดังต่อไปนี้
๑) อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
๒) อารยธรรมจีนด้านการเมืองการปกครอง
๓) อารยธรรมจีนด้านสังคมและวัฒนธรรม
๔) อารยธรรมจีนด้านเศรษฐกิจ
๕) อารยธรรมจีนด้านเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่
ได้ รั บ มอบหมาย โดยค้ น คว้ า จากหนั ง สื อ เรี ย น
อินเทอร์เน็ต หรือสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ จากนั้นร่วมกัน
ตอบคําถามลงในใบงาน เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
๒. ครูสมุ่ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาระบุตําแหน่งที่ตั้ง
ของแหล่งอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการทําใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูล
ให้สมบูรณ์ (Obj. ๑-๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นคําถามดังนี้
๑) ที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกอยู่ในบริเวณใดบ้าง และเพราะเหตุใด
บริเวณดังกล่าวจึงเป็นแหล่งที่ตั้งของอารยธรรม
(แนวคําตอบ : อายรธรรมจีน เริ่มเกิดขึ้นบริเวณที่ราบ
ตอนปลายของแม่น้ําฮวงเหอ แม่น้ําแยงซีเกียง และ
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําซีตอนใต้ เพราะเป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้ําใกล้แม่นา้ํ หลัก)
๒) นักเรียนใช้หลักฐานใดบ้าง ประกอบการตัดสินใจ
ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (แนวคําตอบ : เครื่องมือหิน
เครื่องปั้นดินเผา กระดูกสัตว์)
๓) แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกมีความสําคัญอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ :
อารยธรรมจีน มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของอารย
ธรรมชาติอื่น ๆ ตลอดจนความรู้ แนวคิด และ
วิทยาการต่าง ๆ มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติใน
โลก)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๔) เพราะเหตุใด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกจึงมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
(แนวคําตอบ : อุปสรรคทางด้านลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งผลให้มนุษย์
พยายามแก้ไขปัญหา และเกิดการสร้างสรรค์)
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “ความสําคัญ
ของแหล่งอารยธรรมยุคโบราณของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก” (Obj. ๔)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. การระบุ ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง ๑) การตอบคําถาม
อารยธรรมในภู มิ ภ าคเอเชีย ๒) การทําใบงาน เรื่อง
แหล่งอารยธรรมโบราณ
ตะวันออก
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
๒. การระบุความสําคัญของ
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) รูปภาพกําแพง
เมืองจีน
๓) แผนทีแ่ สดงลักษณะ
ทางกายภาพ
๔) ใบงาน เรื่อง
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) ตอบคําถามในใบงาน
ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐

ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้กระบวนการกลุ่มใน ประเมินการทํางานกลุ่ม แบบประเมินการ
ทํางานกลุ่ม
การระบุที่ตั้งและความสําคัญ
ของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ด้านคุณลักษณะ
สะท้อนถึงคุณค่าและ การสะท้อนคุณค่า
ความสําคัญของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก

๑) คําถาม/ประเด็น
๒) การอภิปราย

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) ตอบคําถามในใบงาน
ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

สะท้ อ นถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสํ า คั ญ ของแหล่ ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชี ยตะวัน ออกได้
อย่างมีเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

761

762

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนตอบคําถามลงต่อไปนี้
๑. จงระบุตําแหน่งที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกลงในแผนที่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่มา : https://www.freeworldmaps.net/asia/eastasia/physical.html
๒. จงสืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วเติมคําตอบลงใน
ตารางต่อไปนี้
ประเด็นการศึกษา

ข้อมูล/ลักษณะที่คน้ พบ

๒.๑ อารยธรรมจีน
……………………………………………………………..
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่มกี ารค้นพบ
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประเด็นการศึกษา

ข้อมูล/ลักษณะที่คน้ พบ
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๒.๒ อารยธรรมจีน
ด้านการเมือง
การปกครอง

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่มกี ารค้นพบ
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

๒.๓ อารยธรรมจีน
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

๒.๔ อารยธรรมจีน
ด้านเศรษฐกิจ

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
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ประเด็นการศึกษา
๒.๕ อารยธรรมจีน
ด้านเทคโนโลยีและ
สถาปัตยกรรม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล/ลักษณะที่คน้ พบ
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่มกี ารค้นพบ
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

๓. แหล่งอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความสําคัญอย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เฉลย
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ใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนตอบคําถามลงต่อไปนี้
๑. จงระบุตําแหน่งที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกลงในแผนที่

อายรธรรมจีน เริ่มเกดขึ้นบริเวณที่ราบตอนปลายของแม่น้ําฮวงเหอ แม่น้ําแยงซีเกียง และบริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ําซีตอนใต้
ที่มา : https://www.freeworldmaps.net/asia/eastasia/physical.html
๒. จงสืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วเติมคําตอบลงใน
ตารางต่อไปนี้
ประเด็นการศึกษา
ข้อมูล/ลักษณะที่คน้ พบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่มกี ารค้นพบ
๒.๑ อารยธรรมจีน
 ขุดค้นพบ “โครงกระดูกมนุษย์
 ยุคหินเก่า มีการตั้งถิ่นฐานของ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ปักกิ่ง” อายุราว ๕๐๐,๐๐๐ –
มนุษย์และเริม่ รู้จักใช้หินมาทําเป็น
๓๐๐,๐๐๐ ปี
เครื่องมือต่าง ๆ รู้วิธีการล่าสัตว์ หาผลไม้
ป่า รู้จักใช้ไฟเพื่อให้ความอบอุ่น และ
 เครื่องปั้นดินเผาที่มีสแี ดงประดับ
ทําอาหารให้สกุ ต่อมาในยุคหินใหม่
ลวดลายเป็นเส้นตรงและวงกลมทึบ
มนุษย์ดํารงชีพด้วยการเพาะปลูก
(วัฒนธรรมหยางเชา)
เลี้ยงสัตว์ รู้จักทําเครื่องมือเครื่องใช้
 เครื่องปั้นดินเผาสีดําขัดมันเป็นเงา
จากทองแดง มีการตั้งชุมชนเป็น
และร่องรอยการประกอบพิธีกรรม
หลักแหล่ง และมีการประกอบพิธีกรรม
บนกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกวัว
ตามความเชื่อ
กระดองเต่า ฯลฯ (วัฒนธรรม
หลงชาน)
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ประเด็นการศึกษา
๒.๒ อารยธรรมจีน
ด้านการเมืองการ
ปกครอง

๒.๓ อารยธรรมจีน
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูล/ลักษณะที่คน้ พบ
 จีนมีการพัฒนาจัดระเบียบการ
ปกครองมาประมาณ ๕๐๐ ปี
ก่อนพุทธศักราช โดยเริ่มมีการสืบทอด
อํานาจตั้งเป็นราชวงศ์
 สมัยราชวงศ์ชาง (Shang)
(๑,๒๒๓–๕๗๙ ปีก่อนพุทธศักราช) จีน
เริ่มรวมตัวเป็น แว่นแคว้น
 สมัยราชวงศ์โจว (Chou)
(๕๖๙ ปีก่อนพุทธศักราช–พ.ศ. ๓๒๒) มี
การเปลี่ยนสภาพผู้นําจากกษัตริย์ที่เป็น
คนธรรมดาเป็น โอรสสวรรค์
 สมัยราชวงศ์ฉิน (Chin)
(พ.ศ. ๓๒๒–๓๓๗) จีนปกครองด้วย
ระบบจักรพรรดิมีอํานาจสูงสุด
 ราชวงศ์ฮั่น (Han)
(พ.ศ. ๓๓๗–๗๙๖) มีการสอบแข่งขัน
เพื่อรับราชการเป็นขุนนางที่เรียกว่า
“จอหงวน” และ แบ่งขุนนางออกเป็น
สามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร
และฝ่ายตรวจสอบ
 สังคมจีนประกอบด้วยกลุ่มบุคคล
แยกชนชั้น ได้แก่ กลุม่ ขุนนาง ชาวนา
พ่อค้าและทหาร
 ครอบครัวจีนยกย่องบิดาเป็นผู้นํา
 คนจีนเคารพบูชาบรรพบุรุษ และ
นับถือเทพเจ้า
 แนวคิดของขงจื๊อ มีอิทธิพลต่อ
ครอบครัว พิธีกรรม ปรัชญา และ
จริยธรรมของคนในสังคมจีน
 มีความเชื่อเรื่องโลกหน้า
 มีพัฒนาการด้านศิลปะ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่มกี ารค้นพบ
 หนังสือ ตํารากฎหมาย และบันทึก
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
ฯลฯ

 หนังสือ ตําราต่าง ๆ เช่น หนังสือ
คลาสสิกทั้ง ๕ ของขงจื๊อ
 บันทึกทางประวัติศาสตร์ของ
ซือหม่าเชียนในสมัยราชวงศ์ฮั่น
 กระดูกสัตว์เสี่ยงทาย
 สุสานกษัตริย์และโบราณวัตถุต่าง ๆ
 ภาชนะสําริดสมัยราชวงศ์ชาง
อายุประมาณ ๑,๑๕๗ ปีก่อน
พุทธศักราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเด็นการศึกษา
๒.๔ อารยธรรมจีน
ด้านเศรษฐกิจ

๒.๕ อารยธรรมจีน
ด้านเทคโนโลยีและ
สถาปัตยกรรม

ข้อมูล/ลักษณะที่คน้ พบ
 ผู้คนเริ่มตั้งถิ่นฐานและทํากสิกรรม
ตั้งแต่ประมาณ ๔,๔๐๐–๓,๔๐๐ ปีก่อน
พุทธศักราช รู้จักเลี้ยงสัตว์ และสร้าง
เครื่องปั้นดินเผา
 ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นทําให้มี
การผลิตสินค้าที่หลากหลาย เช่น ผ้าไหม
เครื่องเรือน เครื่องประดับ
 พุทธศตวรรษที่ ๑๐–๑๕ พ่อค้าจีน
ทําการค้าขายไปบนเส้นทางสายไหมจน
ถีงเอเชียกลาง สินค้าสําคัญได้แก่ ผ้าไหม
และเครื่องเคลือบ และมีการค้าทางทะเล
 สมัยราชวงศ์ซาง มีการเลี้ยงไหม
สําหรับทอผ้าและใช้เครื่องสําริด
 สมัยราชวงศ์โจว วางรากฐานของ
จีนทั้งด้านการปกครอง ถนน การค้า
อาวุธ ชลประทานมีการประดิษฐ์คันไถ
เหล็กขึ้นเป็นครั้งแรก และใช้เหรียญ
ทองแดง เป็นระบบเงินตรา
 สมัยราชวงศ์จิ๋น มีการออกกฎหมาย
มีระบบเงินตรา การชั่ง ตวง วัด และมี
การสร้างกําแพงเมืองจีน
 สมัยราชวงศ์ฮั่น มีการค้นพบความรู้
ทางวิทยาศาสตร์หลายประการ เช่น
พบจุดดับบนดวงอาทิตย์ การพยากรณ์
อากาศ การทําปฏิทิน การสร้างเครื่องวัด
แผ่นดินไหว
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่มกี ารค้นพบ
 บันทึกทางประวัติศาสตร์
 โบราณวัตถุและโบราณสถาน

 โบราณวัตถุต่าง ๆ
 กําแพงเมืองจีน

๓. แหล่งอารยธรรมยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความสําคัญอย่างไรบ้าง
อารยธรรมจีน มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของอารยธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนความรู้ แนวคิด และวิทยาการต่าง ๆ มีผลต่อพัฒนาการ
ของมนุษยชาติในโลก

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นั ก เรี ย นสามารถยกตั ว อย่ า งอิ ท ธิ พ ลของ
อารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง

ที่มา : https://mgronline.com/china/
detail/9510000058642

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การสร้างแผนผังความคิด เรื่อง อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออกตามหัวข้อที่ได้รับ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมภิ าคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. รูปภาพอิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชีย
ส ๔.๑ ม ๒/๑ ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ ขั้นนํา
๑. ครู นํ า เสนอภาพอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมโบราณ ตะวันออก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ส ๔.๑ ม ๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความ เอเชี ย ตะวั น ออกในด้ านศาสนาและความเชื่ อ หรื อ ๒. บัตรคําแสดงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ด้ า นศิ ล ปะและนวั ต กรรม หรื อ ด้ า นตั ว อั ก ษรและ เอเชียตะวันออก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
๓. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ส ๔.๒ ม ๒/๒ ระบุ ค วามสํ า คั ญ ของแหล่ ง วรรณกรรม หรือด้านการค้าดังนี้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียใน
อารายธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบัน
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ศาสนาและความเชื่อ
แหล่งเรียนรู้
๒. ศิลปะและนวัตกรรม
ที่มา : https://en.wikipedia.org/
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๓. ตัวอักษรและวรรณกรรม
wiki/Yin_and_yang#/media/File:Yin_
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
๔. การค้า
yang.svg
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๒. จากภาพข้างต้น ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ตามประเด็นคําถามดังนี้
๑) นักเรียนรู้จักสัญลักษณ์ สิ่งของ หรือสถานที่ใน

ที่มา : http://systemacai.blogspot.com/
2013/09/blog-post.html

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมภิ าคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มใน
การวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชีย
ตะวันออกได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของ
ที่มา : http://www.sana-anong.com/v4/
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออก
dragon_city_detail.php?id=34&page=5
ได้อย่างมีเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมภิ าคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาพมาก่อนหรือไม่ อย่างไร (ให้นักเรียนตอบตาม
ประสบการณ์)
๒) ภาพที่นกั เรียนเห็นนี้เป็นรากฐานของสิ่งใดใน
ปัจจุบัน (แนวคําตอบ : หลักในการดําเนินชีวิต
(หยินหยาง) เครื่องตรวจจับแผ่นดินไห) อักษรจีน
เส้นทางสายไหม)
๓. ครู เชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย น เรื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลของ
อารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อ
ภู มิ ภ าคเอเชีย ในปั จจุ บั น ” ดั งนี้ “อิท ธิพ ลของอารย
ธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นรากฐานที่ฝัง
แน่ น กั บ วั ฒ นธรรมหลากหลายด้ า นในปั จ จุ บั น
สิ่งเหล่านี้มีความสําคัญอย่างมาก หากไม่เกิดสิ่งเหล่านี้
อาจไม่มีนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบัน ดังนั้น วันนี้เราจะ
ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาค
เอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมภิ าคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขั้นสอน
๑. ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นเป็ น ๔ กลุ่ ม กลุ่ ม ละเท่ า ๆ กั น
โดยคละความสามารถ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนออกมาจับบัตรคําเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้
๑) ศาสนาและความเชื่อ
๒) ศิลปะและนวัตกรรม
๓) ตัวอักษรและวรรณกรรม
๔) การค้า
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อ
ที่ ได้ รั บ มอบหมาย โดยค้ น คว้ าจากหนั งสื อ เรี ย น ใบ
ความรู้ อินเทอร์เน็ต หรือสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ จากนั้น
ร่ ว มกั น สรุ ป ข้ อ มู ล ที่ ค้ น คว้ า ในรู ป แบบผั ง ความคิ ด
รูป แบบใดก็ ได้ พร้ อ มทั้ งตอบคํ าถาม “จากหั ว ข้ อ ที่
นั ก เรีย นค้ น คว้ ามี อิ ท ธิ พ ลหรือ เป็ น รากฐานต่ อ สิ่ งใด
ในปัจจุบัน”
๓. ครู สุ่ ม นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ออกมานํ า เสนอผั ง
ความคิดและตอบคําถาม โดยให้เวลาในการนําเสนอ
กลุ่ ม ละไม่ เ กิ น ๕ นาที ครู ส รุ ป ข้ อ มู ล หลั ง จาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นคําถามดังนี้
๑) อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมโบราณภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกมีกี่ด้าน อะไรบ้ าง (แนวคําตอบ : ๔ ด้าน
ได้แก่ 1.1) ด้านศาสนาและความเชื่อ เช่น ลัทธิขงจื๊อ
ลัทธิเต๋า เป็นต้น 1.2) ด้านศิลปะและนวัตกรรม เช่น
ภาชนะสําริด เครื่องดินเผา แกะสลัก ปฏิทินจันทรคติ
การก่ อสร้าง เครื่องมือตรวจจับ แผ่ น ดิน ไหว เป็น ต้น
1.3) ด้ า นตั ว อั ก ษรและวรรณกรรม เช่ น อั ก ษร
กระดองเต่ า คั ม ภี ร์ ทั้ ง ๕ เป็ น ต้ น 1.4) ด้ านการค้ า
เช่น เส้นทางสายไหม ระบบเงินตรา ผ้าไหม เป็นต้น)
๒) นักเรียนมีวิธีการเลือกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
มาสรุปลงในใบความรู้อย่างไร (แนวคําตอบ : ค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลมากกว่า ๒ แหล่งแล้วสรุปข้อเท็จจริง)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมภิ าคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การนําเสนอของแต่ละกลุ่ม หลังจากการนําเสนอเสร็จ
สิ้ น ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ข้ อ มู ล ให้ ส มบู ร ณ์
(Obj. ๑-๒)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมภิ าคเอเชียตะวันออกที่มผี ลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่ค้นพบจาก
การสื บ ค้ น ของนั ก เรี ย นมี อ ะไรบ้ า ง และมี ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ ไม่ (แนวคํ า ตอบ : บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ ภาพถ่าย ประเมินความน่าเชื่อถือจาก
การเปรียบเทียบข้อมูล ปีที่บันทึก ผู้บันทึก)
๔) อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมโบราณภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออก มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ :
เป็นรากฐานของวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อความคิดและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนจนถึงปัจจุบัน)
๕) การศึ ก ษาเรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมโบราณ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกที่ มี ผ ลต่ อ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใน
ปั จ จุ บั น มี คุ ณ ค่ า และความสํ า คั ญ อย่ า งไรบ้ า ง
(ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น) (Obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การยกตัวอย่างอิทธิพล ๑) การตอบคําถาม
ของอารยธรรมโบราณเอเชีย ๒) การสร้างแผนผัง
ความคิด เรือ่ ง อิทธิพล
ตะวันออก
ของอารยธรรมโบราณ
เอเชียตะวันออกตาม
หัวข้อที่ได้รับ

ด้านทักษะและกระบวนการ
การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการวิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรมโบราณเอเชีย
ตะวันออก
ด้านคุณลักษณะ
การอภิปราย
ความสําคัญของอิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณเอเชีย
ตะวันออก

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) รูปภาพอิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณ
เอเชียตะวันออก
๓) บัตรคําแสดง
อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณเอเชีย
ตะวันออก
๔) ใบความรู้ เรื่อง
อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกที่มีผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียใน
ปัจจุบัน

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) ตอบคําถามในใบงาน
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
๘๐
๓) นักเรียนมากกว่าร้อย
ละ ๘๐ ตอบคําถาม
ถูกต้อง

ประเมินการทํางานกลุ่ม แบบประเมินการ
ทํางานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

การอภิปรายความสําคัญ ๑) คําถาม/ประเด็น
๒) การสังเกต
ของอิทธิพลของอารย
พฤติกรรม
ธรรมโบราณเอเชีย
ตะวันออก

การสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับความสําคัญของ
อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณเอเชียตะวันออก
ได้อย่างมีเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาค
เอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั

1. ศาสนาและความเชื่อ
นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางเป็นต้นมา นอกจากชาวจีนจะนับถือเทพเจ้าที่มาจากธรรมชาติแล้ว ชาวจีน
ยังมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ จึงมีการเคารพบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสําคัญของสังคมจีนมาจนถึง
ทุกวันนี้
ในสมั ยนั้ น ชาวจีนยังเชื่อถือในเรื่องโชคลางอีกด้วย โดยมีการนํากระดูกหรือกระดองเต่ามาจารึก
ข้อความที่ต้องการทํานาย จากนั้นก็นําไปเผาไฟจนเกิดรอยร้าว แล้วตีความคําตอบจากรอยร้าวนั้น
ในยุ ค แห่ งความแตกแยกในสมั ยราชวงศ์ โจว แคว้น แต่ ล ะแคว้น ต่างทํ าสงครามแย่ งชิ งอํานาจกั น
บ้านเมืองขาดความสงบสุข เป็นเหตุให้นักปราชญ์ต่างพยายามเสนอแนวคิดที่แตกต่างกันออกมาอย่างมากมาย
เพื่อแก้ปัญหาสังคมและการเมือง แนวคิดที่สําคัญ ๒ ลัทธิ ได้แก่
1.1 ลัทธิขงจื๊อ ผู้ให้กําเนิด คือ ขงจื๊อ เป็นชาวแคว้นหลู่ (ปัจจุบันอยู่มณฑลชานตง) เกิดในตระกูล
ขุนนาง เป็นผู้คงแก่เรียน ขงจื๊อสนใจเรื่องของมนุษย์และสังคมมากกว่าเรื่อของโลก นรก และสวรรค์
แนวคิดของขงจื๊อ
๑) ทัศนะทางการเมือง : การปกครองของผู้ปกครองถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ คือ
ทําให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่ใช้อํานาจ
๒) ทัศนะทางสังคม : บุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมที่ตนเองอยู่ให้ดีที่สุด
ตามหน้าที่ของตน
๓) ทัศนะทางจริยธรรม : ควรปลูกฝังคุณธรรมและแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
ทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เกิดจากจิตสํานึกภายในของคน
๔) ทัศนะทางความเชื่อ : พิธีกรรมและการบูชาเป็นการแสดงออกที่ดีของมนุษย์
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius#/media/File:Confucius_Tang_Dynasty.jpg
1.2 ลั ท ธิเต๋ า ผู้ ก่ อ ตั้ งลั ท ธิเต๋ า คื อ เล่ าจื๊ อ เป็ น ชาวแคว้น ฉู่ เคยรับ ราชการเป็ น ผู้ ดู แ ลเอกสารใน
สํานักโจว
แนวคิดของเล่าจื๊อ
๑) ทัศนะทางโลก : ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีสภาพเป็นอมตะควรปล่อยให้ทุกสิง่
ทุกอย่างเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ
๒) ทัศนะทางการเมือง : การปกครองที่ดีคือการไม่ปกครอง
๓) ทัศนะทางสังคม : มนุษย์ควรมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
๔) ทัศนะทางจริยธรรม : ผูท้ ี่ไม่ต้องการอะไรแล้ว มีอิสระทางความคิด นั่นคือ
ผู้ที่สละแล้วซึ่งกิเลสตัณหา
ว่าภายหลังพระพุทธศาสนาจะเข้ามาเผยแผ่ในประเทศจีนนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา แต่
ที่มา : แม้
https://en.wikipedia.org/wiki/Laozi#/media/File:Zhang_Lu-Laozi_Riding_an_Ox.jpg
แนวคิดดั้งเดิมของจีนโดยเฉพาะลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋าก็ยังมีอิทธิพลต่อความคิดและขนบธรรมเนียมประเพณี
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2. ศิลปะและนวัตกรรม
ในสมั ย ราชวงศ์ ช าง เทคนิ ค การผลิ ต ภาชนะสํ า ริ ด มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า กว่ า อารยธรรมอื่ น ใน
สมัยเดียวกัน ชาวจีนนิยมหล่อสําริดมาเป็นภาชนะต่าง ๆ ระฆัง เครื่องประดับ รวมถึงอาวุธ ภาชนะมีเนื้อหนา
แข็งแรง มีรูปแบบที่หลากหลาย และมีการตกแต่งภาชนะด้วยลายนูนต่าง ๆ ทั้งลายตัวอักษร ลายเรขาคณิต
และลายรูปสัตว์ต่าง ๆ มีความประณีตงดงาม
วิทยาการที่สําคัญอีกอย่างของราชวงศ์ชาง คือ ความก้าวหน้าในความรู้ทางดาราศาสตร์ ชาวจีนใน
สมัยนั้นสามารถผลิตปฏิทินในระบบจันทรคติ
ในสมัยราชวงศ์โจว ช่างชาวจีนนิยมแกะสลักอักษรบันทึกเรื่องราวในบนภาชนะสําริด ทําให้ลดความ
สวยงามลง ต่ อ มาในยุ ค แตกแยก ได้ มี ก ารนํ าเหล็ ก มาใช้ แ ทนที่ ซึ่ งมี ค วามแข็ งแรงคงทนกว่า ส่ วนศิ ล ปะ
การแกะสลักหยกในสมัยนี้ถือได้ว่ามีความเจริญอย่างยิ่ง
ในสมัยราชวงศ์ฉิน เทคโนโลยีในการก่อสร้างมีความเจริญอย่างมาก เห็นได้จากการก่อสร้างพระราชวัง
ขนาดใหญ่ รวมถึงการสร้างสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีอย่างใหญ่โตมโหฬาร ภายในสุสานได้มีการฝังรูปปั้นทหาร
ที่การแต่งกายและใบหน้าต่างกันและม้าศึกประมาณ ๖,๐๐๐ ชิ้น
ในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีรวมถึงภูมิปัญญาของชาวจีนในสมัยนั้น เช่น การประดิษฐ์กระดาษ เครื่องมือวัดตําแหน่งดวงดาว
เครื่องมือตรวจจับแผ่นดินไหวและนาฬิกาน้ํา ชาวจีนสมัยนั้นสามารถคํานวณได้ว่า ๑ ปีมี ๓๖๕ วัน รวมถึง
คํานวณการเกิดแผ่นดินไหวและการเกิดจันทรุปราคาได้อีกด้วย

(เครื่องมือตรวจจับแผ่นดินไหว)
ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9510000058642
3. ตัวอักษรและวรรณกรรม
อักษรจีนพัฒนามาจากการวาดภาพเพื่อบันทึกเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยโบราณ กลายเป็นต้นกําเนิด
ของอักษรภาพ ต่อมาอักษรภาพค่อย ๆ ถูกปรับให้เขียนง่ายขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น จนกลายเป็นตัวอักษร
จีนอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้
เมื่อจีนเข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกแต่ละแคว้นต่างใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกัน จนเมื่อจักรพรรดิจิ๋นซีรวม
ประเทศจีนได้ พระองค์จึงได้ปรับตัวอักษรจีนให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วอาณาจักร และกลายเป็นพื้นฐาน
การพัฒนารูปแบบอักษรจีนในเวลาต่อมา
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(ตารางแสดงการพัฒนาของตัวอักษรจีน)
ที่มา : http://www.sana-anong.com/v4/dragon_city_detail.php?id=34&page=5
อักษรกระดองเต่า
อักษรจีนที่เก่าแก่ที่สุดคือ อักษรกระดองเต่า ชาวจีนในสมัยราชวงศ์ชางและ
ราชวงศ์โจวนิยมสลักคําทํานายบนกระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์ ต่อมาในปลายสมัย
ราชวงศ์ชาง ชาวจีนเริ่มสลักตัวอักษรลงบนภาชนะหรือระฆังที่ทําจากทองสําริดด้วย
เราจึงเรียกอักษรประเภทนี้ว่า อักษรทองสําริด ความแตกต่างระหว่างอักษรกระดอง
เต่าและอักษรทองสําริดนอกจากเรื่องของวัสดุที่นํามาใช้ทําจารึกแล้ว อักษรทองสําริด
ยังมีความเป็นระบบมากกว่า และมีความซับซ้อนน้อยกว่า ทําให้เขียนได้ง่ายขึ้น อักษร
ที่ถูกจารึกบนภาชนะทองสําริดที่มีความยาวที่สุดปรากฏบนภาชนะทองสําริดสามขา
ในสมัยพระเจ้าโจวลี่หวาง (ราว ๘๕๗-๘๔๒ ปีก่อนคริสต์ศักราช) มีตัวอักษรทั้งสิ้น ๔๙๗ ตัวอักษร
ที่มา : http://www.sana-anong.com/v4/dragon_city_detail.php?id=34&page=5
การที่มนุษย์เริม่ รู้จักบันทึกเรือ่ งราวเป็นลายลักษณ์อักษรนัน้ เป็นเหตุให้เกิดผลงานทางวรรณกรรมขึ้น
ในหน้าประวัติศาสตร์ ในประวัติศาสตร์จีน วรรณกรรมชุดแรกที่มีชื่อเสียงคือ “อู่จิง” แปลว่า
“คัมภีร์ทั้ง ๕” จัดทําโดยขงจื้อ ได้แก่
3.1 ซือจิง เป็นหนังสือที่ขงจื้อรวบรวมบทกลอนที่มาจากแคว้นต่าง ๆ ในสมั ยนั้น มีทั้ งบทกลอน
พื้นบ้านและบทกวีจากราชสํานัก
3.2 ซูจิง เป็นหนังสือที่ขงจื้อรวบรวมคําประกาศ เอกสารทางราชการ และสุนทรพจน์ นับตั้งแต่สมัย
โบราณกาลจนถึงยุคราชวงศ์โจวตอนต้น
3.3 อี้จิง เป็นตําราทํานายโชคชะตา เครื่องเดิมมีอยู่แล้วและขงจื้อนํามาเขียนใหม่
3.4 หลี่จี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับจารีต ขนบธรรมเนียม และความประพฤติอันดีที่ควรพึงปฏิบัติ
3.5 ชุนชิว เชื่อกันว่าขงจื้อเป็นผู้เรียบเรียงผลงานชิ้นนี้ด้วยตัวเอง เป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของแคว้นหลู่อย่างย่อ ๆ ตั้งแต่ ๗๒๒-๔๘๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช
วรรณกรรมชุดนี้เรื่องแสดงให้เห็นว่า การเขียนร้อยแก้วและการประพันธ์ร้อยกรองเป็นสิ่งที่มีมาช้า
นานแล้ว แล้วเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาการเขียนวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ของจีนในเวลาต่อมา
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4. การค้า
ในสมัยโบราณชาวจีนจะทําเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่การรู้จักแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อการค้าขายต้องมีมา
นานแล้ว ในสมัยราชวงศ์ชาง ชาวจีนเริ่มรู้จักใช้เปลือกหอยหรือหอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย ต่อมาใน
สมัยราชวงศ์โจวจึงได้เปลี่ยนมาใช้เงินตราแทน
หลังจากที่จักรพรรดิจิ๋นซีสามารถรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้สําเร็จ พระองค์ก็ได้มีรับสั่งให้
ยกเลิกระบบเงินตรา แล้วมาตราชั่ง ตวง วัด ของแคว้นต่าง ๆ โดยให้ใช้ตามแบบอย่างที่แคว้นฉินเคยใช้อยู่
แต่เดิม ทําให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงขนาดของรถม้าและถนนด้วย ทําให้มีการติดต่อค้าขายกัน
สะดวกขึ้น
ในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนทางตะวันตกทั้งทางบกและทางทะเล โดยทาง
บกได้บุกเบิกเส้นทางสายไหมขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมืองฉางอาน (คือเมืองซีอานในปัจจุบัน) เมืองหลวงของ
ประเทศจีนในขณะนั้น ดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และไปสิ้นสุดที่อาณาเขตของจักรวรรดิโรมัน เส้นทางนี้
นอกจากจะเป็นเส้นทางการค้าแล้ว ยังเป็นเส้นทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วย สวนทางทะเลนั้นมีการ
เดินเรือจากประเทศจีน ผ่านมหาสมุทรอินเดีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนถึงจักรวรรดิโรมัน สินค้าที่พ่อค้าชาว
จีนมักจะนําไปขายยังดินแดนทางตะวันตกคือ ผ้าไหมและเครื่องลายคราม ส่วนสินค้าที่พ่อค้าจากดินแดน
ตะวันตกนํามาขายให้ชาวจีนคือ งาช้างและม้าพันธุ์ดี

(แผนที่แสดงเส้นทางสายไหมจากจีน ผ่านอัฟกานิสถาน อิหร่าน เอเชียไมเนอร์ ไปยังจักรวรรดิโรมัน)
ที่มา : http://systemacai.blogspot.com/2013/09/blog-post.html
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1.2 ด้านเศรษฐกิจ
1.3 ด้านการเมืองการปกครอง
2. พัฒนาการของญี่ปุ่นยุคโบราณ
2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
2.2 ด้านเศรษฐกิจ
2.3 ด้านการเมืองการปกครอง
ที่มา : http://bucurestifm.ro/2014/11/06/cearme-aveau-de-fapt-soldatii-de-teracota-suntcu-2-๐๐๐-de-ani-inaintea-epocii-lor/
๑) สุสานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศใด (แนวคําตอบ :
ประเทศจีน)
๒) นักเรียนทราบหรือไม่ว่าสุสานดังกล่าว ถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงเวลาใด (แนวคําตอบ : สมัยราชวงศ์ฉิน)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การอฺธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง ลงในใบงาน
๒. การสร้างแผนผังความคิด เรื่อง พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
๑. รูปภาพสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
ขั้นนํา
ส ๔.๑ ม ๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
๒. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
๑. ครูนําเสนอภาพ “สุสานจิน๋ ซีฮ่องเต้” และเล่า
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ตะวันออกยุคโบราณ
ที่มาของสุสานดังกล่าวพอสังเขป จากนั้นให้นักเรียน
ประวัติศาสตร์
๓. ฉลากคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ญี่ปุ่น
ร่วมกันตอบคําถามดังนี้
ส ๔.๒ ม ๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
และเกาหลี
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ขอบเขตเนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
1. พัฒนาการของจีนยุคโบราณ
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๓) สุสานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทาง
3. พัฒนาการของเกาหลียุคโบราณ
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในด้านใดบ้าง (แนวคําตอบ :
3.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม
3.2 ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ ศิลปะ เทคโนโลยี ฯลฯ)
3.3 ด้านการเมืองการปกครอง
๒. ครู เ ชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย น เรื่ อ ง “พั ฒ นาการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกยุ ค โบราณ ” ดั ง นี้
ด้านความรู้
“ภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุค
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายพั ฒ นาการของ โบราณ และได้มีการสร้างสรรค์อารยธรรมต่างที่สําคัญ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณได้ถูกต้อง
ไว้มากมาย ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ยุคโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก”
นั ก เรี ย นสามารถใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ใน
การสืบค้นและอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย ขั้นสอน
ตะวันออกยุคโบราณได้ถูกต้อง
๑. ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นเป็ น ๓ กลุ่ ม กลุ่ ม ละเท่ า ๆ กั น
ด้านคุณลักษณะ
จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายถึ ง คุ ณ ค่ า และ ฉลากคําสําคัญ และร่วมกันตีความคําสําคัญที่จับฉลาก
ความสําคัญของการศึกษาพัฒนาการของภูมิภาค ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเทศใดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
เอเชียตะวันออกยุคโบราณได้อย่างมีเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ข้อความที่ ๑ “เลียดก๊ก”
(แนวคําตอบ : ประเทศจีน)
ข้อความที่ ๒ “ยุคโจมง”
(แนวคําตอบ : ประเทศญี่ปุ่น)
ข้อความที่ ๓ “อาณาจักรโชซอน”
(แนวคําตอบ : ประเทศเกาหลี)
2. นั กเรียนแต่ล ะกลุ่ม ร่วมกัน ศึกษาค้น คว้าเกี่ยวกั บ
“พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ”
ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า น
การเมื องการปกครองของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกข้อมูลที่ได้จาก
การศึ ก ษาค้ น คว้าลงในใบงาน เรื่อ ง พั ฒ นาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ
3. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลที่ได้
จากการทําใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคโบราณ โดยนักเรียนกลุ่ม อื่น ๆ บันทึก
คําตอบลงในใบงาน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูล เรื่อง พัฒนาการ
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ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย ตามประเด็นคําถามดังนี้
๑) พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครองของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกยุคโบราณมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง (แนว
คําตอบ : มีความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและชีวิตโลกหน้า
มีระบบการเขียนหนังสือ ภาชนะ เครื่องมือ และอาวุธ
มีความแข็งแรงและประณีตมากขึ้น)
๒) การศึกษาเรื่องพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคโบราณมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรบ้าง
(ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุคกลางมา
ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียนครั้งต่อไป

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณให้สมบูรณ์ใน
รูปแบบของแผนผังความคิดลงบนกระดานดํา
(Obj. ๑-๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
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๗. การวัดและประเมินผล

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิ บ ายพั ฒ นาการ ๑) การตอบคําถาม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ๒) การทําใบงาน เรื่อง
พัฒนาการของภูมิภาค
ยุคโบราณ
เอเชียตะวันออกยุค
โบราณ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) รูปภาพสุสาน
จิ๋นซีฮ่องเต้
๓) ใบงาน เรื่อง
พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกยุค
โบราณ
๔) ฉลากคําสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับประเทศ
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) ตอบคําถามในใบงาน
ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐

ด้านทักษะและกระบวนการ
การใช้กระบวนการกลุ่ม ประเมินการทํางานกลุ่ม แบบประเมิน
การทํางานกลุม่
ในการสืบค้นและอธิบาย
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคโบราณ
ด้านคุณลักษณะ
การอภิปรายคุณค่าและ การอภิปราย
ความสําคัญของการศึกษา
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคโบราณ

คําถาม/ประเด็น

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

อภิปรายถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของ
การศึกษาพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ยุคโบราณได้อย่างมี
เหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ

คําชี้แจง ให้นกั เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ และเติมข้อความลงในตารางต่อไปนี้
ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
…………………………………
จีน
…………………………………
(๒,๐๐๐ ปีก่อน
คริสต์ศักราช–๒๒๐ ปี …………………………………
…………………………………
ก่อนคริสต์ศักราช)
(ยุคโบราณ–ยุคเลียดก๊ก) …………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ลักษณะสําคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ญี่ปุ่น
(๑๔,๐๐๐–ค.ศ. ๕๓๘)
(ญี่ปุ่นยุคโบราณ)

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

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

เกาหลี
(ก่อนประวัติศาสตร์–
ค.ศ. ๕๐๖)
(ยุคโชซอนโบราณ)

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เฉลย
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ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ

คําชี้แจง ให้นกั เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ และเติมข้อความลงในตารางต่อไปนี้
ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
จีน
 มีความเชื่อเรื่องการ  ประชากรส่วนใหญ่ทํา  มนุษย์เริ่มตั้งหลักแหล่ง
(๒,๐๐๐ ปีก่อน
กราบไหว้บรรพบุรุษ
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํา
การเกษตร ประมง
คริสต์ศักราช –๒๒๐ ปี
และความเชื่อเรื่องชีวิต
หวางเหอ เริ่มมีความ
และเลี้ยงสัตว์
ก่อนคริสต์ศักราช)
ในโลกหน้า
เจริญระดับเมือง ต่อมา
 มีการเก็บภาษีตาม
(ยุคโบราณ–ยุคเลียดก๊ก)  มีการใช้ระบบการ
ผลผลิตทางการเกษตร ได้รวมตัวเป็นนครรัฐ
ภายใต้กษัตริย์ราชวงศ์
เขียนหนังสือโดยเขียน
ชางและโจว แต่ยังไม่มี
ลงบนกระดองเต่าหรือ
เอกภาพทางการเมือง มี
กระดูกสัตว์
การทําสงครามแย่งชิง
 มีการใช้ภาชนะสําริด
อํานาจระหว่างรัฐ
อย่างแพร่หลาย
 เกิดแนวคิดปรัชญาทาง
การเมืองเรื่อง
“โอรสสวรรค์”
ญี่ปุ่น
 มนุษย์อาศัยบริเวณหมู่  มีการเลี้ยงสัตว์ ทํา
 มีการรวมตัวเป็นรัฐ
(๑๔,๐๐๐–ค.ศ. ๕๓๘)
เกาะญี่ปุ่นมากว่า
การเกษตรและประดิษฐ์ เล็ก ๆ จํานวนมาก และ
(ญี่ปุ่นยุคโบราณ)
๑๐๐,๐๐๐ ปี
เครื่องมือเครื่องใช้จาก
มีผู้ปกครองรัฐ
 มีวัฒนธรรมการทําหิน โลหะ
เป็นมีดและการ
ประดิษฐ์อาวุธ
 ยุคโจมงมีการผลิต
เครื่องมือจากหินที่มี
ความประณีต ธนู และ
เครื่องปั้นดินเผาลาย
เชือก
 ยุคยะโยอิเริ่มพบ
หลักฐานการทํา
การเกษตร เครื่องมือ
เครื่องใช้จากโลหะ
และการบูชาภูติผี
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เกาหลี
 ยุคแรกดินแดนบน 
คาบสมุทรเกาหลี
(ก่อนประวัติศาสตร์ –
ประกอบด้วยผู้คน
ค.ศ. ๕๐๖)
หลายเผ่าพันธุ์ เผ่าแรก
(ยุคโชซอนโบราณ)
ที่ปรากฏคือเผ่าโชซอน
โบราณ ตั้งถิ่นฐานอยู่
ทางภาคเหนือ เรือง
อํานาจในช่วง พ.ศ.
๑๔๓–๒๔๓ ส่วนเผ่า
อื่นได้แก่เผ่าพูยอ อยู่
บริเวณปากแม่น้ํา
ซุงคารีทางแมนจูเรีย
เหนือ เผ่าโคกูรยออยู่
ระหว่างแม่น้ําพมาก
และแม่นํา้ อัมนก เผ่า
อกจออยู่บริเวณมณฑล
ฮัมกย็อง เผ่าทงเยอยู่
บริเวณมณฑลคังว็อน
และเผ่าสามฮัน่ คือ
มาฮั่น ชินฮั่น และ
พยอนฮั่น ที่อยู่บริเวณ
แม่น้ําฮั่นและแม่น้ํา
นักดงทางภาคใต้ของ
คาบสมุทรเกาหลี
 การตกเป็นเมืองขึ้น
ของจีนทําให้เกาหลี
ได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากจีนมาก
เช่นตัวอักษรและ
ศาสนา (พุทธและ
ขงจื๊อ)

ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ผู้คนอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม  ประมาณ ๑๐๐ ปีก่อน
เล็ก ๆ ประกอบอาชีพ
คริสต์ศักราช ดินแดน
คาบสมุทรเกาหลีตกเป็น
เกษตรกรรม ประมง
เมืองขึ้นจีนและมี
และเลี้ยงสัตว์
การแบ่งเกาหลีเป็น ๔
มณฑล คือ อาณาจักร
นังนัง ชินบอน อิมดุน
และฮย็อนโท อย่างไรก็
ตาม จีนปกครอง
มณฑลนังนังอย่างจริงจัง
เพียงมณฑลเดียว
มณฑลอื่น ๆ จึงค่อย ๆ
แยกตัวเป็นเอกราช
 - ค.ศ. ๓๑๓ ชนเผ่า
โคกูรยอเข้ายึดครอง
มณฑลนังนัง ขับไล่จีน
ออกไปได้สําเร็จ
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
๑. รูปภาพสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
ขั้นนํา
ส ๔.๑ ม ๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
๒. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
๑. นักเรียนทํากิจกรรม “ทายสินี่ใครเอ่ย” โดยครูให้
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ตะวันออกยุคโบราณ
นักเรียนเลือกเปิดภาพตามหมายเลขที่กําหนดให้
ประวัติศาสตร์
๓. ฉลากคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ญี่ปุ่น
จํานวน ๙ หมายเลข แล้วทายชื่อบุคคลที่อยู่ในภาพ
ส ๔.๒ ม ๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
และเกาหลี
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ขอบเขตเนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
1. พัฒนาการของจีนยุคกลาง
1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
๑
๒
๓
1.3 ด้านการเมืองการปกครอง
๔
๕
๖
2. พัฒนาการของญี่ปุ่นยุคกลาง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๗
๘
๙
2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๑. การอฺธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
2.2 ด้านเศรษฐกิจ
ที่มา : http://www.ch3thailand.com/
การเมือง การปกครอง ลงในใบงาน
2.3 ด้านการเมืองการปกครอง
news/scoop/10425
๒. การสร้างแผนผังความคิด เรื่อง พัฒนาการของ
๒. จากกิจกรรม นักเรียนร่วมกันตอบคําถามดังนี้
๑) นักเรียนเคยได้ยินหรือทราบข้อมูลของพระถังซัม ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
จั๋งหรือไม่ อย่างไร (ให้นักเรียนตอบตามประสบการณ์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๒) นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเรื่องราวของพระถังซัม3. พัฒนาการของเกาหลียุคกลาง
จั๋งเกิดขึ้นในดินแดนใด และช่วงเวลาใด (แนวคําตอบ :
3.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศจีน ช่วงราชวงศ์ถัง)
3.2 ด้านเศรษฐกิจ
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง “พั ฒ นาการของ
3.3 ด้านการเมืองการปกครอง
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกยุ ค กลาง” ดั ง นี้ “ภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออก มีมนุ ษ ย์ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคโบราณ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
และได้ มี ก ารสร้ า งสรรค์ อ ารยธรรมต่ า งที่ สํ า คั ญ ไว้
นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของ
มากมาย เมื่ อ ครั้ ง ที่ แ ล้ ว เราทราบเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลางได้โดยอภิปราย
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณไป
ด้านทักษะและกระบวนการ
แล้ว ครั้งนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิภาค
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มใน
เอเชียตะวันออกยุคกลาง”
การสืบค้นและอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย ขั้นสอน
ตะวันออกยุคกลางได้ถูกต้อง
๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
ด้านคุณลักษณะ
๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลาก
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสําคัญของ คําสั่งดังนี้
การศึกษาพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
2.1 คําสั่งที่ ๑
ยุคกลางได้อย่างมีเหตุผล
สมมุ ติ ให้ นั ก เรีย นเป็ น คณะสํ ารวจจากเมื อ ง
ข้างเคี ยงที่ ได้ รับ มอบหมายให้ เข้ ามาสื บ หาข้ อ มู ล ใน
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ดิ น แดนประเทศจี น ในยุ ค กลาง (สมั ย ราชวงศ์ แ ละ
จักรวรรดิ คือ ตั้งแต่ราชวงศ์ฉิน–ราชวงศ์ชิง ๒๒๑ ปี
ก่อนคริสต์ศักราช–ค.ศ. ๑๙๑๒)
คณะสํารวจประกอบไปด้วยตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑) นักการทูตสืบค้นข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
๒) พ่อค้าสืบค้นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
๓) ทหารสืบค้นข้อมูลด้านการเมือง
การปกครอง
ให้ นั ก เรี ย นแบ่ งสมาชิ ก ในกลุ่ ม ดํ ารงตํ าแหน่ งต่ าง ๆ
ข้างต้น สืบค้นข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในใบงาน
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
2.2 คําสั่งที่ 2
สมมุ ติ ให้ นั ก เรี ย นเป็ น คณะสํ ารวจจากเมื อ ง
ข้ างเคี ยงที่ ได้ รับ มอบหมายให้ เข้ ามาสื บ หาข้ อ มู ล ใน
ดิ น แดนประเทศญี่ ปุ่ น ยุ ค กลาง (ยุ ค คลาสสิ ก –
ยุคศักดินาญี่ปุ่น ค.ศ. ๕๓๘–ค.ศ. ๑๖๐๓) คณะสํารวจ
ประกอบไปด้วยตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ให้ นั ก เรีย นแบ่ งสมาชิ ก ในกลุ่ ม ดํ ารงตํ าแหน่ งต่ าง ๆ
ข้างต้น สืบค้นข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในใบงาน
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
2.3 คําสั่งที่ ๓ สมมุติให้นักเรียนเป็นคณะสํารวจ
จากเมืองข้างเคียงที่ ได้รับ มอบหมายให้ เข้ ามาสืบ หา
ข้ อ มู ล ในดิ น แดนประเทศเกาหลี ยุ ค กลาง (ราชวงศ์
กอริ โย–ราชวงศ์ โชซอน ค.ศ. ๙๑๘–ค.ศ. ๑๙๑๐)
คณะสํารวจประกอบไปด้วยตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑) นั ก การทู ต สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรม
๒) พ่อค้าสืบค้นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
๓) ทหารสืบค้นข้อมูลด้านการเมือง
การปกครอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๑) นักการทูตสืบค้นข้อมูลด้านสังคม
และวัฒนธรรม
๒) พ่อค้าสืบค้นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
๓) ทหารสืบค้นข้อมูลด้านการเมือง
การปกครอง
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ให้ นั ก เรีย นแบ่ งสมาชิ ก ในกลุ่ ม ดํ ารงตํ าแหน่ งต่ าง ๆ
ข้างต้น สืบค้นข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต และ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ได้ ล งในใบงาน เรื่อ ง พั ฒ นาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง โดยใช้เวลาประมาณ
๒๐ นาที
๓. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลที่ได้
จากการทําใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน ออกยุ ค กลาง โดยให้ นั กเรีย นคนอื่ น ๆ บั น ทึ ก
คําตอบลงในใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคกลางให้สมบูรณ์
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง พัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลางให้สมบูรณ์ (Obj.
๑-๓)
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย ตามประเด็นคําถามดังนี้
๑) พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ยุคกลางมีลักษณะอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : มีการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ค้าขายกับต่างประเทศ การเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ
การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ศิลปะและอุตสาหกรรม
จัดระบบการเมืองการปกครอง แบ่งชนชั้น ตั้งระบบ
การศึกษาและการสอบไล่)
๒) การศึกษาเรื่องพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคกลางมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรบ้าง
(ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุคใหม่ถึง
ปัจจุบันมาล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียน
ครั้งต่อไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิบ ายพั ฒ นาการ ๑) การตอบคําถาม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ๒) การทําใบงาน เรื่อง
พัฒนาการของภูมิภาค
ยุคกลาง
เอเชียตะวันออกยุคกลาง

ด้านทักษะและกระบวนการ
การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการสืบค้นและ
อธิบายพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุค
กลาง
ด้านคุณลักษณะ
การอภิปรายคุณค่าและ
ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคกลาง

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) กิจกรรม “ทายสินี่
ใครเอ่ย”
๓) ใบงาน เรื่อง
พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกยุคกลาง
๔) คําสั่งการสืบค้นข้อมูล
๕) หนังสือประวัติศาสตร์
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) ตอบคําถามใน
ใบงานถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐

ประเมินการทํางานกลุ่ม แบบประเมินการทํางาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กลุ่ม
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

นักเรียนสะท้อนความ
๑) คําถาม/ประเด็น
๑) การอภิปราย
๒) การสังเกตพฤติกรรม คิดเห็นได้อย่างมี
๒) การสะท้อนความ
เหตุผล
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่า นักเรียน
และความสําคัญของ
การศึกษาพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ยุคกลาง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
คําชี้แจง ให้นกั เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง และเติมข้อความลงในตารางต่อไปนี้
ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๑. จีน
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(สมัยราชวงศ์และ
…………………………………
…………………………………
จักรวรรดิ คือ ตั้งแต่
ราชวงศ์ฉิน–ราชวงศ์ชิง …………………………………
๒๒๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช …………………………………
–ค.ศ. ๑๙๑๒)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

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

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดินแดน
๒. ญี่ปุ่น

(ยุคคลาสสิก–
ยุคศักดินาญี่ปุ่น
ค.ศ. ๕๓๘–
ค.ศ. ๑๖๐๓)

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๓. เกาหลี
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(สมัยสามอาณาจักร– …………………………………
ราชวงศ์โชซอน
…………………………………
๓๗ ปีก่อนคริสต์ศักราช …………………………………
…………………………………
–ค.ศ. ๑๙๑๐)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

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

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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เฉลย

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง

คําชี้แจง ให้นกั เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง และเติมข้อความลงในตารางต่อไปนี้
ดินแดน
ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
- สมัยราชวงศ์ฉิน มี
การเดินทางติดต่อค้าขาย - สมัยราชวงศ์ฮั่น
๑. จีน
กับต่างประเทศ ทําให้เกิด ประเทศจีนเป็นปึกแผ่น การรวบรวมแผ่นดินให้เป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ การค้ามีความเจริญปึกแผ่นแล้วปกครองแบบ
และแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้ง รุ่งเรือง และมีการติดต่อ จักรวรรดิ นับแต่นั้น
(สมัยราชวงศ์และ
ค้าขายกับต่างชาติ
จักรวรรดิ คือ ตั้งแต่ เปิดโอกาสให้
ประเทศจีนก็ปกครอง
ราชวงศ์ฉิน–ราชวงศ์ชิง พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ ทั้งทางบก (เส้นทาง
ภายใต้ระบอบจักรพรรดิ
สายไหม) และทางทะเล เรื่อยมา บางครั้งอาณาจักร
๒๒๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช เข้าสู่ประเทศจีน
–ค.ศ. ๑๙๑๒)
รวมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน บางครั้งก็
แตกแยกออกเป็นหลายรัฐ
- ในราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็น
ราชวงศ์สุดท้ายของจีน มี
ต่างชาติเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จํานวนมาก
ทําให้ชาวจีนที่มีแนวคิด
สมัยใหม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงประเทศอัน
นําไปสู่การปฏิวัติและ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบสาธารณรัฐใน
ค.ศ. ๑๙๑๑
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- วรรณกรรม
- โบราณวัตถุ
โบราณสถาน

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- แผนทีแ่ สดงข้อมูล
เส้นทางสายไหม

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- โบราณวัตถุ/
โบราณสถานต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดินแดน
๒. ญี่ปุ่น

(ยุคคลาสสิก–
ยุคศักดินาญี่ปุ่น
ค.ศ. ๕๓๘–
ค.ศ. ๑๖๐๓)
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ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- เริ่มมีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศญี่ปุ่น
- ชาวจีนจํานวนมากย้าย
มาตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่นและ
นําอารยธรรมแบบจีนมา
เผยแพร่ ทําให้อารยธรรม
ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมา
จากจีน
- ญี่ปุ่นรับเอาตัวอักษร
แบบจีนมาใช้และการสื่อ
ผ่านตัวอักษรทําให้ชาว
ญี่ปุ่นได้เรียนรู้ความรู้
เบื้องต้นด้านการแพทย์
ดาราศาสตร์และปรัชญา
ต่าง ๆ เช่น ลัทธิขงจื๊อ

ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
- มีการพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม
- มีการติดต่อระหว่าง
ญี่ปุ่นกับอาณาจักรบน
คาบสมุทรเกาหลี มีการ
พัฒนาด้านศิลปะ และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น
งานโลหะ การฟอกหนัง
การทอผ้า และการต่อเรือ

ลักษณะสําคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง
- ยุคอะซีกะ ประมาณช่วง
ศตวรรษที่ ๖ เจ้าชาย
โชโตะกุ ตรา “รัฐธรรมนูญ
สิบเจ็ดมาตรา” ที่มี
ใจความสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดระบบการเมืองการ
ปกครองและความสงบใน
บ้านเมือง
- ค.ศ. ๗๑๐ ยุคนะระ มี
การสถาปนาเมืองหลวง
ถาวรแห่งแรกของญี่ปุ่น
คือ เฮโจเกียว
- ปลายยุคเฮอัง (ค.ศ.
๗๙๔-๑๑๘๕) จักรพรรดิ
ถูกยึดอํานาจโดยกลุ่มขุน
นาง
-คะมะกุระ (ค.ศ. ๑๑๘๕–
๑๓๓๓) กําเนิดตําแหน่งโช
กุน ตั้งรัฐบาลทหาร
- ยุคอะซิจิโมโมะยะมะ
(ค.ศ. ๑๕๗๓–๑๖๐๓) โท
โยโตมิ ฮิเดโยชิ รวม
ประเทศได้สําเร็จ และตั้ง
สภาอาวุโสทั้ง ๕

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

- หนังสือประวัติศาสตร์
- บันทึกทาง
ประวัติศาสตร์โคะจิกิและ - โบราณสถาน
โบราณวัตถุที่เกีย่ วข้อง
นิงฮงโชะกิ
- หนังสือประวัติศาสตร์
- โบราณสถาน
โบราณวัตถุที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือประวัติศาสตร์
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

- สังคมแบ่งกลุม่ ตาม
เผ่าพันธุ์มาเป็นชนชั้นตาม
อาชีพ คือ ๑) ชนชั้นขุน
นาง (ยาง บัน) ๒) สามัญ
(สมัยสามอาณาจักร– ชน (ยาง มิน) ได้แก่ พวก
ราชวงศ์โชซอน
ช่างฝีมือและพ่อค้า ๓) ชน
๓๗ ปีก่อนคริสต์ศักราช– ชั้นต่ํา (ชอน มิน) ได้แก่
พวกชาวนา กรรมกร
ค.ศ. ๑๙๑๐)
และทาส
- สมัยโคเรียว เป็นสมัยที่
เกาหลีมีความเจริญทาง
วัฒนธรรมสูงสุด ราชวงศ์
สนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อสร้าง
ความสงบสุขในสังคม
- สมัยโชซอน เกาหลีให้
ความสําคัญกับการศึกษา
หาความรู้เพิ่มมากขึ้น มี
การตั้งมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน ระบบการสอบ
ไล่เข้ารับราชการช่วยทํา
ให้คนเกาหลีในยุคนั้นมี
โอกาสเปลี่ยนสถานภาพ
ทางสังคม
๓. เกาหลี

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ

ลักษณะสําคัญ
ด้านการเมืองการ
ปกครอง

- เกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลักของคนในสังคม
- สมัยราชวงศ์โคเรียว
กษัตริย์สนับสนุนการค้า
กับต่างชาติ สินค้าสําคัญ
ได้แก่ ไม้หอม สมุนไพร
หนังสัตว์ น้ําตาล และ
เครื่องลายคราม

- สมัยโคเรียว เกาหลี
ปรับปรุงการปกครองโดย
เลียนแบบการปกครองใน
สมัยราชวงศ์ถังของจีน คือ
แบ่งหน่วยงานส่วนกลาง
ออกเป็น ๖ กระทรวงและ
มีการสอบเข้ารับราชการ
โดยได้เงินเดือนตอบแทน
- สมัยราชวงศ์โชซอน ยังใช้
รูปแบบการปกครองสมัย
โคเรียว แต่เน้น
การดุลอํานาจระหว่าง
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับ
ฝ่ายทหาร โดยกษัตริย์มี
อํานาจสูงสุด

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

- หนังสือประวัติศาสตร์ - หนังสือประวัติศาสตร์
- บันทึกข้อมูลทาง
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
- พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ
- หนังสือประวัติศาสตร์
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
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ศิลปะบนฝาท่อของประเทศญี่ปุ่น
ที่มา : https://www.catdumb.com/wow-injapan-119/

เอเชียตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบัน
๒. การสร้ างแผนผั ง ความคิ ด เรื่ อ ง พั ฒ นาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบัน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตัวชี้วดั
สื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๔.๑ ม ๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
๑. ข้อมูลเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศจีน หรือ
ขั้นนํา
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศเกาหลี
๑. ครูนําเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศจีน หรือ
ประวัติศาสตร์
๒. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศเกาหลีดังนี้
ส ๔.๒ ม ๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
ตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบัน
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
๓. ธงชาติประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
ขอบเขตเนื้อหา
๔. กิจกรรม “Bingo History of East Asia”
1. พัฒนาการของจีนยุคใหม่–ปัจจุบัน
แหล่งเรียนรู้
1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
รถยนต์ไฟฟ้า ES8 ของประเทศจีน
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
ที่มา : https://brandinside.asia/nio-chinese๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
1.3 ด้านการเมืองการปกครอง
electric-vehicle/
2. พัฒนาการของญี่ปุ่นยุคใหม่–ปัจจุบัน
ภาระงาน/ชิน้ งาน
2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๑. การอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
2.2 ด้านเศรษฐกิจ
ด้ านสั งคมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
2.3 ด้านการเมืองการปกครอง
การปกครอง ลงในใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายพั ฒ นาการของ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกยุ ค ใหม่ –ปั จ จุ บั น ได้
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการ
สืบ ค้นและนําเสนอพั ฒ นาการของภู มิภ าคเอเชีย
ตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบันได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสําคัญของการศึกษาพัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล
Samsung Galaxy X โทรศัพท์มือถือหน้าจอพับได้
ของประเทศเกาหลีใต้
ที่มา : https://www.thaimobilecenter.com/
news-2559/samsung-galaxy-x.asp
๒. จากภาพและข้อมูลข้างต้น ครูให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายตามประเด็นคําถามดังนี้
๑) นักเรียนเคยทราบข้อมูลดังกล่าวมาก่อนหรือไม่
อย่างไร (ให้นักเรียนตอบตามประสบการณ์)
๒) นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวแตกต่างจาก
สภาพสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณและ
ยุคกลางอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ใช้สสี ันมากกว่า ความสะดวกสบายใน
การใช้งาน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
3. พัฒนาการของเกาหลียุคใหม่–ปัจจุบัน
3.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
3.2 ด้านเศรษฐกิจ
3.3 ด้านการเมืองการปกครอง

804

ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
โดยคละความสามารถ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตั ว แทนออกมาจั บ ฉลากธงชาติ ข องประเทศต่ า ง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๓) นักเรียนคิดว่า เทคโนโลยีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในด้านใด (แนว
คําตอบ : อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ศิลปกรรม)
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง “พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบัน” ดังนี้
“ภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุคใหม่ถึงปัจจุบันมี
พัฒนาการที่แตกต่างจากยุคก่อน ๆ หน้า และ
พัฒนาการดังกล่าวมีความสําคัญต่อพัฒนาการของโลก
ดังนั้น วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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(ประเทศเกาหลีใต้)
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นพัฒนาการของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่–
ปัจจุบัน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านการเมืองการปกครอง จากนั้นบันทึกข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นลงในใบงาน เรือ่ ง “พัฒนาการของ

(ประเทศญี่ปุ่น)

(ประเทศจีน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบัน”
โดยสืบค้นจากหนังสือ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ใช้เวลาในการสืบค้นประมาณ ๒๐ นาที
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าภายในกลุ่มของตน โดยนักเรียนกลุ่ม
อื่น ๆ บันทึกคําตอบลงในใบงาน เรื่อง พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบัน ให้สมบูรณ์
(Obj. ๑-๒)
๔. นักเรียนทํากิจกรรม “Bingo History of East
Asia” โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคําศัพท์
เกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่
กําหนดให้ใส่ในตารางขนาด ๕x๕ จากนั้นสุม่ นักเรียน
จับฉลากคําศัพท์และอธิบายความหมายของคําศัพท์
หากคําศัพท์ทจี่ ับฉลากนั้นปรากฏในตาราง ๕x๕
ของนักเรียน ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (X)
ทับคําศัพท์ ผู้ชนะคือผู้ที่มีเครือ่ งหมายกากบาทเรียง
เป็นเส้นตรงครบ ๕ ช่องเป็นคนแรก ดังภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นคําถามดังนี้
๑) ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุค
ใหม่–ปัจจุบัน มีลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรม
ลักษณะด้านเศรษฐกิจ และลักษณะด้านการเมือง
การปกครอง แตกต่างจากยุคก่อนหน้าอย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ : ปฏิรูปการศึกษา เทคโนโลยีเจริญมาก
ขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายมากขึ้น
อุตสาหกรรมเติบโต การประกอบอาชีพหลากหลาย
มากขึ้น)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๒) นักเรียนมีวิธีการเลือกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
มาสรุปลงในใบความรู้อย่างไร (แนวคําตอบ : ค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลมากกว่า 2 แหล่งแล้วสรุปข้อเท็จจริง)
๓) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญทีค่ ้นพบจาก
การสืบค้นของนักเรียนมีอะไรบ้าง และมีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ (แนวคําตอบ : บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ภาพถ่าย ประเมินความน่าเชื่อถือจาก
การเปรียบเทียบข้อมูล ปีที่บนั ทึก ผู้บันทึก)
๔) การศึกษาเรื่องพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบันมีคุณค่าและความสําคัญ
อย่างไรบ้าง (ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น) (Obj. ๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

809

810

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิบ ายพั ฒ นาการ ๑) การตอบคําถาม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ๒) ใบงาน เรื่อง
พัฒนาการของภูมิภาค
ยุคใหม่–ปัจจุบัน
เอเชียตะวันออกยุคใหม่
–ปัจจุบัน
๓) กิจกรรม “Bingo
History of East Asia”

ด้านทักษะและกระบวนการ
การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการสืบค้นและ
นําเสนอพัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ยุคใหม่–ปัจจุบนั
ด้านคุณลักษณะ
การอภิปรายคุณค่าและ
ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบัน

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) ข้อมูลเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของประเทศ
จีน หรือประเทศญี่ปุ่น
หรือประเทศเกาหลี
๓) ใบงาน เรื่อง
พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกยุค
ใหม่–ปัจจุบัน
๔) ธงชาติประเทศจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
๕) กิจกรรม “Bingo
History of East
Asia”

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) ตอบคําถามในใบงาน
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
๘๐
๓) นักเรียนมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ ตอบคําถาม
ถูกต้อง

ประเมินการทํางานกลุ่ม แบบประเมิน
การทํางานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

๑) คําถาม/ประเด็น
๑) การอภิปราย
๒) การสะท้อนความคิด ๒) การสังเกต
พฤติกรรม
เกี่ยวกับคุณค่าและ
ความสําคัญของ
การศึกษาพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ยุคใหม่–ปัจจุบนั

การสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับคุณค่าและ
ความสําคัญของ
การศึกษาพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ได้อย่างมีเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม “Bingo History of East Asia”

คําชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกคําศัพท์ต่อไปนี้เขียนลงในตารางขนาด ๕x๕ ทีก่ ําหนดให้ และทําเครื่องหมาย
กากบาททับคําศัพท์ที่จับฉลากขึ้นมาได้ทีละคํา
คําศัพท์
มนุษย์ปักกิ่ง
ยุคสามอาณาจักร
เกาหลีใต้
เมืองนะระ
เติ้งเสี่ยวผิง
ตารางขนาด ๕x๕

กําแพงเมืองจีน
โคเรียว
ฉินซีหวงตี่
โชกุน
เหมาเจ๋อตุง

โอรสสวรรค์
โซซอน
เกียวโต
พระถังซัมจั๋ง
มาร์โค โปโล

สามก๊ก
ลัทธิขงจื๊อ
โตเกียว
ซามูไร
คอมมิวนิสต์

เส้นทางสายไหม
เกาหลีเหนือ
สมัยเมจิ
ซุนยัต เซน
สาธารณรัฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคยุคใหม่–ปัจจุบัน
คําชี้แจง ให้นกั เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่–ปัจจุบัน และเติมข้อความลงในตารางต่อไปนี้
ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๑. จีน
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(ยุคสาธารณรัฐจีน–
…………………………………
ปัจจุบัน)
…………………………………
(ค.ศ. ๑๙๑๒–ปัจจุบัน) …………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

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

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๒. ญี่ปุ่น
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(ค.ศ. ๑๖๐๓–ปัจจุบัน) …………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดินแดน
๓. เกาหลี

(การยึดครองเกาหลี
โดยญี่ปุ่น–ปัจจุบัน)

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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ลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

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

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เฉลย

ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบนั

คําชี้แจง ให้นกั เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบัน และเติมข้อความลงในตารางต่อไปนี้
ดินแดน
๑. จีน

(ยุคสาธารณรัฐจีน–
ปัจจุบัน)
(ค.ศ. ๑๙๑๒–ปัจจุบัน)

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- การศึกษาถูกปฏิรูป
ประชาชนได้รับการศึกษา
อย่างแพร่หลายมากขึ้น
- มีความเจริญทั้งทางด้าน
ความรู้เทคโนโลยีเพิ่มมาก
ขึ้น

ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
- ค.ศ. ๑๙๓๘ พรรค
คอมมิวนิสต์จนี ประกาศ
แผนการก้าวกระโดดไป
ข้างหน้าเพื่อพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและเทคนิคของ
ประเทศให้เกิดผลอย่าง
รวดเร็ว มี
- ค.ศ. ๑๙๖๑–๑๙๖๕
เป็นช่วงเวลาปรับปรุงและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีน
ตามทิศทางของเติ้งเสี่ยว
ผิง จนเข้าสู่สภาวะที่
มั่นคงมากขึ้น
- ลักษณะการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมี
ความหลากหลายมากขึ้น

ลักษณะสําคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง
- ค.ศ. ๑๙๑๑ จีนเกิด
การปฏิวัติและ
เปลี่ยนแปลงระบบ
การปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบสาธารณรัฐ
โดย ดร.ซุน ยัดเซน
- ค.ศ. ๑๙๔๙ พรรค
คอมมิวนิสต์ได้ทําการ
ปฏิวัติและปกครองจีนมา
จนถึงปัจจุบัน

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

- หนังสือ, บันทึกข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์
- หนังสือพิมพ์

- หนังสือ, บันทึกข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์
- หนังสือพิมพ์

- หนังสือ, บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- หนังสือพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- เป็นยุคที่มคี วามสงบ
๒. ญี่ปุ่น
จึงมีสิ่งประดิษฐ์และงาน
ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ
ปรากฏมากมาย
(ค.ศ. ๑๖๐๓–ปัจจุบัน)
- ยุคเมจิ (ค.ศ. ๑๘๖๘–
๑๙๑๒) มีการยกเลิก
การแบ่งชนชั้นเพื่อให้
ทุกคนกระตือรือร้นใน
การศึกษาและรับอารยธรรมตะวันตกมาใช้
- หลังแพ้สงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ ชาวญี่ปุ่นมุ่งฟื้นฟู
และพัฒนาประเทศ ทําให้
เกิดความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ
- หนังสือประวัติศาสตร์
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- ภาพถ่าย
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ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
- สภาพอุตสาหกรรม
เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการ
พัฒนาประเทศในทุกๆ
ด้าน และเป็นผู้นําด้าน
อุตสาหกรรมทีม่ ั่งคั่ง
และมมีเศรษฐกิจมั่นคง
ประเทศหนึ่งของโลก

ลักษณะสําคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง
- ยุคเอโดะ (ค.ศ. ๑๖๐๓–
๑๘๖๘) มีการย้ายเมือง
หลวงจากเกียวโตมายัง
เอโดะ (โตเกียว) และ
ดําเนินนโยบายปิดประเทศ
เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
สังคมและการเมือง ต่อมา
ในปลายยุคจึงถึง
สหรัฐอเมริกากดดันให้เปิด
ประเทศ ทําให้ระบบ
ศักดินาเสื่อมลง และ
ถวายอํานาจคืนให้
จักรพรรดิในการปฏิรูปเมจิ
หลังเปิดประเทศญี่ปุ่นนํา
แนวคิดและวิทยาการทาง
ตะวันตกมาใช้พัฒนา
ประเทศ ทําให้ก้าวไปสู่การ
เป็นมหาอํานาจทางทหาร
- หลังแพ้สงครามโลกครั้งที่
๒ ญี่ปุ่นถูกกําหนดให้ไม่
สามารถมีกองกําลังทหาร
เป็นของตนเอง

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

- หนังสือประวัติศาสตร์
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- ภาพถ่าย

- หนังสือประวัติศาสตร์
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- ภาพถ่าย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดินแดน

ลักษณะสําคัญ
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

ลักษณะสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ

ลักษณะสําคัญ
ด้านการเมืองการ
ปกครอง

๓. เกาหลี

- ในช่วงการปกครองของ
ญี่ปุ่น มีการสร้างระบบ
คมนาคมแบบตะวันตก
เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ของญี่ปุ่น ญี่ปนุ่ ล้มล้าง
ราชวงศ์โชซอน ทําลาย
พระราชวัง ปรับปรุง
ระบบภาษี ให้ส่งข้าวจาก
เกาหลีไปญี่ปุ่น ทําให้เกิด
ความอดอยากในเกาหลี มี
การใช้แรงงานทาสในการ
สร้างถนนและทําเหมือง
แร่ ทําให้ต่อมามีการลุก
ฮือต่อต้านญี่ปุ่น

- เกาหลีใต้ มี
การประกอบอาชีพที่
หลากหลายมากขึ้น
- เกาหลีเหนือมีระบบ
การค้าผูกขาดโดยภาครัฐ
ทั้งการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ

- ค.ศ. ๑๙๑๐ ญี่ปุ่นได้
ผนวกเกาหลีเป็นดินแดน
ของตนตามสนธิสัญญา
การรวมญี่ปุ่น-เกาหลี แต่
สนธิสัญญานี้ไม่เป็นที่
ยอมรับในเกาหลีเพราะไม่
มีการลงนามของกษัตริย์
เกาหลีถูกญี่ปนุ่ ปกครอง
จนถึง ค.ศ. ๑๙๔๕
- หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
สิ้นสุดเกาหลีเกิดการแยก
ประเทศเป็นเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สําคัญทีค่ ้นพบ

(การยึดครองเกาหลี
โดยญี่ปุ่น–ปัจจุบัน)

- หนังสือ
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- ข่าว
- รูปภาพ

- หนังสือ
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- ข่าว
- รูปภาพ

- หนังสือ
- บันทึกข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
- ข่าว
- รูปภาพ
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ประเด็นสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
๑. ใบความรู้ เรื่อง ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์
ส ๔.๑ ม ๒/๑ ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ ขั้นนํา
๑. ครูทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่ผ่านมาและเชื่อมโยง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ส ๔.๑ ม ๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง เข้าสู่บทเรียน เรื่อง “ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ ๓. กิจกรรมจิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก”
ประวัติศาสตร์
๒. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรม “จิ๊ ก ซอว์ ภ าพ แหล่งเรียนรู้
ส ๔.๑ ม ๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความ ประวั ติ ศ าสตร์ ” โดยให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ๑. ห้องสมุดโรงเรียน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
ต่อ จิ๊ก ซอว์ภ าพประเด็ น สํ าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ให้ ๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
สมบูรณ์ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ส ๔.๒ ม ๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
๑. การอธิบ ายประเด็ น สํ าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ใน
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นสอน
ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาค ๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องประเด็นสําคัญทาง ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกในกิ จ กรรม “จิ๊ ก ซอว์ ภ าพ
เอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์ตามในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ใช้เวลา ประวัติศาสตร์”
๒. การสร้างเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ (Timeline)
ในการศึกษาประมาณ ๑๕ นาที
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นสําคัญทาง แสดงเหตุการณ์ สําคัญ ทางประวัติศ าสตร์ในภู มิ ภ าค
ด้านความรู้
ประวัติศาสตร์จากจิ๊กซอว์ภาพและส่งตัวแทนนําเสนอ เอเชียตะวันออก
นักเรียนสามารถอธิบายประเด็นสําคั ญ ทาง การวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง ๓. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป รายละเอี ย ดของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ประเด็นสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ประเด็ น สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ด้านทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย น ส าม ารถใช้ ก ระบ วน ก ารก ลุ่ ม ตะวันออกเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (Obj. ๑-๒)
วิ เคราะห์ ป ระเด็ น สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง
ขั้นสรุป
ด้านคุณลักษณะ
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างเส้นเวลาทาง
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสําคัญของ ประวัติศาสตร์ (Timeline) แสดงประเด็นสําคัญทาง
การศึ ก ษาประเด็ น สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ น ประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกบน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้อย่างมีเหตุผล
กระดานดํา
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นคําถาม
ต่อไปนี้
๑) ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกมีอะไรบ้าง (แนวคําตอบ :
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง การมุ่งแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การต่อสู้กับลัทธิอาณานิคม)
๒) การศึกษาประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีคุณค่าและความสําคัญ
อย่างไร (ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น)
(Obj. ๓)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๔ เรื่อง ประเด็นสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๓) นักเรียนสามารถนําความรู้จากการศึกษาเรื่อง
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างไรบ้าง (ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น)
๓. ครูมอบหมายให้นักเรียนออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ (Timeline) แสดงพัฒนาการในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง และประเด็น
สําคัญทางประวัติศาสตร์ โดยให้เวลาทํา ๑ สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑) การตอบคําถาม
การอธิบายประเด็น
สําคัญทางประวัติศาสตร์ใน ๒) การทํากิจกรรม
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
การใช้กระบวนการ
กลุ่มอธิบายประเด็นสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ด้านคุณลักษณะ
การอภิปรายถึงคุณค่า
และความสําคัญของ
การศึกษาประเด็นสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) ใบความรู้ เรื่อง
ประเด็นสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
๓) กิจกรรมจิ๊กซอว์ภาพ
ประวัติศาสตร์

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) นักเรียนมากกว่าร้อย
ละ ๘๐ ตอบคําถามใน
กิจกรรมได้ถูกต้อง

ประเมินการทํางานกลุ่ม แบบประเมินการทํางาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กลุ่ม
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

๑) คําถาม/ประเด็น
๑) การอภิปราย
๒) การสะท้อนถึงคุณค่า ๒) แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
และความสําคัญของ
การศึกษาประเด็นสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

สะท้อนถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของ
การศึกษาประเด็นสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ได้อย่างมีเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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ใบความรู้
เรื่อง ประเด็นสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1. ประเทศจีน

(ภาพภายในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้)
ที่มา : http://www.chinamuseums.com/qinshihuangt.htm
1. ช่ วงเวลา ๒๓๑-๒๒๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช อิ๋งเจิ้งสามารถรวมจีนให้ เป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกันได้
พร้อม ๆ กับสถาปนารัฐฉิน (ปีที่ ๒๒๑ ถึงปีที่ ๒๐๖ ก่อนคริสต์ศักราช ) ขึ้น โดย อิ๋งเจิ้ง ผู้เป็นกษัตริย์รัฐฉิน ได้
เปลี่ยนพระนามพระองค์ว่า“ฉินสื่อหวงตี้”(จิ๋นซีฮ่องเต้) ที่นําคําว่า“หวง”ที่แปลว่า กษัตริย์ รวมเข้ากับคําว่า
“ตี้”ที่แปลว่า จักรพรรดิ
ในยุคนี้ได้มีการกําหนดให้ใช้ตัวอักษรภาษาจีน เป็นอย่างเดียวกันหมดทั่วประเทศ และกําหนดการใช้
กฎหมาย เงิน ตรา มาตราชั่ ง ตวง วั ด ตลอดจนมี ก ารเชื่ อ มกํ าแพงเมื อ งจี น ตามแคว้น ต่ าง ๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น
การรุกรานของเผ่าซงหนู

(ภาพการแบ่งอาณาเขตการปกครองในยุค ๓ ก๊ก)
ที่มา : http://www.samkokwiki.com
2. ในช่วงปลายราชวงศ์ฉิน ได้เกิดการลุกฮือขึ้นของชาวนาและอดีตชนชั้นปกครองของหกแคว้นเดิม
ยุคจ้านกั๋วที่ถูกแคว้นฉินปราบไปจนทําให้ราชวงศ์ฉินล่มสลาย มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ จนในที่สุด
“หลิวปัง” ได้รับชัยชนะจึงได้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้น และได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดินามว่า ฮั่นเกาจู่ หลัง
ราชวงศ์ฮั่นล่มสลายแผ่นดิ นจีนก็ เกิดความแตกแยกวุ่นวายอีกครั้ง เกิดเป็ นยุคสามก๊ก (ค.ศ. ๒๒๐–๒๖๕)
แผ่นดิ นจีนถูกแบ่ งออกเป็ นสามแคว้นใหญ่ ๆ อันประกอบด้วย แคว้น เว่ย (วุยก๊ ก) ดิ นแดนทางตอนเหนื อ
ปกครองโดย เฉาเชา (โจโฉ) แคว้นสู่ (จ๊กก๊ก) ดินแดนทางตะวันตกปกครองโดย หลิวเป่ย (เล่าปี่) และแคว้นอู๋

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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(ง่อก๊ก) ดินแดนทางตะวันออกปกครองโดย ซุนเฉวียน (ซุนกวน) ต่างสู้รบแย่งชิงความเป็นใหญ่ จนกระทั่ง
ราชวงศ์จิ้นสามารถรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้ง

(ภาพจําลองพระราชวังต้าหมิง ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่ทสี่ ุดในประวัติศาสตร์จีน)
ที่มา : http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/misc/detail.php?SECTION_ID=526&ID=5764
๓. ราชวงศ์ถัง มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซีอาน เป็น “ยุคทองของประวัติศาสตร์จีน” เนื่องจากมีการสร้าง
ความเจริ ญ รุ่ งเรื อ งและเสริ ม สร้ างแสนยานุ ภ าพให้ แ ก่ อ าณาจั ก รทั้ งในด้ านการปกครอง เศรษฐกิ จ และ
การต่างประเทศ โดยเฉพาะในรัชสมัยของจักรพรรดิถังไท่จง หลังจากราชวงศ์ถังล่มสลาย แผ่นดินจีนก็เข้าสู่ยุค
ความแตกแยกอีกครั้ง นั่นคือยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร (ค.ศ. ๙๐๗–๙๖๐)

(ภาพเหตุการณ์สงครามฝิ่น ช่วง ค.ศ. ๑๘๓๙-๑๘๔๒)
ที่มา : http://www.thaichinese.net/History/history-modern2.html
๔. ต้นศตวรรษที่ ๑๙ ฝ้ายดิบและฝิ่นดิบเป็นสินค้าหลักที่นําเข้าสู่กว่างโจว แต่เนื่องจากประเทศจีนมี
กฎหมายห้ามนําเข้าฝิ่น ทางอังกฤษจึงนําเข้าอย่างลับ ๆ โดยผ่านพ่อค้าจีนบางคนหรือผ่านข้าราชการที่โกงกิน
หลังจากรัฐบาลชิงประสบความล้มเหลวในการรณรงค์ต่อต้านฝิ่น จึงได้แต่งตั้งหลินเจ๋อสวีไปกว่างโจวเพื่อ
ปราบปรามเส้นทางลําเลียงฝิ่น หลินประกาศให้ผู้ที่ครอบครองฝิ่นให้เอาออกมามอบให้ทางการภายในสามวัน
เมื่อพ้นกําหนดจึงได้เข้ายึดคลังฝิ่นจากพ่อค้าคนจีน และเข้าล้อมชุมชนชาวต่างชาติเพื่อเข้ายึดฝิ่นของชาว
อังกฤษจํานวนถึง ๒๐,๐๐๐ ลัง และเผาทิ้งทั้งหมด ชาวอังกฤษไม่พอใจอย่างมาก รัฐบาลอังกฤษจึงส่งเรือรบ
๔๐ ลํา พร้อมด้วยกําลังทหารกว่า ๔,๐๐๐ นายเข้าตีประเทศจีนจากปากอ่านจูเจียง จากการที่รัฐบาลชิงไม่ได้
เตรียมการสําหรับสงคราม และประเมินกําลังฝ่ายตรงข้ามต่ําเกินไป รัฐบาลชิงจึงพ่ายแพ้ และถูกบังคับเซ็น
สนธิสัญญาหนานจิง (นานกิง) ใน ค.ศ. ๑๘๔๒ ซึ่งเซ็นบนเรือรบของอังกฤษ บังคับให้รัฐบาลจีนยกเกาะฮ่องกง
ให้อังกฤษบั งคับให้ เปิ ดเมืองท่า ๕ แห่ ง ให้กั บอังกฤษบังคับให้ เก็บภาษี เพี ยงร้อยละ ๕ ให้สิท ธิสภาพนอก
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อาณาเขตให้กับอังกฤษและชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจํานวนมาก และยังบังคับให้เปิดช่องให้สิทธิพิเศษแก่
อังกฤษ ถ้าหากจีนให้สิทธิพิเศษใด ๆ แก่ประเทศอื่นในขณะนั้นหรือในอนาคตจะต้องให้แก่อังกฤษด้วย

(ดร.ซุน ยัตเซน หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง)
ที่มา : http://thai.cri.cn/247/2011/10/06/242s190719.htm
๕. การปฏิวัติชินไฮ่ เป็นการปฏิวัติครั้งแรกของจีนเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๑ ซึ่งเป็นการโค่นล้มอํานาจ
การปกครองของราชวงศ์ ชิ ง โดยการนํ า ของ ดร.ชุ น ยั ต เซน หั ว หน้ า พรรคก๊ ก มิ น ตั๋ ง เป็ น ผลทํ า ให้ จี น
เปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ประชาธิปไตยในที่สุด
สาเหตุที่ก่อให้เกิดการโค่นล้มอํานาจมาจากความเสื่อมโทรมของสภาพสังคมจีน มีการแย่งชิงอํานาจใน
หมู่ผู้นําราชวงศ์ ทําให้ราษฎรส่วนมากอยู่ในสภาพยากจนและถูกขูดรีดภาษีอย่างหนัก ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
เจ้าของที่ดิน จีนถูกคุกคามจากต่างชาติโดยเฉพาะชาติมหาอํานาจตะวันตกและญี่ปุ่น ซึ่งจีนทําสงครามต่อต้าน
การรุกรานของกองกําลังต่างชาติ แต่เป็นฝ่ายแพ้มาโดยตลอด ทําให้คณะปฏิวัติไม่พอใจระบอบการปกครอง
ของราชวงศ์แมนจู ดร. ซุน ยัตเซ็น ผู้นําการปฏิวัติจึงได้ประกาศอุดมการณ์ของการปฏิวัติ ๓ ประการ เรียกว่า
“ลัทธิไตรราษฎร์” มีหัวข้อดังนี้
๑) ประชาธิปไตย มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครอง
๒) ประเทศชาตินิยม ต้องขับไล่อํานาจและอิทธิพลของต่างชาติ (แมนจู) ออกไปจากจีนและ
จัดตั้งรัฐบาลของประชาชนจีน
๓) สังคมนิยม มีการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร

(เหมา เจ๋อตุง ผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์จีน)
ที่มา : http://plodlock.com/2017/08/18/communis/
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๖. การปฏิวัติของจีนครั้งที่สอง ใน ค.ศ. ๑๙๔๙ โดยการนําของ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ยุติลง โดยการนําของ “เหมา เจ๋อตุง” ผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยเข้าสู่ระบอบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์โดยใช้กลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง”
สาเหตุของการปฏิวัติเนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน
ซึ่ ง รั ฐ บาลของประธานาธิ บ ดี เจี ย ง ไคเช็ ค ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ตลอดจนมี ก ารเผยแพร่ อุ ด มการณ์
คอมมิวนิส ต์ในประเทศจีน เพื่ อมุ่ งแก้ ไขปั ญ หาความยากจนของราษฎร โดยให้ ค วามสํ าคั ญ แก่ ชนชั้น ผู้ ใช้
แรงงานและเกษตรกรและเป็นศัตรูกับชนชั้นนายทุน
ผลจากการปฏิวัติครั้งที่ สองนี้ รัฐบาลได้ยึดที่ดินทํากินของเอกชนมาเป็นของรัฐบาลและใช้ระบบ
การผลิตแบบนารวม (หรือคอมมูน) ชาวนามีฐานะเป็นแรงงานของรัฐ
ต่อมาในยุคคอมมิวนิสต์ของ “เติ้ง เสี่ยวผิง” มีการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบตลาดหรือ
ทุนนิยม โดยยอมรับแนวทางทุนนิยมของชาติตะวันตกมากขึ้น เช่น เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อให้คนจีน
มีงานทํ าและอนุ ญ าตให้ ภาคเอกชนดําเนินธุรกิ จการค้าได้ โดยระบอบการปกครองยังคงเป็ นคอมมิวนิส ต์
เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังมีการใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ที่หมายถึง มีประเทศจีนเพียงประเทศ
เดียว แต่มีระบบเศรษฐกิจและการปกครอง ๒ แบบ ได้แก่ ระบอบคอมมิวนิสต์ สําหรับจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวม
ไต้หวัน) ระบอบประชาธิปไตยและระบอบทุนนิยมเสรี สําหรับฮ่องกงและมาเก๊า
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2. ประเทศญีป่ ุ่น

(ภาพในช่วงสมัยเมจิและสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ)
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wikimedia/File:MeijiJoukyou.jpg
๗. การปฏิรูปสมัยเมจิ (๑๘๖๘-๑๙๑๒) สมัยนี้เป็นสมัยที่เด่นที่สุดสมัยหนึ่งในบรรดาประวัติศาสตร์
ของญี่ปุ่น ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ญี่ปุ่นได้บรรลุความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ กล่าวคือการสร้างสรรค์ประเทศให้เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยอุตสาหกรรม พัฒนาสถาบัน
ทางการเมืองและรูปแบบของสังคมแบบใหม่ ทั้งที่ประเทศตะวันตกต้องใช้เวลาพัฒนานานนับศตวรรษ
ในช่วงปีแรก ๆ ของการครองราชย์ สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทางย้ายเมืองหลวงจากกรุงเกียวโตไปอยู่
ที่เมืองเอโดะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลระบบศักดินาที่ผ่านมา และได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเป็นโตเกียว ซึ่ง
แปลว่า "เมืองหลวงตะวันออก" มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ตลอดจนตั้งคณะรัฐมนตรีและสถาบันนิติบัญญัติ
ระบบสองสภา ยกเลิกการแบ่ งชนชั้น แบบเก่าของสมั ยศักดิน า ญี่ ปุ่น ทั้งประเทศทุ่ม เทพลั งงานและความ
กระตือรือร้นในการศึกษาและรับอารยธรรมตะวันตกมาใช้
การปฏิรูปเมจิเหมือนกับการทลายของเขื่อนที่กอปรด้วยพลังและแรงผลักดันสะสมมานับศตวรรษ
ต่างชาติเองรู้สึกถึงความรุนแรงและความตื่นตัวที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังเหล่านี้ออกมาในฉับพลัน ก่อนจะ
สิ้นศตวรรษที่ ๑๙ ญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามจีน-ญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ. ๑๘๙๔-๙๕ ซึ่งลงเอยด้วยชัยชนะของญี่ปุ่น
ผลของสงครามคือญี่ปุ่นได้ไต้หวันมาจากจีน สิบปีต่อมาญี่ปุ่นประสบชัยชนะอีกครั้งหนึ่งในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น
ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๔-๐๕ และยึดได้ซัคคาลินตอนใต้ ซึ่งยกให้รัสเซียเมื่อ ค.ศ. ๑๘๗๕ เพื่อแลกกับเกาะคูริล
และทําให้ชาวโลกรับรู้ว่าญี่ปุ่นมีความสนใจในดินแดนแมนจูเรียเป็นพิเศษ หลังจากที่ได้กําจัดอํานาจอื่น ๆ ที่จะ
มามีอิทธิพลเหนือเกาหลีแล้ว ในตอนแรกญี่ปุ่นได้จัดการให้เกาหลีเป็นดินแดนในอารักขา และผนวกเกาหลีใน
ค.ศ. ๑๙๑๐
สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงปกครองประเทศด้วยความเข้าใจถ่องแท้และสร้างสรรค์ ซึ่งการปกครอง
ของพระองค์ ช่ ว ยนํ า ประเทศให้ ผ่ า นพ้ น ช่ ว งทศวรรษแห่ ง การเปลี่ ย นแปลง พระองค์ เสด็ จ สวรรคตใน
ค.ศ. ๑๙๑๒ ก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อสงครามโลกครั้งนี้สิ้นสุดลง ญี่ปุ่นก็ได้รับการยอมรับว่าเป็น
หนึ่งในประเทศมหาอํานาจของโลก โดยญี่ปุ่นได้เข้าร่วมสงครามโลกเนื่องจากได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับ
ประเทศอังกฤษไว้เมื่อ ค.ศ. ๑๙๐๒
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(ภาพการทิ้งระเบิดปรมาณู Fat Boy ที่เมืองนางาซากิ)
ที่มา : https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_1484
๘. การพ่ า ยแพ้ ใ นสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ ของญี่ ปุ่ น ใน ค.ศ. ๑๙๔๕ ญี่ ปุ่ น สิ้ น แสนยานุ ภ าพทาง
การทหารโดยสิ้นเชิงกลายเป็นประเทศที่ถูกกําหนดให้ไม่สามารถมีกองกําลังทหารเป็นของตนเองได้จนถึง
ปัจจุบัน แต่เนื่องจากชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติท่ีมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้
อย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ รั ฐ บาลดํ า เนิ น นโยบายฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาประเทศอย่ า งจริ ง จั ง จึ ง ทํ า ไห้ ญี่ ปุ่ น มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเทศผู้นําด้านอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งของโลก
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3. ประเทศเกาหลี

(ภาพวาดเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของเกาหลีเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากญี่ปุ่น)
ที่มา : https://themomentum.co/100th-year-of-korea-declaring-independence-from-japan/
๙. การยึดครองเกาหลีโดยญี่ปุ่นและการเคลื่อนไหวของเกาหลีเพื่ออิสรภาพ ในศตวรรษที่ ๑๙ เกาหลี
ยังคงเป็น “อาณาจักรแห่งฤาษี” ที่ต่อต้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับตะวันตก ช่วงนั้น ประเทศใน
เอเชี ย และในยุ โรปบางประเทศต่ างมี ค วามปรารถนาอย่ างแรงกล้ า ที่ แ ข่ งขั น กั น เพื่ อ ที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
คาบสมุทรเกาหลี ส่วนญี่ปุ่นภายหลังจากที่ชนะสงครามกับจีนและรัสเซีย ญี่ปุ่นผนวกเกาหลี และปกครอง
เกาหลีในฐานะอาณานิคมใน ค.ศ. ๑๙๑๐
การปกครองแบบอาณานิคม มีส่วนช่วยกระตุ้นความรักชาติในหมู่ชาวเกาหลี เพราะปัญญาชนชาว
เกาหลีมีความโกรธแค้นในนโยบายกลืนชาติของญี่ ปุ่นที่ ห้ามการเรียนภาษาเกาหลีในโรงเรียน ชาวเกาหลี
ประท้วงอย่างสงบทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องอิสรภาพ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๑๙๑๙ ญี่ปุ่นใช้อํานาจควบคุมอย่าง
โหดร้ายกับผู้ประท้วงและผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
แม้ว่าการประท้วงจะล้มเหลว แต่ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพ ๑ มีนาคม ก่อให้เกิดความผูกพัน
ในความเป็นหนึ่งเดียวของชาติและความรักชาติในหมู่คนเกาหลี การเคลื่อนไหวนี้นําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล
เฉพาะกาลที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และมีการจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธในแมนจูเรียเพื่อต่อต้านลัทธิอาณานิคมของ
ญี่ปุ่น ทุกวันที่ ๑ มีนาคมจะจัดพิธีรําลึกถึงเหตุการณ์นี้
ในยุค อาณานิค ม ญี่ ปุ่ นได้ดําเนิ นการหาประโยชน์ ท างเศรษฐกิจในเกาหลีอย่างต่อเนื่ อง ชีวิตของ
ชาวเกาหลี ถูก ทํ าลายลงภายใต้ การปกครองแบบอาณานิ ค มจนกระทั่ งสงครามโลกครั้งที่ ส องสิ้ น สุ ดลงใน
ค.ศ. ๑๙๔๕

(อีซึงมัน ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่ง)
ที่มา : http://thailand.korean-culture.org/th/about-kcc/korean-history.html
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๑๐. การก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลี หลังการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองของญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีเกิด
การแบ่งแยกเนื่องจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ ซึ่งมีเหตุมาจากการเกิดสงครามเย็น ความพยายามของ
เกาหลีที่จะจัดตั้งรัฐบาลอิสระต้องผิดหวังเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองทางตอนใต้ของคาบสมุทร
และกองกําลังโซเวียตเข้าบังคับควบคุมทางตอนเหนือ
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๔๗ สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ใช้มติในการแก้ปัญหาโดยการ
จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเกาหลี ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตาม สหภาพโซเวียตปฏิเสธที่จะทํ าตามมติ และยังปฏิเสธคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติที่จะเข้าไปในตอนเหนือของเกาหลี ดังนั้นสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติจึงแก้ปัญหา โดยจัดให้
มีการเลือกตั้งในพื้นที่ที่คณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติสามารถเข้าไปได้ การเลือกตั้งในเกาหลีครั้งแรก
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๑๙๔๘ ทางใต้ของเส้นขนานที่ ๓๘ เส้นขนานนี้จึงแบ่งคาบสมุทรเป็นเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้
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กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๑

(ในช่วงปลายราชวงศ์ฉิน ได้เกิดการลุกฮือขึ้นของชาวนาและอดีตชนชั้นปกครองของหกแคว้นเดิมยุค
จ้านกั๋วที่ถูกแคว้นฉินปราบไป จนทําให้ราชวงศ์ฉินล่มสลาย มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ จนในที่สุด
“หลิวปัง” ได้รับชัยชนะจึงได้สถาปนาราชวงศ์ฮ่ันขึ้นและได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดินามว่า ฮั่นเกาจู่ หลัง
ราชวงศ์ฮั่นล่มสลายแผ่นดิ นจีนก็เกิดความแตกแยกวุ่นวายอีกครั้ง เกิดเป็นยุคสามก๊ก (ค.ศ. ๒๒๐–๒๖๕)
แผ่นดินจีนถูกแบ่ งออกเป็ นสามแคว้นใหญ่ ๆ อันประกอบด้วย แคว้น เว่ย (วุยก๊ก) ดิ นแดนทางตอนเหนื อ
ปกครองโดย เฉาเชา (โจโฉ) แคว้นสู่ (จ๊กก๊ก) ดินแดนทางตะวันตกปกครองโดย หลิวเป่ย (เล่าปี่) และแคว้นอู๋
(ง่อก๊ก) ดินแดนทางตะวันออกปกครองโดย ซุนเฉวียน (ซุนกวน) ต่างสู้รบแย่งชิงความเป็นใหญ่ จนกระทั่ง
ราชวงศ์จิ้นสามารถรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้ง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

833

กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๒

(ต้นศตวรรษที่ ๑๙ ฝ้ายดิบและฝิ่นดิบเป็นสินค้าหลักที่นําเข้าสู่กว่างโจว แต่เนื่องจากประเทศจีนมี
กฎหมายห้ามนําเข้าฝิ่น ทางอังกฤษจึงนําเข้าอย่างลับ ๆ โดยผ่านพ่อค้าจีนบางคนหรือผ่านข้าราชการที่โกงกิน
หลังจากรัฐบาลชิงประสบความล้มเหลวในการรณรงค์ต่อต้านฝิ่น จึงได้แต่งตั้งหลินเจ๋อสวีไปกว่างโจวเพื่อ
ปราบปรามเส้นทางลําเลียงฝิ่น หลินประกาศให้ผู้ที่ครอบครองฝิ่นให้เอาออกมามอบให้ทางการภายในสามวัน
เมื่อพ้นกําหนดจึงได้เข้ายึดคลังฝิ่นจากพ่อค้าคนจีน และเข้าล้อมชุมชนชาวต่างชาติเพื่อเข้ายึดฝิ่นของชาว
อังกฤษจํานวนถึง ๒๐,๐๐๐ ลัง และเผาทิ้งทั้งหมด ชาวอังกฤษไม่พอใจอย่างมาก รัฐบาลอังกฤษจึงส่งเรือรบ
๔๐ ลํา พร้อมด้วยกําลังทหารกว่า ๔,๐๐๐ นาย เข้าตีประเทศจีนจากปากอ่านจูเจียง จากการที่รัฐบาลชิงไม่ได้
เตรียมการสําหรับสงคราม และประเมินกําลังฝ่ายตรงข้ามต่ําเกินไป รัฐบาลชิงจึงพ่ายแพ้ และถูกบังคับเซ็น
สนธิสัญญาหนานจิง (นานกิง) ใน ค.ศ. ๑๘๔๒ ซึ่งเซ็นบนเรือรบของอังกฤษ บังคับให้รัฐบาลจีนยกเกาะฮ่องกง
ให้อังกฤษบังคับให้เปิดเมืองท่า ๕ แห่งให้กับอังกฤษ บังคับให้เก็บภาษีเพียงร้อยละ ๕ ให้สิทธิสภาพนอกอาณา
เขตให้กับอังกฤษและชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจํานวนมาก และยังบังคับให้เปิดช่องให้สิทธิพิเศษแก่อังกฤษ
ถ้าหากจีนให้สิทธิพิเศษใด ๆ แก่ประเทศอื่นในขณะนั้นหรือในอนาคตจะต้องให้แก่อังกฤษด้วย)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๓

(การปฏิวัติของจีนครั้งที่สอง ใน ค.ศ. ๑๙๔๙ โดยการนําของ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง
โดยการนําของ “เหมา เจ๋อตุง” ผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย เข้าสู่ระบอบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์ โดยใช้กลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง”
สาเหตุของการปฏิวัติเนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน
ซึ่ ง รั ฐ บาลของประธานาธิ บ ดี เจี ย ง ไคเช็ ค ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ตลอดจนมี ก ารเผยแพร่ อุ ด มการณ์
คอมมิ วนิส ต์ในประเทศจีน เพื่ อมุ่ งแก้ ไขปั ญ หาความยากจนของราษฎร โดยให้ ค วามสํ าคั ญ แก่ชนชั้ น ผู้ใช้
แรงงานและเกษตรกร และเป็นศัตรูกับชนชั้นนายทุน
ผลจากการปฏิ วัติครั้งที่สองนี้ รัฐบาลได้ยึดที่ ดินทํากินของเอกชนมาเป็ นของรัฐบาลและใช้ระบบ
การผลิตแบบนารวม (หรือคอมมูน) ชาวนามีฐานะเป็นแรงงานของรัฐ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

835

กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๔

(การปฏิรูปสมัยเมจิ (๑๘๖๘-๑๙๑๒) สมัยนี้เป็นสมัยที่เด่นที่สุดสมัยหนึ่งในบรรดาประวัติศาสตร์ของ
ญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ญี่ปุ่นได้บรรลุความสําเร็จในการพัฒนาประเทศโดยใช้
เวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ กล่าวคือการสร้างสรรค์ประเทศให้เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยอุตสาหกรรม พัฒนาสถาบันทาง
การเมืองและรูปแบบของสังคมแบบใหม่ทั้งที่ประเทศตะวันตกต้องใช้เวลาพัฒนานานนับศตวรรษ)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๕

(การก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลีหลังการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองของญี่ ปุ่น ประเทศเกาหลีเกิด
การแบ่งแยกเนื่องจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ ซึ่งมีเหตุมาจากการเกิดสงครามเย็น ความพยายามของ
เกาหลีที่จะจัดตั้งรัฐบาลอิสระต้องผิดหวังเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองทางตอนใต้ของคาบสมุทร
และกองกําลังโซเวียตเข้าบังคับควบคุมทางตอนเหนือ
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๔๗ สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ใช้มติในการแก้ปัญหาโดยการ
จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเกาหลี ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ
อย่ า งไรก็ ต าม สหภาพโซเวี ย ตปฏิ เสธที่ จ ะทํ า ตามมติ และยั ง ปฏิ เสธคณะกรรมาธิ ก ารองค์ ก าร
สหประชาชาติที่จะเข้าไปในตอนเหนือของเกาหลี ดังนั้น สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติจึงแก้ปัญหา โดย
จัดให้มีการเลือกตั้งในพื้นที่ที่คณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติสามารถเข้าไปได้ การเลือกตั้งในเกาหลี
ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๑๙๔๘ ทางใต้ของเส้นขนานที่ ๓๘ เส้นขนานนี้จึงแบ่งคาบสมุทรเป็น
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลาง
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา 7 ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
สาระประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ม.๒/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์
ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ม.๒/๑ ระบุความสําคัญของแหล่งอารายธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ภูมิภาคเอเชียกลางเป็นภูมิภาคที่อยู่ระหว่างประเทศจีน ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และทวีป
ยุโรป จึงเป็นดินแดนทางผ่านของเส้นทางการค้าที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีผู้คนจํานวนมาเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการเป็นภูมิภาคที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์
2) อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
3) พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
4) ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
5) ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
6) พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษะ/กระบวนการ
1) วิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องที่ ตั้ งและสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลาง
2) วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้และเอเชียกลาง
3) วิเคราะห์ผลจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้
อย่างสมเหตุสมผล
4) สืบค้นเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
5) วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ยุคปัจจุบัน
เจตคติ
๑) เห็นความสําคัญของการศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลาง
๒) เห็นความสําคัญของการศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
และเอเชียกลางที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
๓) เห็นความสําคัญของปัญหาภายหลังจากตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอํานาจที่ส่งผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
๔) สะท้อนมุมมองที่ต่อลัทธิจักรวรรดินิยมอันส่งผลต่อพัฒนาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างหลากหลายและสมเหตุสมผล
๕) เห็นความสําคัญของการสร้างสันติภาพและการลดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้
๖) คุ ณ ค่ า และความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาเรื่ อ ง พั ฒ นาการของภู มิ ภ าคเอเชี ย กลางได้
อย่างมีเหตุผล
๗) คุณค่าและความสําคัญของการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้อย่างมีเหตุผล

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทํางาน
๔) มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภารงาน
การออกแบบเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ (Timeline) แสดงพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้และภูมภิ าคเอเชียกลาง
เกณฑ์การประเมินผลภาระงาน/ชิ้นงาน
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. การสรุป
สาระสําคัญ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เหตุการณ์สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
และเอเชียกลางได้
ครบถ้วนทุกเหตุการณ์

๓ (ดี)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เหตุการณ์สําคัญ
ทางระวัติศาสตร์
ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้และเอเชีย
กลางได้แต่ประเด็น
ขาดหายไป ไม่เกิน ๑
เหตุการณ์
อธิบายรายละเอียดของ อธิบายรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญ
เหตุการณ์สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ทางประวัติศาสตร์ได้
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
แต่ประเด็นขาดหายไป
และเอเชียกลางได้ถูกต้อง ไม่เกิน ๑ เหตุการณ์
ครบถ้วนทุกเหตุการณ์

๒ (พอใช้)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เหตุการณ์สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้และเอเชียกลาง
ได้แต่ประเด็นขาด
หายไป ไม่เกิน 2
เหตุการณ์
อธิบายรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ได้
แต่ประเด็นขาดหายไป
ไม่เกิน 2 เหตุการณ์

๑ (ปรับปรุง)
ระบุพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เหตุการณ์สําคัญ
ทางระวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้และเอเชีย
กลางได้แต่ประเด็น
ขาดหายไป มากกว่า
2 เหตุการณ์
อธิบายรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ได้
แต่ประเด็นขาดหายไป
มากกว่า ๑ เหตุการณ์
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ประเด็น
การประเมิน
3. รูปแบบของ
เส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชีย
ตะวันออก โดยมีประเด็น
สําคัญครบถ้วน ได้แก่
มีความน่าสนใจ สวยงาม
เข้าใจง่าย สะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๐ - ๑๒
คะแนน ๗ - ๙
คะแนน ๔ - ๖
คะแนน ๑ - ๓
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดี

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓ (ดี)
ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์โดย
ขาดประเด็นสําคัญไป
ไม่เกิน ๑ ประเด็น

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

๒ (พอใช้)
ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์โดย
ขาดประเด็นสําคัญไป
ไม่เกิน 2 ประเด็น

๑ (ปรับปรุง)
ออกแบบเส้นเวลาทาง
ประวัติศาสตร์โดย
ขาดประเด็นสําคัญไป
ไม่เกิน 3 ประเด็น
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๕ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
๑. แผนที่รฐั กิจของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
๑. ครูให้นกั เรียนพิจารณาแผนที่รัฐกิจของภูมิภาค
๒. แผนที่กายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ขอบเขตเนื้อหา
๓. กระดาษปรู๊ฟ
1. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้โดยสังเขป
แหล่งเรียนรู้
2. อิทธิพลของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อ
๑. ห้องสมุด
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชีย
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ตะวันตกเฉียงใต้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเขียนผังมโนทัศน์รายกลุ่ม เรื่อง ที่ตั้งและสภาพ
ที่มา : https://www.researchgate.net/
ด้านความรู้
ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องเอเชี ย ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ มี ผ ลต่ อ
figure/Map-of-southwest-Asia_fig1_235967637
อธิบายที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชีย
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ (กระดาษปรู๊ฟ)
จากนั้น ครูตั้งประเด็นคําถามให้นักเรียนตอบ ดังนี้
ตะวันตกเฉียงใต้โดยสังเขป
๑) โดยทั่วไป เรามักจะเรียกภูมิภาคเอเชียตะวันตก
ด้านทักษะและกระบวนการ
เฉียงใต้ว่าอย่างไร (แนวคําตอบ : ภูมิภาคตะวัน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของที่ตั้งและสภาพทาง
ออกกลาง)
ภูมิศาสตร์ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
๒) ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างมีเหตุผล
ประเทศอะไรบ้าง (แนวคําตอบ : ประเทศกาตาร์ คูเวต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่มา : https://www.pinterest.co.uk/pin/
137782069827164636/?lp=true

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๕ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี บาห์เรน เยเมน
ด้านคุณลักษณะ
เลบานอน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิรัก อิสราเอล
เห็นความสําคัญของการศึกษาที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อิหร่าน โอมาน)
ของเอเชียใต้
๓) เมื่อกล่าวถึงภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
นักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดบ้าง (แนวคําตอบ : ทะเลทราย
อูฐ ศาสนาอิสลาม แหล่งน้ํามันดิบ ฯลฯ)
ขั้นสอน
๑. ครูให้นกั เรียนพิจารณาแผนที่กายภาพของภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๕ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๒. ครูตั้งประเด็นคําถามให้นกั เรียนอภิปราย โดยให้
นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียดังนี้
๑) จากแผนที่ นักเรียนเห็นลักษณะภูมิประเทศ
แบบใดบ้างในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
(แนวคําตอบ : พื้นที่ทางตอนบนเป็นเทือกเขาและที่
ราบสูง พื้นที่ตอนล่างเป็นเขตทะเลทรายที่รอ้ น
แห้งแล้งและกันดาร มีเขตลุ่มน้ําที่สําคัญ คือลุ่มแม่น้ํา
ไทกรีสและยูเฟรทีสและลุ่มแม่น้ําจอร์แดน) (Obj. ๑)
๒) จากลักษณะทางกายภาพดังกล่าว ส่งผลให้
สภาพภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
มีลักษณะอย่างไร (แนวคําตอบ : ภูมิอากาศส่วนใหญ่
ร้อนจัดและแห้งแล้งอันเนื่องจากอิทธิพลของ
ทะเลทรายและลมมรสุมที่พดั ความแห้งแล้งและ
ฝุ่นทรายเข้ามาทางตอนใต้ทางตะวันตกเฉียงใต้
ทางตอนเหนืออากาศแห้งแล้งและหนาวเย็นใน
ช่วงฤดูหนาว)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๕ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุม่ จากนั้นให้
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากประเด็นศึกษา
ดังนี้
๑) ที่ราบลุ่มแม่น้ํา
๒) ทะเลทราย
๓) เทือกเขาสูงตอนเหนือ
๔. ครูให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มนักเรียนที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของมนุษย์ แล้วบันทึกผลการวิเคราะห์เป็นผังมโนทัศน์
ลงในกระดาษปรู๊ฟ
๕. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอคําตอบ
จากวิเคราะห์ กลุ่มละไม่เกิน ๓ นาที เมื่อทุกกลุ่ม
นําเสนอจบแล้ว ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันดังนี้
“สภาพภูมิประเทศแบบใดทีเ่ หมาะกับการตั้งถิ่นฐาน
และสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์” โดยครูอธิบาย
เพิ่มเติมว่า บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้เป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์หนาแน่นมาเป็นเวลานาน และเป็นแหล่ง
อารยธรรมที่สาํ คัญของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ คือ
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หรือไม่
อย่างไร (แนวคําตอบ : ลักษณะภูมิประเทศของเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความแตกต่างกัน ย่อมมีผลทําให้
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน)
(Obj. ๒)
๒) การเข้าใจที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของ
ภูมิภาคเอเชียใต้มีความสําคัญต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้อย่างไร (แนวคําตอบ : ทําให้
เข้าใจว่าเพราะเหตุใดแหล่งอารยธรรมจึงตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํา และทําไมบริเวณอื่นของ
ภูมิภาคจึงมีความเจริญในภายหลัง) (Obj. ๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๕ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิบายที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้โดยสังเขป

วิธีการ
การตอบประเด็น
คําถาม

ด้านทักษะและกระบวนการ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
การตรวจผังมโนทัศน์
ของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ รายกลุ่ม (กระดาษ
มีผลต่อพัฒนาการทาง
ปรู๊ฟ)
ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ
เห็นความสําคัญของ
การศึกษาที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่มผี ลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเด็นคําถาม

นักเรียนอธิบายที่ตั้ง
และสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐

ผังมโนทัศน์รายกลุ่ม
(กระดาษปรู๊ฟ)

นักเรียนวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่มผี ลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ครบถ้วนและมีเหตุผล
ร้อยละ ๘๐

การสะท้อนถึง
๑) ประเด็นคําถาม
ความสําคัญของ
๒) แบบสังเกต
การศึกษาที่ตั้งและ
พฤติกรรมนักเรียน
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่
มีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้

นักเรียนสะท้อน
ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของ
การศึกษาที่ตั้งและ
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่
มีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
เอเชียใต้ได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
๑. ใบความรู้ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาค
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
๑. ครูตั้งประเด็นคําถามให้นกั เรียนร่วมกันสืบค้น
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
คําตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน
๒. บัตรคําแสดงคําสําคัญเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณ
ส ๔.๒ ม.๒/๒ ระบุความสําคัญของแหล่ง
ห้องสมุด สารสนเทศออนไลน์ดังนี้
ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
๑) ตัวอักษรแบบแรกของโลกคือตัวอักษรแบบใด
ขอบเขตเนื้อหา
1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
และกลุ่มคนใดเป็นผู้คิดค้นขึ้น (แนวคําตอบ : อักษร แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
2) อารยธรรมมุสลิม
คูนิฟอร์มของชนชาติสุเมเรียน)
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
๒) ปัจจุบันศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาค
จุดประสงค์การเรียนรู้
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้คือศาสนาใด (แนวคําตอบ :
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
ศาสนาอิสลาม)
นักเรียนสามารถอธิบายประเด็นสําคัญของ
๒. ครูนําคําตอบของนักเรียนมาเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ๑. การอธิบายประเด็นสําคัญของอารยธรรมโบราณ
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า “อักษรคูนิฟอร์มเป็นส่วนหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ลงในแบบบันทึก
ได้อย่างถูกต้อง
ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียอันเป็นอารยธรรมที่
กิจกรรมกลุม่
เก่าแก่ที่สุด บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําไทกริส-ยูเฟรทีส
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. การสรุปความรู้ เรื่อง อารยธรรมโบราณใน
๑. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์จาก และศาสนาอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมมุสลิม ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ลงในใบงาน
บัตรคําที่แสดงคําสําคัญเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณใน ซึ่งอารยธรรมทั้งสองเป็นอารยธรรมสําคัญของภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้”
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ขั้นสอน
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ
๑. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๑๑ กลุม่ จากนั้น
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาค
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับใบความรู้ เรื่อง
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของ
และจับสลากบัตรคําดังนี้
การศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
๑) อักษรคูนิฟอร์ม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทาง
๒) ซิกกูแรต
ประวัติศาสตร์
๓) ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี
๔) ชาวแอสซีเรียน
๕) สวนลอยแห่งบาบิโลน
๖) เบดูอิน
๗) ศาสนาอิสลาม
๘) จักรวรรดิอาหรับ
๙) กาหลิบ
๑๐) นิกายซุนนี
๑๑) นิกายชีอะห์
๒. ครูมอบหมายให้แต่ละกลุม่ อภิปรายและสรุป
ความหมายและความสําคัญของบัตรคําดังกล่าว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
แล้วจัดกลุ่มบัตรคําของกลุ่มตนเองตามกลุ่มอารยธรรม
ระหว่างอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมมุสลิม
โดยให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้
หรือสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
๓. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มย่อยรวมกันเป็น ๒
กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอารยธรรมเมโสโปเตเมีย และ
กลุ่มอารยธรรมมุสลิม โดยให้กลุ่มที่บัตรคําอยู่ใน
หมวดหมู่เดียวกันมาอยู่รวมกัน จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มย่อยอธิบายความหมายและความสําคัญของ
บัตรคํากลุ่มตนเองให้กับสมาชิกกลุ่มใหญ่ฟงั แล้วหา
ความเชื่อมโยงของบัตรคําทุกคําร่วมกัน พร้อมบันทึก
ผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกกิจกรรมกลุม่
๔. ครูให้แต่ละกลุ่มใหญ่ส่งตัวแทนออกมานําเสนอผล
การอภิปราย กลุ่มละไม่เกิน ๕ นาที เมื่อแต่ละกลุ่ม
นําเสนอจบแล้วครูมอบหมายให้นักเรียนสรุปความรู้
จากการนําเสนอของแต่ละกลุ่มลงในใบงาน เรื่อง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
(Obj. ๑, ๒)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๖ เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมมุสลิม
ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ : ส่งผลทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษร ระบบ
ชลประทาน การปกครอง ระบบจักรวรรดิ ศาสนา
อิสลาม ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เป็นต้น) (Obj. ๓)
๒) การศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีความสําคัญต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์อย่างไร (แนวทางคําตอบ : ทําให้ทราบ
ถึงรากฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ที่จะมี
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ในยุคต่อมา) (Obj. ๔)
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายประเด็นสําคัญของ
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากบัตร
คําที่แสดงคําสําคัญเกี่ยวกับ
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
๒. วิเคราะห์อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจแบบ
บันทึกกิจกรรมกลุ่ม
๓) การตรวจใบงาน
เริ่อง ประเด็นสําคัญใน
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

๑) ประเด็นคําถาม
๒) แบบบันทึก
กิจกรรมกลุม่
๓) ใบงาน เรื่อง
ประเด็นสําคัญใน
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

๑) นักเรียนอธิบาย
ประเด็นสําคัญของ
อารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนอธิบายและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของคําสําคัญตามกลุ่ม
อารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
- นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ร้อยละ ๘๐

๑) ประเด็นคําถาม
๒) แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน

นักเรียนสะท้อน
ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของ
การศึกษาแหล่ง
อารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
มีเหตุผล ร้อยละ ๘๐

ด้านคุณลักษณะ
๑) การอภิปราย
อภิปรายความสําคัญของ
การศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณ ๒) การสะท้อนความ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่ คิดเห็น
มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

854

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
กลุ่มที่.......
อารยธรรม.........................................................................................

คําสําคัญ

คําสําคัญดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกับอารยธรรมนี้อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชี้แจง ให้นกั เรียนศึกษาความรู้จากแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่มของตนเองและเพื่อน จากนั้นสรุปองค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษาลงในตาราง
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมมุสลิม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

๑
กลุ่มที่.......
เมโสโปเตเมีย
อารยธรรม.........................................................................................
คําสําคัญ
อักษรคูนิฟอร์ม ซิกกูแรต
ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี
ชาวแอสซีเรียน สวนลอยแห่งบาบิโลน

คําสําคัญดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกับอารยธรรมนี้อย่างไร
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองในบริเวณลุ่มแม่น้ําไทกริส-ยูเฟรทิส เป็นอารยธรรมที่เกิดจากกลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่มที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาครอบครองดินแดนบริเวณนี้ โดยกลุ่มชนที่มี
ส่วนสร้างสรรค์อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ได้แก่ พวกสุเมเรียน อมอไรท์ แอสซีเรียน และแคลเดียน โดย
มรดกอารยธรรมที่สําคัญ คือ
๑. ชาวสุเมเรียน รู้จักประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิ่มบนแผ่นดินเหนียวแล้วนําไปเผาไฟ
การก่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเรียกว่าซิกกูแรต
๒. ชาวอมอไรท์ จั ด ทํ า ประมวลกฎหมายของพระเจ้ า ฮั ม มู ร าบี ซึ่ ง ยึ ด หลั ก การ “ตาต่ อ ตา
ฟันต่อฟัน”
๓. ชาวแอสซี เ รี ย น สร้ า งระบอบปกครองจั ก รวรรดิ ที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ก ารควบคุ ม ดิ น แดนที่ อ ยู่ ใ ต้
การปกครองอย่างใกล้ชิด
๔. ชาวแคลเดียน ก่อสร้างอาคารที่สวยงามโดยเฉพาะการสร้างสวนลอยแห่งบาบิโลน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

๒
กลุ่มที่.......
มุสลิม
อารยธรรม.........................................................................................
คําสําคัญ
เบดูอิน ศาสนาอิสลาม
จักรวรรดิอาหรับ กาหลิบ
นิกายซุนนี

นิกายชีอะห์

คําสําคัญดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกับอารยธรรมนี้อย่างไร
ในส่วนบริเวณคาบสมุทรอาหรับ เนื่องจากบริเวณนี้มีลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทราย มีแหล่ง
น้ําที่อุดมสมบูรณ์อยู่ไม่มาก ทําให้การดํารงชีวิตของกลุ่มคนที่อาศัยในบริเวณนี้เป็นแบบชนเผ่าเร่ร่อนหรือที่
เรียกว่า เบดูอิน ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และค้าขาย จากสภาพภูมิศาสตร์ที่แร้นแค้นทําให้ความผูกพัน
ภายในชนเผ่ามีสูง มักเกิดการสู้รบระหว่างชนเผ่าเพื่อแย่งชิงพื้นที่และทรัพย์สินอยู่เสมอ และทําให้ไม่
สามารถรวมตัวกันได้อย่างแท้จริง
ในช่วง ค.ศ. ๖๑๐-๖๒๒ พระมูฮัมหมัด ได้ให้กําเนิดศาสนาอิสลามและเริ่มเผยแผ่หลักคําสอน
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาศาสนาอิสลามก็เริ่มแผ่ขยายไปยังชนเผ่าต่าง ๆ และได้มีส่วนสําคัญให้ชาวอาหรับที่เคย
แยกกันอยู่เป็นชนเผ่าได้เกิดความสามัคคีอันเนื่องมาจากการนับถือศาสนาเดียวกันและสามารถรวมตัวเป็น
จักรวรรดิอาหรับได้ในที่สุด โดยมีกาหลิบ เป็นผู้ปกครองอาณาจักรและเป็นผู้นําทางศาสนา แต่ต่อมาเกิด
ปัญหาความขัดแย้งจากการเลือกกาหลิบจนกระทั่งนําไปสู่การแยกศาสนาอิสลามออกเป็น ๒ นิกาย คือ
๑. นิกายซุนนี มุสลิมในนิกายนี้ยอมรับกาหลิบ ๔ คนแรก และสนับสนุนการปกครองของ
ราชวงศ์อุมัยยัค
๒. นิกายชีอะห์ มุสลิมในนิกายนี้ยอมรับกาหลิบที่ถูกต้องเฉพาะอาลีเท่านั้น และสนับสนุนผู้สืบ
เชื้อสายจากอาลีให้ขึ้นเป็นกาหลิบ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชี้แจง ให้นกั เรียนศึกษาความรู้จากแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่มของตนเองและเพื่อน จากนั้นสรุปองค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษาลงในตาราง
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมี ย เป็ น อารยธรรมที่
รุ่ ง เรื อ งในบริ เ วณลุ่ ม แม่ น้ํ า ไทกริ ส -ยู เ ฟรที ส เป็ น
อารยธรรมที่ เ กิ ด จากกลุ่ ม คนหลาย ๆ กลุ่ ม ที่
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาครอบครองดินแดนบริเวณ
นี้ โดยกลุ่มชนที่มีส่วนสร้างสรรค์อารยธรรมเมโสโป
เตเมีย ได้แก่ พวกสุเมเรียน อมอไรท์ แอสซีเรียน
และแคลเดียน โดยมรดกอารยธรรมที่สําคัญ คือ
๑. ชาวสุ เ มเรี ย น รู้ จั ก ประดิ ษ ฐ์ อั ก ษรคู นิ
ฟอร์มหรืออักษรลิ่มบนแผ่นดินเหนียวแล้วนําไปเผา
ไฟ การก่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่ประทับ
ของเทพเจ้าเรียกว่าซิกกูแรต
๒. ชาวอมอไรท์ จัดทําประมวลกฎหมายของ
พระเจ้าฮัมมูราบีซึ่งยึดหลักการ “ตาต่อตา ฟันต่อ
ฟัน”
๓. ชาวแอสซี เ รี ย น สร้ า งระบอบปกครอง
จั ก รวรรดิ ที่ เ ข้ ม แข็ง มี ก ารควบคุ ม ดิ น แดนที่อ ยู่ใ ต้
การปกครองอย่างใกล้ชิด
๔. ชาวแคลเดียน ก่อสร้างอาคารที่สวยงาม
โดยเฉพาะการสร้างสวนลอยแห่งบาบิโลน

อารยธรรมมุสลิม
ในส่วนบริเวณคาบสมุทรอาหรับ เนื่องจากบริเวณ
นี้มีลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทราย มีแหล่งน้ําที่อุดม
สมบู ร ณ์ อ ยู่ ไ ม่ ม าก ทํ า ให้ ก ารดํ า รงชี วิ ต ของกลุ่ ม คนที่
อาศัยในบริเวณนี้เป็นแบบชนเผ่าเร่ร่อนหรือที่เรียกว่า
เบดูอิน ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และค้าขาย จากสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่แร้นแค้นทําให้ความผูกพันภายในชนเผ่ามีสูง
มั ก เกิ ด การสู้ ร บระหว่ า งชนเผ่ า เพื่ อ แย่ ง ชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
ทรัพย์สินอยู่เสมอ
ในช่ ว ง ค.ศ. ๖๑๐-๖๒๒ พระมู ฮั ม หมั ด ได้ ใ ห้
กําเนิดศาสนาอิสลามและเริ่มเผยแผ่หลักคําสอน ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมาศาสนาอิสลามก็เริ่มแผ่ขยายไปยังชนเผ่า
ต่าง ๆ และได้มีส่วนสําคัญให้ชาวอาหรับที่เคยแยกกันอยู่
เป็นชนเผ่าได้เกิดความสามัคคีอันเนื่องมาจากการนับถือ
ศาสนาเดียวกันและสามารถรวมตัวเป็นจักรวรรดิอาหรับ
ได้ในที่สุด โดยมีกาหลิบ เป็นผู้ปกครองอาณาจักรและ
เป็นผู้นําทางศาสนา แต่ต่อมาเกิดปัญหาความขัดแย้ง
จากการเลือกกาหลิบจนกระทั่งนําไปสู่การแยกศาสนา
อิสลามออกเป็น ๒ นิกาย คือ
๑. นิกายซุนนี มุสลิมในนิกายนี้ยอมรับกาหลิบ ๔
คนแรก และสนับสนุนการปกครองของราชวงศ์อุมัยยัค
๒. นิกายชีอะห์ มุสลิมในนิกายนี้ยอมรับกาหลิบที่
ถูกต้องเฉพาะอาลี เท่านั้น และสนับ สนุนผู้สืบเชื้อสาย
จากอาลีให้ขึ้นเป็นกาหลิบ
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ใบความรู้
เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
๑. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ในบริเวณลุ่ม แม่น้ํา ไทกริส-ยูเฟรทีส อันเป็น
ส่วนหนึ่งของบริเวณที่เรียกว่า “ดินแดนรูปพระจันทร์
เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์" ซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืน
ใหญ่ที่ทอดโค้งขึ้นไปจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและ
อ่าวเปอร์เซีย เป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมที่มีค วาม
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คือ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ๓๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือ
๕๐๐๐ ปีมาแล้ว อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยแผนทีแ่ สดงแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ธรรมที่ เ กิ ด จากกลุ่ ม คนหลาย ๆ กลุ่ ม ที่ ผ ลั ด เปลี่ ย น
ที่มา : https://www.mpoweruk.com/
figs/Mesopotamia.htm
หมุนเวียนมาครอบครองดินแดนบริเวณนี้ โดยกลุ่มชนที่
มีส่วนสร้างสรรค์อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ได้แก่ พวกสุเมเรียน อมอไรท์ แอสซีเรียน และแคลเดียน พวกเขารับ
ความเจริญเดิมที่สืบทอดมาและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นพร้อม ๆ กับคิดค้นความเจริญใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วย
อารยธรรมเมโสโปเตเมียจึงเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดินแดนอื่น ๆ นําไปใช้สืบต่อมา
บริเวณลุ่มแม่น้ําไทกริส-ยูเฟรทีสดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์อันเกิดจากการพัดพาของ
ดินตะกอนแม่น้ํา จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้กลุ่มชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงพยายามขยายอํานาจเข้ามาครอบครองดินแดน
แห่งนี้ ขณะเดียวกันผู้ที่อยู่เดิมก็ต้องสร้างความมั่งคงและแข็งแกร่งเพื่อต่อต้านศัตรูที่มารุกรานจึงมีการสร้าง
กําแพงเมืองและคิดค้นอาวุธยุทโธปกรณ์ในการทําศึกสงคราม เช่น อาวุธ รถม้าศึก ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกัน
แม้ ว่าดินแดนเมโสโปเตเมียจะได้รับ ความอุด มสมบูร ณ์จ ากแม่น้ําไทกริส และยูเ ฟรทีส แต่ก็มีน้ําท่วมเป็ น
ประจําทุกปี ส่วนบริเวณที่ห่างฝั่งแม่น้ํามักแห้งแล้ง จึงมีการคิดค้นระบบชลประทานเป็นครั้งแรกขึ้นเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูก
กลุ่มคนที่เข้ามาสร้างสรรค์อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
๑. สุเมเรียน (Sumerian) สุเมเรียนเป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเขตซูเมอร์ (Sumer)
หรือบริเวณตอนใต้สุดของแม่น้ําไทกริสและยูเฟรทีส ซึ่งติดกับปากอ่าวเปอร์เซียเมื่อประมาณ ๕๐๐๐ ปีมาแล้ว
พวกสุเมเรียนได้พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองที่ก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยธรรมอียิปต์ เช่น รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษร
คูนิฟอร์มหรืออักษรลิ่มบนแผ่นดินเหนียวแล้วนําไปเผาไฟ การคํานวณ การพัฒนามาตราชั่ง ตวง วัด การทํา

860

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปฏิทิน การใช้แร่โลหะ การคิดค้นระบบชลประทานเพื่อส่งเสริมการกสิกรรม และการก่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเรียกว่าซิกกูแรต เป็นต้น

(ซ้าย) อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิ่ม (ขวา) ซิกกูแรต
ที่มา : http://worldcivil15.blogspot.com/2014/09/cuneiform.html
https://projectwesternhistory.wordpress.com/ปฏิทิน/ซิกกูแรต/
๒. อมอไรท์ (Amorties) พวกอมอไรท์หรือบาบิโลเนียนเป็นชน
เผ่าที่มีถิ่นกําเนิดในแถบตะวันออกกลาง ได้ขยายอิทธิพลในดินแดนเมโสโปเตเมียและสร้างอาณาจักรบาบิโลนที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณปี
๑๘๐๐-๑๖๐๐ ก่อนคริสต์ศักราช ผู้นําสําคัญคือกษัตริย์ฮัมมูราบี ผู้ยิ่งใหญ่
ซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่อาณาจักรบาบิโลน โดยการทําสงครามขยาย
ดินแดนและจัดทําประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี ซึ่งยึดหลักการ
“ตาต่ อ ตา ฟั น ต่ อ ฟั น ” นอกจากนี้ ช าวบิ โ ลเนี ย นยั ง สื บ ทอดความเจริญ
ต่าง ๆ ของพวกสุเมเรียนไว้ เช่น ความเชื่อทางศาสนา การแบ่งกลุ่มชน
ชั้นในสังคม การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการค้าขายกับดินแดนอื่น ๆ
ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี
เป็นต้น
๓. แอสซีเรียน (Assyrians) พวกแอสซีเรียนมีถิ่นฐานอยู่ ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/
ทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมีย เป็นชนชาตินักรบที่มีความสามารถ blog/kritwat/2012/10/17/entry-1
และโหดร้าย พวกแอสซีเรียนได้ขยายอํานาจครอบครองดินแดนของ พวกบาบิโลเนียน
ซี เ รี ย และดิ น แดนบางส่ ว นของจั ก รวรรดิ อี ยิ ป ต์ จั ก รวรรดิ
แอสซี เ รี ย นมี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในช่ ว งปี ๙๐๐-๖๑๒ ก่ อ น
คริสต์ศักราช การที่แอสซีเรียนเป็นชนชาตินักรบจึงได้มอบอารยธรรมสําคัญให้แก่ชาวโลกคือการสร้างระบอบปกครองจักรวรรดิที่
สวนลอยแห่งบาบิโลน
เข้มแข็ง มีการควบคุมดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด
ที่มา : https://nattawat3003.files.
wordpress.com/2014/07/capture4.png โดยสร้ า งถนนเชื่ อ มติ ดต่ อ กั บ ดิ น แดนเหล่ า นั้ น จํ า นวนมากเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทัพและติดต่อสื่อสาร
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๔. แคลเดียน (Chaldeans) พวกแคลเดียนได้ร่วมกั บชนชาติ อื่นทํ าลายอํ านาจของแอลซี เรี ยน
เมื่อปี ๖๑๒ ก่อนคริสต์ศักราช หลังจากนั้นก็ได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของจักรวรรดิแอสซีเรีย ผู้นําที่
ยิ่งใหญ่ของแคลเดียนคือกษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ ซึ่งสถาปนาอาณาจักรบาบิโลนขึ้นใหม่และรื้อฟื้นความเจริญ
ต่าง ๆ ในอดีต เช่น การก่อสร้างอาคารที่สวยงามโดยเฉพาะการสร้าง สวนลอยแห่งบาบิโลน ซึ่งได้รับการยก
ย่องว่าเป็น ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก การรื้อฟื้นประมวลกฎหมายและวรรณกรรมของชาวบาบิโลเนียน
รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและการค้า ดังนั้น นักประวัติศาสตร์จึงเรียกจักรวรรดิของพวกแคลเดียนว่า “อาณาจักร
บาบิโลนใหม่” แต่เนื่องจากจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ขาดกําลังกองทัพอันเข้มแข็ง จึงทําให้ดํารงอยู่ได้เพียง
ประมาณ ๗๐ ปี จนถึงปี ๕๓๘ ก่อนคริสต์ศักราช จักรวรรดิบาบิโลนใหม่ก็พ่ายแพ้แก่กองทัพอันทรงพลัง
ของเปอร์เซีย
ในช่วงประมาณ ๓๐๐-๒๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ดินแดนบริเวณเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งปกครองโดย
ชาวเปอร์เซีย ได้ถูกรุกรานและยึดครองโดยชนชาติกรีกภายใต้การนําของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ต่อมา
เมื่ อ อาณาจั ก รโรมั น เรื อ งอํ า นาจ ดิ น แดนบริ เ วณนี้ ก็ อ ยู่ ใ ต้ ก ารปกครองของโรมั น เช่ น เดี ย วกั น จนถึ ง ช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ ๔ จักรวรรดิโรมันได้ตั้งจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือจักรวรรดิไบแซนไทน์ขึ้นในบริเวณ
ประเทศตุรกีในปัจจุบัน จักรวรรดิไบแซนไทน์ก็ได้ขยายอํานาจมาจนถึงบริเวณตะวันออกกลางด้วย การเข้ามา
ของชนชาติกรีกและโรมันทําให้ดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมกรีก-โรมันด้วย
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๒. อารยธรรมมุสลิม
ในส่วนบริเวณคาบสมุทรอาหรับ เนื่องจาก
บริเวณนี้มีลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทราย มี
แหล่ ง น้ํ า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ อ ยู่ ไ ม่ ม าก ทํ า ให้ ก าร
ดํารงชีวิตของกลุ่มคนที่อาศัยในบริเวณนี้เป็นแบบ
ชนเผ่าเร่ร่อนหรือที่เรียกว่า เบดูอิน ประกอบอาชีพ
เลี้ ย งสั ต ว์ แ ละค้ า ขาย จากสภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่
แร้นแค้นทําให้ความผูกพันภายในชนเผ่ามีสูง มัก
เกิดการสู้รบระหว่ างชนเผ่าเพื่ อแย่ งชิ งพื้ นที่และ วิหารกะอ์บะฮ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ทรัพย์สินอยู่เสมอ และทําให้ไม่สามารถรวมตัวกัน ที่มา : http://www.muslimvoicetv.com/th/?p=1399
ได้อย่างแท้จริง ในทางด้านความเชื่อและศาสนา
ชนเผ่าต่าง ๆ นิยมเคารพบูชาเทวรูปและดวงดาว มีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง โดยในช่วงพักรบประมาณ
๔ เดื อ นใน ๑ ปี ต่ า งจะพากั น มาแสวงบุ ญ ที่ วิ ห ารกะอ์ บ ะฮ์ ณ เมื อ งเมกกะ (ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย)
ในช่วง ค.ศ. ๖๑๐-๖๒๒ พระมูฮัมหมัด ได้ให้กําเนิดศาสนาอิสลามและเริ่มเผยแผ่หลักคําสอน โดยใน
ระยะแรกเริ่มจากบุคคลใกล้ตัว ก่อนที่จะแผ่ขยายไปยังชาวเมืองเมกกะ แต่เนื่องจากคําสอนของท่านที่ชี้ชวนให้
คนนับถือพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวและเลิกกราบไหว้รูปเคารพซึ่งขัดแย้งกับลัทธิความเชื่อเดิม จึงทําให้มีผู้ไม่
พอใจการเผยแผ่ศาสนาใหม่นี้จนกระทั่งเกิดการกระทบกระทั่งและความรุนแรงกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๖๒๒ พระมูฮัมหมัดพร้อมทั้งสาวกจึงได้อพยพจากเมืองเมกกะไปยังเมืองยาถริบ
(ต่อมาคือเมืองเมดินา) นับเป็นการเริ่มต้นศักราชของศาสนาอิสลาม คือ ฮิจเราะห์ศักราช ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ศาสนาอิสลามก็เริ่มแผ่ขยายไปยังชนเผ่าต่าง ๆ และได้มีส่วนสําคัญให้ชาวอาหรับที่เคยแยกกันอยู่เป็นชนเผ่าได้
เกิดความสามัคคีอันเนื่องมาจากการนับถือศาสนาเดียวกันและสามารถรวมตัวเป็นจักรวรรดิอาหรับได้ในที่สุด
ภายหลังจากพระมูฮัมหมัดสิ้นพระชนม์ใน ค.ศ. ๖๓๒ ได้กําหนดให้กาหลิบ เป็นผู้ปกครองอาณาจักร
และเป็นผู้นําทางศาสนา โดยกาหลิบ ๔ คนแรกเลือกจากผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชาวมุสลิมทั่วไป จนกระทั่ง
กาหลิ บอาลี (Ali) ซึ่งเป็ นกาหลิบคนที่ ๔ ไม่ได้รั บการยอมรับจากบุคคลบางกลุ่ม ทํ าให้เกิดความขัดแย้ง
จนกระทั่งมีผู้ลอบสังหารกาหลิบอาลีเสียชีวิต กาหลิบคนต่อมา คือ มูวิยะ (Muawiya) ได้กําหนดให้ตําแหน่ง
กาหลิบต้องสืบเชื้อสายจากตระกูลของตน และย้ายเมืองหลวงเมืองเมดินาไปที่ดามัสกัส (ปัจจุบันเป็นเมือง
หลวงประเทศซีเรีย) เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิอาหรับภายใต้การปกครองของราชวงศ์อุมัยยัค (Umayyad
ค.ศ. ๖๖๑-๗๕๐)
จากปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกภายในศาสนาอิสลาม จนกระทั่ง
นําไปสู่การแยกศาสนาอิสลามออกเป็น ๒ นิกาย คือ
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๑. นิกายซุนนี มุสลิมในนิกายนี้ยอมรับกาหลิบ ๔ คนแรก และสนับสนุนการปกครองของราชวงศ์
อุมัยยัค
๒. นิกายชีอะห์ มุสลิมในนิกายนี้ยอมรับกาหลิบที่ถูกต้องเฉพาะอาลีเท่านั้น และสนับสนุนผู้สืบเชื้อ
สายจากอาลีให้ขึ้นเป็นกาหลิบแต่ไม่สําเร็จ โดยนิกายนี้จะมีพิธีรําลึกถึงอาลีและฮูเซ็น (บุตรคนที่ ๒ ของอาลี)
ด้วยการทําร้ายร่างกายตนเองเพื่อเป็นการรําลึกถึงการสังหารอาลีและฮูเซ็น และตําหนิชาวซุนนีที่กระทําการ
ดังกล่าว
ราชวงศ์อุมัยยัคปกครองจักรวรรดิอาหรับจนถึง
ค.ศ. ๗๕๐ ตระกูล อับบาสิตได้ โค่นอํานาจราชวงศ์
อุมัยยัคและได้ขึ้นครองจักรวรรดิอาหรับในนามของ
ราชวงศ์ อั บ บาสิ ต (Abbasid ค.ศ. ๗๕๐-๑๒๕๘)
และย้ายเมืองหลวงมาที่แบกแดด (ปัจจุบันเป็นเมือง
หลวงของประเทศอิรัก) เป็นยุคที่อาหรับได้รับอิทธิพล
ของอารยธรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น เมโสโปเตเมี ย
แผนที่จักรวรรดิอาหรับในสมัยราชวงศ์อับบาสิต อียิปต์โบราณ เปอร์เซีย กรีก และโรมัน เมื่อประสาน
ที่มา : http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_ เข้ากับการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามที่มุ่งให้ชาว
world/detail.php?ID=2661
มุสลิม มุมานะศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ และการ
ขยายแว่ น แคว้ น ของจั ก รวรรดิ อ าหรั บ จึ ง ทํ า ให้
วิทยาการได้รับการพัฒนาและแพร่ขยายออกไปด้วย นอกจากนี้ วิทยาการการผลิตกระดาษและหนังสือได้
นําไปสู่การก่อสร้างหอสมุดเก็บหนังสือและเอกสารจํานวนมาก รวมทั้งการก่อตั้งสถาบันวิชาการ “บ้านแห่ง
ปัญญา” ในกรุงแบกแดด ผลักดันให้การศึกษาของชาวอาหรับในช่วงเวลาดังกล่าวเฟื่องฟู เป็นยุคทองของ
วิทยาการอาหรับมุสลิม โดยมรดกอารธรรมที่สําคัญ เช่น
๑) ความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เช่ น การนั บ เลขระบบอารบิ ก พี ช คณิ ต (Algebra) เรขาคณิ ต
(Geometry)
๒) การแพทย์และสาธารณสุข มีการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ในการรักษาโรคต่าง ๆ รวมถึง
การตั้งสถานพยาบาลเพื่อเป็นสถานที่พบปะของแพทย์ต่างศาสนาในแขนงต่าง ๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยร่วมกัน
๓) วรรณกรรม โดยเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ คื อ อาหรั บ ราตรี เป็ น การรวมเรื่ อ งสั้ น ที่ ใ ห้ ข้ อ คิ ด และความ
เพลิดเพลิน เช่น อลาดินกับตะเกียงวิเศษ กลาสีซินแบต เป็นต้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔) ศิลปกรรม ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมเปอร์เซียและไบแซนไทน์ ต่อมาได้ประยุกต์และดัดแปลง
จนเป็นลักษณะทางศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กล่าวคือ มีอักษรวิจิตร มีลวดลายดอกไม้และมีลวดลาย
เรขาคณิต ตัวอย่างศิลปกรรมที่สําคัญ เช่น มัสยิดใหญ่ที่ดามัสกัส มัสยิดเมืองไคเราวีนในประเทศตูนีเซีย
เป็นต้น

ลักษณะทางศิลปกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหรับ คือ มีอักษรวิจิตร
มีลวดลายดอกไม้และมีลวดลายเรขาคณิต
ที่มา : http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world/detail.php?ID=2669
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 17 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
สื่อ
ขั้นนํา
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
๑. วีดิทัศน์ “This Land Is Mine อิสราเอล๑. ครูให้นกั เรียนดูวีดิทัศน์ “This Land Is Mine
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ปาเลสไตน์ แผ่นดินของใคร”
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ แผ่นดินของใคร”
ขอบเขตเนื้อหา
๒. ใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
1. ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ช่วงก่อนยุคล่า
ตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
อาณานิคม
2. ยุคล่าอาณานิคมในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
แหล่งเรียนรู้
ตกเฉียงใต้
๑. ห้องสมุด
3. ปัญหาภายหลังจากได้รับเอกราชของภูมิภาค
๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ที่มา : https://www.youtube.com/
ภาระงาน/ชิ้นงาน
watch?v=JjRi5oT3kes
จุดประสงค์การเรียนรู้
การอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตก
จากนั้นครูให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น
ด้านความรู้
เฉียงใต้ยุคใหม่และวิเคราะห์ผลจากการล่าอาณานิคม
คําถามต่อไปนี้
นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของภูมิภาค
ของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ลง
๑) จากวีดิทศั น์ดังกล่าว นักเรียนเห็นความขัดแย้ง
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่ได้ถูกต้อง
ในแบบบันทึกกิจกรรมกลุม่
ในเรื่องใด (แนวคําตอบ : การแย่งชิงดินแดนอิสราเอลปาเลสไตน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 17 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๒) ความขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า วน่ า จะเกิ ด จากสาเหตุ ใ ด
ด้านทักษะและกระบวนการ
(แนวคําตอบ : เกิดจากความแตกต่างในเรื่องของเชื้อ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลจากการล่า
อาณานิคมของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ชาติ ศาสนา และการแทรกแซงของต่างชาติ)
๒. ครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “ปัญหาดินแดน
เฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
อิ ส ราเอล-ปาเลสไตน์ เ ป็ น หนึ่ ง ในปั ญ หาสํ า คั ญ ของ
ด้านคุณลักษณะ
๑. นั ก เรี ย นเห็ น ความสํ า คั ญ ของปั ญ หาภาย ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน โดยปัญหานี้
หลังจากตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอํานาจที่ส่งผล เป็นหนึ่งในผลสะท้อนจากการเข้ามาของชาติตะวันตก
ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ในยุคล่าอาณานิคมที่ยังคงส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้”
๒. นั ก เรี ย นสามารถสะท้อ นมุ ม มองที่ มี ต่อลัท ธิ
จักรวรรดินิยมอันส่งผลต่อพัฒนาการในภูมิภาคเอเชีย ขั้นสอน
ตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างหลากหลายและสมเหตุสมผล ๑. ครูให้นกั เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน จากนั้น
ครูแจกใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่ และแบบบันทึกกิจกรรมกลุม่
แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาในใบความรู้
พร้อมกับอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบ
บันทึกกิจกรรมกลุ่มในประเด็นต่อไปนี้
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 17 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๑) ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้มีจักรวรรดิที่สําคัญอะไรบ้าง
(แนวคําตอบ : จักรวรรดิออตโตมานของพวกเติร์ก
จักรวรรดิเปอร์เซียหรือซาฟาวี)
๒) ในช่วงยุคล่าอาณานิคม ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉี ย งใต้ มี ส ภาพการณ์ อ ย่ า งไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ :
จักรวรรดิออตโตมานเริ่มอ่อนแอทําให้ชาติมหาอํานาจ
ตะวั น ตกเริ่ ม เข้ า มาแทรกแซง จนกระทั่ ง ภายหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ จักรวรรดิ ออตโตมานก็ล่มสลาย
และดิ น แดนต่ า ง ๆ ก็ ต กอยู่ ใ ต้ ก ารปกครองของชาติ
มหาอํานาจตะวันตก)
๓) การเข้ า มาของชาติ ม หาอํ า นาจตะวั น ตกใน
ภูมิภาคเอเชีย ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ก่อให้เ กิ ด การเปลี่ ย น
แปลงอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : การแบ่งเขตแดนใหม่
ตามเขตอิทธิพลของแต่ละชาติมหาอํานาจ การก่อเกิด
แนวคิดชาตินิยม เศรษฐกิจการค้าแบบเสรีภายหลังจาก
การเปิดใช้คลองสุเอซ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้ง
แนวคําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 17 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๔) ดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เริ่มได้รับ
เอกราชในช่ ว งใด และภายหลั ง จากได้ เ อกราชแล้ ว
ดิ น แดนต่ า ง ๆ เกิ ด ปั ญ หาอะไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ :
ดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เริ่มได้รับเอก
ราชภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยปัญหาภายหลัง
จากได้รับเอกราช คือความขัดแย้งระหว่างชาติอาหรับ
กับอิสราเอล และการแบ่งขั้วอํานาจจากสงครามเย็น)
(Obj. ๑)
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปคําตอบจากการอภิปราย
โดยครูสุ่มเลือกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาตอบประเด็น
คํ า ถามจนกระทั่ ง ครบทุ ก ประเด็ น โดยครู เ ขี ย นสรุป
คําตอบของนักเรียนบนกระดาน และอธิบายเพิ่มเติม
จากคําตอบของนักเรียน

868

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 17 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๑) การล่าอาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลกระทบมาจนถึง
ปั จ จุ บั น อย่ า งไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : ความขั ด แย้ ง
ภายในประเทศอันเกิดจากความแตกต่างทางด้านเชื้อ
ชาติและศาสนา รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค) (Obj. ๒, ๓)
๒) นักเรียนมีมุมมองเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรบ้าง (นักเรียน
ตอบตามความคิดเห็นของตนเอง) (Obj. ๔)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ยุคใหม่ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ผลจากการล่าอาณา
นิคมของชาติตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล

ด้านคุณลักษณะ
๑. เห็นความสําคัญของปัญหา
ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ภายหลัง
จากตกเป็นอาณานิคมของชาติ
มหาอํานาจ
๒. สะท้อนมุมมองที่มีต่อลัทธิ
จักรวรรดินิยมอันส่งผลต่อ
พัฒนาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่าง
หลากหลายและสมเหตุสมผล

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) การตอบประเด็น
คําถาม
๒) การตรวจแบบ
บันทึกกิจกรรมกลุ่ม

๑) นักเรียนอธิบาย
พัฒนาการของภูมิภาค
๒) แบบบันทึกกิจกรรม เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ยุคใหม่ถูกต้อง
กลุ่ม
ร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนวิเคราะห์
ผลจากการล่าอาณา
นิคมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้
อย่างสมเหตุสมผล
ร้อยละ ๘๐

การตอบประเด็น
คําถาม

ประเด็นคําถาม

๑) ประเด็นคําถาม

นักเรียนแสดง
ความเห็นและสะท้อน
มุมมองได้อย่าง
หลากหลายและ
สมเหตุสมผล
ร้อยละ ๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่

คําชึ้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่ จากนั้นให้ตอบ
คําถามต่อไปนี้
๑. ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีจักรวรรดิที่สําคัญอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ในช่วงยุคล่าอาณานิคม ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพการณ์อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. การเข้ามาของชาติมหาอํานาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เริ่มได้รับเอกราชในช่วงใด และภายหลังจากได้เอกราชแล้ว
ดินแดนต่าง ๆ เกิดปัญหาอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เฉลย
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แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่

คําชึ้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่ จากนั้นให้ตอบ
คําถามต่อไปนี้
๑. ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีจักรวรรดิที่สําคัญอะไรบ้าง
จักรวรรดิออตโตมานของพวกเติร์ก จักรวรรดิเปอร์เซียหรือซาฟาวี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ในช่วงยุคล่าอาณานิคม ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพการณ์อย่างไรบ้าง
จักรวรรดิออตโตมานเริ่มอ่อนแอ ทําให้ชาติมหาอํานาจตะวันตกเริ่มเข้ามาแทรกแซง จนกระทั่ง
..............................................................................................................................................................................
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ จักรวรรดิออตโตมานก็ล่มสลาย และดินแดนต่าง ๆ ก็ตกอยู่ใต้การปกครอง
..............................................................................................................................................................................
ของชาติมหาอํานาจตะวันตก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. การเข้ามาของชาติมหาอํานาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง
การแบ่งเขตแดนใหม่ตามเขตอิทธิพลของแต่ละชาติมหาอํานาจ การก่อเกิดแนวคิดชาตินิยม
..............................................................................................................................................................................
เศรษฐกิจการค้าแบบเสรีภายหลังจากการเปิดใช้คลองสุเอซ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เริ่มได้รับเอกราชในช่วงใด และภายหลังจากได้เอกราชแล้ว
ดินแดนต่าง ๆ เกิดปัญหาอะไรบ้าง
ดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เริ่มได้รับเอกราชภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดย
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาภายหลังจากได้รับเอกราช คือความขัดแย้งระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอล และการแบ่งขั้วอํานาจ
..............................................................................................................................................................................
จากสงครามเย็น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่

๑. ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ช่วงก่อนยุคล่าอาณานิคม
ในช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๑ อํ า นาจของราชวงศ์ อั บ บาสิ ต เริ่ ม เสื่ อ มลง จนกระทั่ ง ทํ า ให้ พ วก
เซลจุกเติร์กเข้ามามีอํานาจเหนือราชวงศ์อับบาสิต ลดบทบาทของกาหลิบลง ผู้มีอํานาจที่แท้จริงคือสุลต่าน
ของพวกเซลจุกซึ่งเป็นมุสลิมนิกายซุนนี ทําให้จักรวรรดิอาหรับในยุคนี้กลับมารุ่งเรืองและมีอํานาจอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ในบริเวณดินแดนปาเลสไตน์ ได้เกิดสงครามครูเสดขึ้น แต่ทางราชวงศ์อับบาสิตภายใต้
อํานาจเซลจุก เติร์กก็มิได้สนใจสงครามครั้งนี้มากนัก
เพิ่มเติม : สงครามครูเสด
สงครามครูเสด เป็นสงครามทางศาสนาระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม โดยมีจุดประสงค์
เพื่อแย่งชิงกรุงเยรูซาเล็มซึ่งทั้งสองศาสนาถือว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน โดยในขณะนั้นกรุงเยรูซาเล็ม
เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอาหรับ สงครามครูเสดกินระยะเวลาถึง ๒ ศตวรรษ คือ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่
๑๑-๑๓ โดยผลของสงคราม คือ นักรบครูเสดของศาสนาคริสต์ไม่สามารถที่จะแย่งชิงดินแดนคืนจากพวก
มุสลิมได้
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ ชนเผ่า
มองโกลได้รุกรานจักรวรรดิอาหรับจนกระทั่ง
ราชวงศ์อับบาสิตล่มสลาย ทํา ให้จักรวรรดิ
มุส ลิมอยู่ในภาวะแตกแยกแบ่งออกเป็นรัฐ
เล็กรัฐน้อย จนกระทั่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่
๑๖ พวกออตโตมาน เติร์ก ซึ่งขยายอํานาจ
อยู่ ใ นบริ เ วณไบแซนไทน์ (ประเทศตุ ร กี ใ น
ปัจจุบัน) ได้เริ่มขยายอํานาจเข้ามาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ โดยเริ่มจากซีเรีย
และปาเลสไตน์ ต่อมาในสมัยสุลต่านสุไลมาน
แผนทีแ่ สดงอาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมาน
(Suleiman) ได้แผ่ขยายอํานาจของจักรวรรดิ
ที่มา : http://guides.library.illinois.edu/
c.php?g=348323&p=2347110
ไปยังอิรักจนถึงพรมแดนของเปอร์เซีย จนถึง
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ จักรวรรดิออตโตมานก็สามารถขยายอิทธิพลมาจนถึงชายฝั่งของคาบสมุทรอาหรับ นอกจากนี้จักรวรรดิออตโตมานยังขยาย
อิทธิพลเข้าไปยังแอฟริกาทางตอนเหนือและยุโรปตะวันออกอีกด้วย
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ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่จักรวรรดิออตโตมานกําลังขยายอํานาจ ในดินแดนเปอร์เซียอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของจักรวรรดิอาหรับในอดีต อิสมาเอล (Ismail) ได้ก่อตั้งจักรวรรดิเปอร์เซียและสถาปนาราชวงศ์ซาฟาวี
ขึ้นใน ค.ศ. ๑๕๐๑ โดยจักรวรรดิเปอร์เซียนี้ศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ได้รับยอมรับโดยทั่วไป ตําแหน่งกษัตริย์
เรียกว่า ชาร์ (Shah)
การแผ่ขยายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของจักรวรรดิออตโตมานและจักรวรรดิเปอร์เซีย
ทําให้ทั้งสองจักรวรรดิต้องเผชิญหน้าทําสงครามกันบ่อยครั้ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจักรวรรดิเปอร์เซียเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้ให้กับจักรวรรดิออตโตมานจึงทําให้จักรวรรดิเปอร์เซียอ่อนแอกว่า ประกอบกับการแย่งชิงอํานาจ
ภายในจึงทําให้ราชวงศ์ซาฟาวีหมดอํานาจลงใน ค.ศ. ๑๗๙๔ และราชวงศ์กาจาร์ (Qajar) ได้ขึ้นมาปกครอง
จักรวรรดิเปอร์เซียแทน
๒. ยุคล่าอาณานิคมในภูมภิ าคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ประเทศมหาอํานาจตะวันตกได้ขยายอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมไปทั่ว
ทั้งทวีปเอเชียรวมถึงดินแดนตะวันออกกลางด้วย โดยเฉพาะจักรวรรดิออตโตมาน ซึ่งถูกชาติตะวันตกเข้า
แทรกแซง จนกระทั่งในช่วงปลายคริสต์ศตวรรที่ ๑๙ อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมานในยุโรปตะวันออกก็
หมดลง ประกอบกั บ ความผั น แปรทางการเมื อ งภายในจัก รวรรดิ อ อตโตมานที่ เ น้ น แนวคิ ด ชาติ นิ ย มและ
การทหาร ลดบทบาทของศาสนาลง ทําให้ออตโตมานเจอปัญหาการปฏิวัติภายใน โดยใน ค.ศ. ๑๙๐๘ กลุ่ม
ทหารรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่ายังเติร์ก (Young Turk) ได้ทําการปฏิวัติ โดยให้กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ส่งผลทําให้การเมืองภายในจักรวรรดิออตโตมานเกิดความวุ่นวาย เป็นช่องทางให้ชาติตะวันตกเข้าแทรกแซง
ภายในภูมิภาค

แผนทีแ่ สดงดินแดนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ซ้าย)
และหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ขวา)
ที่มา : http://donsnotes.com/hist/middle-east-wwi.html
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ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ค.ศ. ๑๙๑๔-๑๙๑๘) พวกยังเตอร์กได้นําจักรวรรดิออตโตมานเข้าสู่
สงครามโดยเข้ากับฝ่ายมหาอํานาจกลางซึ่งนําโดยเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี แต่บรรดาชาวอาหรับส่วนใหญ่
ที่อยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมานได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรตาม
คําเชิญชวนและสัญญาที่อังกฤษให้ไว้กับชาวอาหรับด้วยการจะปลดแอกจาก
จักรวรรดิออตโตมานและจะสร้างรัฐ อาหรับที่ยิ่งใหญ่และมีเอกราชเป็ น ของ
ตนเอง จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๘ ฝ่ายมหาอํานาจ
กลางแพ้สงคราม จึงทําให้จักรวรรดิออตโตมานล่มสลาย และดินแดนภายใน
จักรวรรดิแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้
๑) ดินแดนของอังกฤษ คือ ประเทศจอร์แดน อิรัก และอิสราเอลปาเลสไตน์ในปัจจุบัน รวมไปถึงรัฐเล็กรัฐน้อยในคาบสมุทรอาหรับ
เคมาล อะตาเตอร์ก
๒) ดินแดนของฝรั่งเศส คือ ประเทศเลบานอน และซีเรีย
ที่มา : https://www.britannica.com/
ในปัจจุบัน
biography/Kemal-Ataturk
๓) รั ฐ เอกราช ได้ แ ก่ ประเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย ซึ่ ง เป็ น
พันธมิตรกับอังกฤษ และตุรกี ซึ่งมุสตาฟา เคมาล (Mustafa Kemal)
หรือ เคมาล อะตาเตอร์ก (Kemal Ataturk) ได้ประกาศจัดตั้งประเทศเมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๓
ส่วนจักรวรรดิเปอร์เซีย คณะปฏิรูป “The Persian Constitutionalists” ได้ทําการปฏิวัติล้มล้าง
อํานาจราชวงศ์กาจาร์ใน ค.ศ. ๑๙๐๗ จนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๑ คณะปฏิรูปได้นําเปอร์เซียเข้าร่วมสงครามกับ
ฝ่ายมหาอํานาจกลางเช่นเดียวกับออตโตมาน แต่ผลจากการแพ้สงครามใน ค.ศ. ๑๙๑๘ ทําให้อังกฤษได้เข้ามา
ดู แ ลดิ น แดนเปอร์ เ ซี ย ในฐานะผู้ ช นะสงคราม แต่ ต่ อ มาผู้ นํ า ในขณะนั้ น คื อ นายพลเรซา ข่ า น
(Reza Khan) ได้ ต่ อ ต้ า นอํ า นาจของอั ง กฤษ และใน ค.ศ. ๑๙๒๕
ก็ได้ประกาศตนเป็นชาห์แห่งราชวงศ์ปาห์ลาวีปกครองอิหร่านตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา
จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมในดินแดนนี้
ส่ งผลกระทบหลายประการ เช่ น ดินแดนตะวันออกกลางถู ก แบ่ ง
ออกเป็นส่วน ๆ โดยตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจต่างๆ
การเข้ามาของมหาอํานาจตะวันตกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ เช่น การแบ่งเขตแดนใหม่ตามเขตอิทธิพลของแต่ละชาติ
เรซา ชาห์ ปาห์เลวี ปฐมกษัตริย์
มหาอํานาจ การก่อเกิดแนวคิดชาตินิยม เศรษฐกิจการค้าแบบเสรี
แห่งราชวงศ์ปาห์เลวีแห่งอิหร่าน
ที่มา : http://www.iranchamber.com โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ อั ง กฤษเปิ ด ใช้ ค ลองสุ เ อซในอี ยิ ป ต์ เ มื่ อ
/history/reza_shah/reza_shah.php ค.ศ. ๑๘๖๙ ได้ทําให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญและ
กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญแห่งหนึ่งของตะวันออกกลาง
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๓. ปัญหาภายหลังจากได้รบั เอกราชของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ. ๑๙๓๙-๑๙๔๕) บรรดาดินแดนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ใต้
อาณัติของชาติตะวันตกได้เริ่มมีความเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมในการที่จะเรียกร้องให้ชาติตะวันตกคืน
อํานาจให้กับตน จนกระทั่งภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียง
ใต้ได้รับเอกราช แต่ประเทศที่เกิดใหม่เหล่านี้ก็ยังประสบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะความขัดแย้งในภูมิภาคได้
เกิดขึ้นจากการที่ประเทศมหาอํานาจในองค์การสหประชาชาติได้ให้การสนับสนุนการก่อตั้งประเทศอิสราเอล
อันเป็นประเทศของชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์ ใน ค.ศ. ๑๙๔๗ การก่อตั้งประเทศอิสราเอลได้ก่อให้เกิดการ
ต่อต้านอย่างรุนแรงจากชาติอาหรับต่าง ๆ เป็นอย่างมาก จนก่อให้เกิดสงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอล
รวมไปถึงการก่อจลาจลของชาวปาเลสไตน์

แผนที่การขยายดินแดนของอิสราเอลตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๔๖ ถึง ค.ศ.๒๐๐๐
ที่มา : https://www.economist.com/democracy-in-america/2010/03/14/
this-map-is-not-the-territories
เพิ่มเติม : ปัญหาความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์
จุดกําเนิดของปัญหามาจากการอ้างสิทธิเหนือดินแดนปาเลสไตน์ระหว่างชาวยิวซึ่งเคยตั้งถิ่นฐาน
ในแผ่นดินนี้มาก่อนและยึดถือว่าพระเจ้าได้ประทานดินแดนนี้ให้กับชาวยิว กับชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นชาว
มุสลิมอาหรับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๗ ต่อมาเมื่อองค์การสหประชาชาติแบ่งดินแดน
ปาเลสไตน์และตั้งประเทศอิสราเอลขึ้น ชาวปาเลสไตน์ได้ขอความร่วมมือจากชาติอาหรับซึ่งเป็นชาวมุสลิม
เช่นกันในการทําสงครามกับอิสราเอล ผลของสงครามคืออิสราเอลได้ครอบครองดินแดนปาเลสไตน์ส่วน
ใหญ่และขับไล่ชาวปาเลสไตน์เกือบทั้งหมดออกจากดินแดนนี้ ก่อให้เกิดการก่อจลาจลและการใช้อาวุธอย่าง
รุนแรงของทั้ง ๒ ฝ่าย
ต่อมาใน ค.ศ. ๑๙๙๓ ชาวยิวและชาวอาหรับในดินแดนปาเลสไตน์สามารถตกลงกันในการให้ชาว
ปาเลสไตน์ ไ ด้ มี ดิ น แดนปกครองตนเองในรั ฐ อิ ส ราเอลคื อ เขตเวสแบงก์ แ ละฉนวนกาซ่ า แต่
การกระทบกระทั่งระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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ปรากฏการณ์อีกประการหนึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ สงครามเย็น ซึ่งเป็นการแข่งขันทาง
อํานาจระหว่างสองขั้วมหาอํานาจ คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต สงครามเย็นได้ส่งกระทบต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ต่างก็เป็น
พันธมิตรของทั้งสองขั้วมหาอํานาจ โดยตุรกี อิหร่าน จอร์แดนและอิสราเอลเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา
ประเทศเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือและต่างก็ซื้ออาวุธจํานวนมากเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียต ส่วนประเทศอื่น ๆ
ที่ไม่นิยมสหรัฐอเมริกาก็เสมือนถูกผลักดันให้เป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตโดยปริยาย ประเทศเหล่านั้น คือ
อียิปต์ ซีเรีย และอิรัก ประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอียิปต์ภายใต้การนําของของประธานาธิบดีนัสเซอร์
(Nasser) มีความมุ่งหวังที่จะรวมชาติอาหรับให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีจุดร่วมคือ การต่อต้านชาวยิวและ
การก่อตั้งรัฐอิสราเอล
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การได้รับเอกราชภายหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ ๒

การตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
๑. บัตรข้อความคําสําคัญทางประวัติศาสตร์ของ
ส ๔.๑ ม.๒/๑ ประเมินความน่าเชื่อถือของ
๑. ครูนําบัตรข้อความคําสําคัญทางประวัติศาสตร์ของ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ส ๔.๑ ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความของ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จํานวน ๖ ข้อความมา ๒. วีดิทัศน์ “ทําความเข้าใจขั้วอํานาจในตะวันออก
สุ่มแจกให้กับนักเรียนจํานวน ๖ คน คนละ ๑ ข้อความ กลางภายใน ๓ นาที”
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
จากนั้นครูให้นักเรียนที่ได้รับแจกบัตรข้อความ นําบัตร
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ข้อความมาวางที่เส้นเวลา (Timeline) บนกระดานให้ แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ถูกต้องพร้อมกับอธิบายพอสังเขปว่าข้อความดังกล่าว ๑. ห้องสมุด
๑. ปัญหาอิสราเอลและปาเลสไตน์
เกี่ ย วข้ อ งกั บ พั ฒ นาการในยุ ค นั้ น อย่ า งไร โดยบั ต ร ๒. สารสนเทศออนไลน์ (Internet)
ข้อความที่ใช้มีดังนี้
๒. สงครามอิรัก-อิหร่าน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๓. สงครามอ่าวเปอร์เซีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
๑. ผังมโนทัศน์ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาค
๔. ขบวนการก่อการร้าย
การก่อกําเนิดศาสนาอิสลาม
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
๕. เหตุการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring)
จักรวรรดิสลิม
๒. ใบงาน เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาค
จักรวรรดิออตโตมาน
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถสืบค้นเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นสําคัญ
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันได้อย่างสมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
เห็นความสําคัญของการสร้างสันติภาพและ
การลดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ได้อย่างเหมาะสม
๓. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ประเด็ น
ปัญหาในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันที่
ปรากฏอยู่ในวีดิทัศน์ (แนวคําตอบ : การแบ่งขั้วอํานาจ
ของกลุ่มสังคมนิยมกับกลุ่มราชวงศ์ เหตุการณ์อาหรับ
สปริ ง (Arab Spring) การแทรกแซงของชาติ ม หาอํานาจ)

ที่มา : https://www.youtube.com/
watch?v=v_CPWvYJB3g

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๒. ครูให้นกั เรียนดูวีดิทัศน์ “ทําความเข้าใจขั้วอํานาจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ในตะวันออกกลางภายใน ๓ นาที”
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันพอ
สังเขป
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ขั้นสอน
๑. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุม่ จากนั้นให้
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากหัวข้อศึกษาดังนี้
๑) ปัญหาอิสราเอลและปาเลสไตน์
๒) สงครามอิรัก-อิหร่าน
๓) สงครามอ่าวเปอร์เซีย
๔) ขบวนการก่อการร้าย
๕) เหตุการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring)
๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เหตุการณ์ที่ได้รับมอบหมายจากอินเทอร์เน็ตแล้ว
บันทึกลงในกระดาษปรู๊ฟในรูปแบบผังมโนทัศน์ และ
ให้ตั้งคําถามสําหรับถามเพื่อนกลุ่มละ ๒ คําถาม โดย
ให้ศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
๑) สาเหตุของเหตุการณ์
๒) สภาพการณ์ของเหตุการณ์
๓) ผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน โดยครูใช้
ประเด็นคําถามดังนี้
๑) ปั ญ หาและเหตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง ต่ า ง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันมีมูลเหตุจาก
สิ่ ง ใดบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ : ความขั ด แย้ ง ทางด้ า น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
พร้อมกับบอกเว็บไซต์แหล่งทีม่ า โดยครูเน้นย้ําให้
นักเรียนประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย
(Obj. ๒)
๓. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอ กลุ่มละ
๒-๓ นาที โดยหลั ง การนํ า เสนอให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ถาม
คําถามเพื่อนโดยสุ่มเลขที่เพื่อเป็นการทบทวนความ
เข้าใจกลุ่มละ ๒ คําถาม (Obj. ๑, ๓)
๔. ครู ม อบหมายให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาความรู้ ข องกลุ่ ม
ตนเองและกลุ่มเพื่อน แล้วบันทึกความรู้ลงในใบงาน
เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๘ เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบนั
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
เชื้ อ ชาติ ศาสนาอั น เกิ ด จากการแบ่ ง พรมแดนในยุค
อาณานิ ค ม และผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ อั น
เนื่องจากทรัพยากรที่สําคัญในภูมิภาคนี้ คือ น้ํามัน)
๒) ปั ญ หาและเหตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง ต่ า ง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลกระทบถึงปัจจุบัน
อย่างไร (แนวคําตอบ : ทําให้ประเทศหลาย ๆ ประเทศ
ในภูมิภาคยังเกิดความวุ่นวาย สงครามกลางเมืองและ
การก่อการร้ายอยู่จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทั้งทางประชากร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม)
๓) จากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉีย งใต้ นักเรียนต้องการให้สันติภาพเกิ ดขึ้นหรือไม่
และมีหนทางในการลดความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิ ดเห็นของตนเอง)
(Obj. ๔)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันพอ
สังเขป

วิธีการ

๑) การวิเคราะห์
เหตุการณ์จากวีดิทัศน์
“ทําความเข้าใจขั้ว
อํานาจในตะวันออก
กลางภายใน ๓ นาที”
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒) การตอบประเด็น
๑. สืบค้นเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ คําถาม
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ๓) การตรวจผังมโนเฉียงใต้ยุคปัจจุบันได้อย่าง
ทัศน์ประเด็นสําคัญใน
เหมาะสมและครอบคลุมประเด็น ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
สําคัญ
เฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
๒. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ ๔) การตรวจใบงาน
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาค
เรื่อง ประเด็นความ
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน ขัดแย้งในภูมิภาค
ได้อย่างสมเหตุสมผล
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ยุคปัจจุบัน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นความสําคัญของการสร้าง
สันติภาพและการลดความขัดแย้ง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) วีดิทัศน์ “ทําความ
เข้าใจขั้วอํานาจใน
ตะวันออกกลางภายใน
๓ นาที”
๒) ประเด็นคําถาม
๓) ผังมโนทัศน์ประเด็น
สําคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ยุค
ปัจจุบัน
๔) ใบงาน เรื่อง
ประเด็นความขัดแย้ง
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ยุค
ปัจจุบัน

๑) นักเรียนวิเคราะห์
และระบุเหตุการณ์
จากวีดิทัศน์ถูกต้องร้อย
ละ ๘๐
๒) นักเรียนอธิบาย
เหตุการณ์และ
วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบถูกต้องร้อย
ละ ๘๐

๑) ประเด็นคําถาม
๑) การอภิปราย
๒) แบบสังเกต
๒) การสะท้อน
พฤติกรรมนักเรียน
ความคิดเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการ
สร้างสันติภาพและการ
ลดความขัดแย้งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้

สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับความสําคัญ
ของการสร้างสันติภาพ
และการลดความ
ขัดแย้งในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ได้อย่างมีเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนศึกษาผังมโนทัศน์ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันของทุก
กลุ่ม จากนั้นสรุปลงในตาราง

เหตุการณ์

ปัญหาอิสราเอลและ
ปาเลสไตน์

สงครามอิรกั -อิหร่าน

สงคราม
อ่าวเปอร์เซีย

ขบวนการก่อ
การร้าย
เหตุการณ์
อาหรับสปริง
(Arab Spring)

สาเหตุของเหตุการณ์

สภาพการณ์ของ
เหตุการณ์

ผลกระทบของเหตุการณ์
ที่มตี ่อภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ใบงาน
เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... ม. ...../..... เลขที่........................
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนศึกษาผังมโนทัศน์ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันของทุก
กลุ่ม จากนั้นสรุปลงในตาราง
ผลกระทบของเหตุการณ์ทมี่ ี
เหตุการณ์
สาเหตุของเหตุการณ์
สภาพการณ์ของเหตุการณ์ ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้
การตั้งรัฐของชาวยิวบนพื้นที่ เกิดการรวมตัวพันธมิตร
ราคาน้ํามันสูงขึ้น ขบวนการ
ปัญหาอิสราเอลและ
ของประเทศปาเลสไตน์
อาหรับเพื่อต่อสู้กับอิสราเอล ก่อการร้ายและการเริ่ม
(ชาวยิว) และสหรัฐอเมริกา แทรกแซงของสหรัฐอเมริกา
ปาเลสไตน์
โดยใช้วิธีก่อการร้าย
อิรักรุกรานอิหร่านจากข้อ
เกิดสงครามขึ้นโดยมีการ
ขบวนการก่อการร้าย
สนับสนุนและแทรกแซงจาก เศรษฐกิจถดถอยและอาวุธ
สงครามอิรกั -อิหร่าน พิพาททางชายแดนและ
ความขัดแย้งระหว่างมุสลิม สหรัฐอเมริกาและชาติ
ร้ายแรง
นิกายชีอะฮ์กับซุนนี
มหาอํานาจ
สาเหตุสืบเนื่องจากสงคราม สหประชาชาติออกมา
ราคาน้ํามันตกต่ํา
อิรัก-อิหร่าน และ
เคลื่อนไหวจากการกระทํา
ความต้องการดินแดน
ของอิรักและกลุ่มประเทศ
อาหรับแตกออกเป็น 2 กลุม่
สงครามอ่าวเปอร์เซีย ชัต อัล-อาหรับ คูเซสถาน
และคูเวต
คือ การทําตาม
สหประชาชาติ และการแก้ไข
ปัญหากันเองในกลุ่มชาติ
อาหรับ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน
แผงตัวกระจายเครือข่ายตาม การตื่นตัวของภาครัฐและ
ของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง
รัฐอิสลาม เน้นการทําความ เอกชนในการเฝ้าระวังการก่อ
ขบวนการก่อ
เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหว เสียหายในวงกว้าง เช่น การ การร้าย
การร้าย
ที่ง่าย สะดวก และใช้งบน้อย ระเบิดพลีชีพหรือการโจมตี
หลายเป้าหมายพร้อมกัน
การประท้วงขับไล่
การลุกฮือของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงผู้นํารัฐบาล
ตูนีเซียเป็นแรงผลักดันให้
และระบอบการปกครองสู่
เหตุการณ์อาหรับสปริง ประธานาธิบดีซิเน่
อัลอะบิดีน เบน อาลี
ประเทศอาหรับต่าง ๆ
ระบอบประชาธิปไตย
(Arab Spring)
แห่งประเทศตูนีเซีย
ออกมาประท้วงผู้นํารัฐบาล
ของตน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๙ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ
ตัวชี้วดั
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. บัตรคําชื่อประเทศในภูมภิ าคเอเชียกลาง
ส ๔.๒ ม ๒/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
ขั้นนํา
๒. แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของภูมิภาค
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
๑. ครูสุ่มนักเรียน ๓–๔ คน ให้จับบัตรคําชื่อ ประเทศ เอเชีย
ขอบเขตเนื้อหา
ต่าง ๆ ในภู มิ ภาคเอเชี ยตะวันออก และให้นักเรียน ๓. กิจกรรม “ถอดรหัสจากจิก๊ ซอว์”
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย ค้ น หาตํ า แหน่ ง ของประเทศที่ จั บ ฉลากได้ ใ นแผนที่
แสดงลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย
กลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
แหล่งเรียนรู้
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม ดังนี้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๑)
นั
ก
เรี
ย
นเคยรู
้
จ
ั
ก
ประเทศดั
ง
กล่
า
วมาบ้
า
งหรื
อ
ไม่
๒. การค้นความข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
จุดประสงค์การเรียนรู้
อย่างไร (ให้นักเรียนตอบตามประสบการณ์)
ด้านความรู้
๒) บริเวณที่ตั้งของประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้
๑. จากแผนที่ แ สดงลั ก ษณะทางภายภาพ นั ก เรี ยน ควรเรียกว่าภูมิภาคอะไร เพราะอะไร (แนวคําตอบ : ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การระบุที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลางลงในใบงาน
สามารถระบุที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลางได้ถูกต้อง
ภูมิภาคเอเชียกลาง)
เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
๒. จากแผนที่ แ สดงลั ก ษณะทางกายภาพ นั ก เรี ย น ๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง “ที่ตั้งและสภาพ กลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
สามารถอธิบายถึงที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย กลางที่ มี ผ ลต่ อ ๒. การอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
ภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติ- พัฒนาการทางประวัติศาสตร์” ดังนี้ “ภูมิภาคต่าง ๆ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลาง
ในโลกมีลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ศาสตร์ได้ถูกต้อง
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่แตกต่างกัน ซึ่ง จากแผนทีแ่ สดงลักษณะทางกายภาพ
พัฒนาการในทุก ๆ ภูมิภาคล้วนมีความสําคัญต่อการ
พัฒนาของโลก ดังนั้น วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๙ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มี
ด้านทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย นสามารถใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ในการ ผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์”
อธิ บ ายที่ ตั้ ง และสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าค
ขั้นสอน
เอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ได้
๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้น
ด้านคุณลักษณะ
ให้ นั กเรี ยนแต่ ละกลุ่ มศึ กษาแผนที่ แสดงลั กษณะทาง
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายถึ ง ความสํ า คั ญ ของ กายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง และระบุตําแหน่งที่ตั้ง
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ของภูมิภาคเอเชียกลางลงในใบงาน เรื่อง ที่ตั้งและสภาพ
ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย กลางที่ มี ผ ลต่ อ
เอเชียกลางได้อย่างมีเหตุผล
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยใช้ เวลาประมาณ
๕ นาที
(แนวคําตอบ : ภูมิภาคเอเชียกลาง ตั้งอยู่ตอนกลาง
ของทวี ป เอเชี ย ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ ประเทศรั ส เซี ย ทิ ศ
ตะวั น ออกติ ด กั บ ประเทศจี น ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ ประเทศ
อัฟกานิสถาน อิหร่าน และตุ ร กี ทิศตะวันตกติดกับ
ทะเลดํ า ตัวอย่างของประเทศในเอเชียกลาง ได้แก่
คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน
ทาจิกิสถาน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และอาร์เมเนีย)
(Obj. ๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๙ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษาแผนที่ แ สดง
ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลางเพิ่มเติม
และตอบคําถามเกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์
ของภู มิ ภ าคเอเชี ย กลางที่ มี ผ ลต่ อ พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ลงในใบงาน เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ โดยมีประเด็นคําถามดังนี้
๑) สภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียกลางมีลักษณะ
อย่ า งไร (แนวคํ า ตอบ : ภู มิ ภ าคเอเชี ย กลาง ตั้ ง อยู่
ระหว่ า งประเทศจี น ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และทวี ป ยุ โ รป บริ เ วณภู มิ ภ าค
เอเชี ย กลางมี ท ะเลแคสเปี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และ
ล้อมรอบด้วยพื้นที่ ๒ ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่ราบสูงและ
เทื อ กเขาทางฝั่ ง ตะวั น ตกของทะเลแคสเปี ย น และ
พื้ น ที่ ทุ่ ง หญ้ า แห้ ง แล้ ง ทางฝั่ ง ตะวั น ออกของทะเล
แคสเปียน)
๒) สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย กลาง
ส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
(แนวคํ า ตอบ : เป็ น แหล่ ง ผสมผสานระหว่ า ง
อารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมตะวันออกเนื่องจาก
มี ท ะเลคั่ น ตรงกลาง ส่ ง ผลให้ ป ระชากรในภู มิ ภ าค
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๙ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
เอเชียกลางแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อยู่ทาง
ตะวันตกของทะเลแคสเปียน ได้แก่ ประเทศอาร์เมเนีย
จอร์เจีย และอาเซอร์ไบจาน ประชากรดํารงชีพด้วย
การเพาะปลูกในเขตพื้นที่ราบเชิงเขาและลุ่มน้ํา และ
กลุ่ ม ที่ อ ยู่ ท างตะวั น ออกของทะเลแคสเปี ย น ได้ แ ก่
ประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน เติร์ก
เมนิ ส ถาน และทาจิ กิ ส ถาน ประชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน) (Obj. ๒)
๓. ครูสมุ่ นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้า จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปข้อมูลให้สมบูรณ์
๓. นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรม “ถอดรหั ส จากจิ๊ ก ซอว์ ”
โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันต่อจิ๊กซอว์แผนที่ภูมิภาค
เอเชียกลางให้สมบูรณ์ เมื่อต่อจิ๊กซอว์สําเร็จนักเรียน
จะพบคําถามบนภาพจิ๊กซอว์ ให้นักเรียนร่วมกันตอบ
คําถาม กลุ่ม ที่ ต่อจิ๊กซอว์สําเร็ จ และตอบคําถามได้
ถูกต้อง โดยทําเวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ ซึ่งประเด็น
คําถามในภาพคือ “เพราะเหตุใดประเทศฝั่งตะวันตก
และฝั่งตะวันออกของทะเลแคสเปียนจึงมีลักษณะทาง
สังคม วัฒนธรรม และอาชีพแตกต่างกัน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2) เพราะเหตุใด ภูมิภาคเอเชียกลางจึงเป็นภูมิภาค
ที่ มีก ารผสมผสานกันระหว่า งอารยธรรมตะวั น ออก
และอารยธรรมตะวั น ตก (แนวคํ า ตอบ : เนื่ อ งจาก
เอเชียกลางเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ
ในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จึงกลายเป็นแหล่ง
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรม
ตะวันออก)

ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม ในประเด็นดังนี้
๑) สภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางมี
ลักษณะอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : บริเวณภูมิภาค
เอเชี ย กลางมี ท ะเลแคสเปี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางและ
ล้อมรอบด้วยพื้นที่ ๒ ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่ราบสูงและ
เทื อ กเขาทางฝั่ ง ตะวั น ตกของทะเลแคสเปี ย น และ
พื้ น ที่ ทุ่ ง หญ้ า แห้ ง แล้ ง ทางฝั่ ง ตะวั น ออกของทะเล
แคสเปียน)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๙ เรื่อง ทีต่ ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มผี ลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
(แนวคําตอบ : เนื่องจากมีความแตกต่างด้านลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ) (Obj, ๓)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. การระบุที่ตั้งของภูมิภาค ๑) การตอบคําถาม
๒) การทําใบงาน เรื่อง
เอเชียกลาง
ที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียกลางที่มีผลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์
๒. การอธิบายที่ตั้งและ
สภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ด้านทักษะและกระบวนการ
การใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการอธิบายที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียกลางที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายถึงความสําคัญ
ของการศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียกลางได้

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) ใบงาน เรื่อง ที่ตั้ง
และสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียกลางที่มีผลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์
๓) ฉลากชื่อประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง
๔) แผนทีแ่ สดงลักษณะ
ทางกายภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย
๕) กิจกรรม “ถอดรหัส
จากจิ๊กซอว์”

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) ตอบคําถามในใบงาน
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
๘๐

ประเมินการทํางานกลุ่ม แบบประเมินการ
ทํางานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

๑) การอภิปราย
๑) คําถาม/ประเด็น
๒) การสะท้อนความคิด ๒) แบบสังเกต
เกี่ยวกับความสําคัญของ พฤติกรรมนักเรียน
การศึ ก ษาพั ฒ นาการ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
ภูมิภาคเอเชียกลาง

สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับความสําคัญของ
การศึกษาพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียกลางได้
อย่างมีเหตุผล
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ภาพสําหรับกิจกรรม “ถอดรหัสจากจิก๊ ซอว์”

ที่มา : http://besttabletfor.me/asia-geography-map.html/central-asia-physical-map-with-geography
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียกลางทีม่ ีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

คําชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคําถามที่กําหนดให้ โดยใช้แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง

ที่มา : http://besttabletfor.me/asia-geography-map.html/central-asia-physical-map-with-geography
๑. จงระบุอาณาเขตที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลาง
ทิศเหนือ ติดกับ ........................................................................................................................
ทิศใต้ ติดกับ .............................................................................................................................
ทิศตะวันออก ติดกับ ................................................................................................................
ทิศตะวันตก ติดกับ ..................................................................................................................
๒. จงระบุชื่อประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๓. จงอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลาง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๔. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลาง มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เฉลย
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ใบงาน
เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียกลางทีม่ ีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

คําชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคําถามที่กําหนดให้ โดยใช้แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง

ที่มา : http://besttabletfor.me/asia-geography-map.html/central-asia-physical-map-with-geography
๑. จงระบุอาณาเขตที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลาง
ทิศเหนือ
ติดกับ ประเทศรัสเซีย
ทิศใต้
ติดกับ ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และตุรกี
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลดํา
๒. จงระบุชื่อประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง
ประเทศคาซัคสถาน ประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศอุซเบกิสถาน ประเทศเติร์กเมนิสถาน
ประเทศทาจิกสิ ถาน ประเทศอาเซอร์ไบจาน ประเทศจอร์เจีย และประเทศอาร์เมเนีย
๓. จงอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลาง
ภูมิภาคเอเชียกลาง ตั้งอยู่ระหว่างประเทศจีน ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีป
ยุโรป บริเวณภูมิภาคเอเชียกลางมีทะเลแคสเปียนเป็นศูนย์กลาง และล้อมรอบด้วยพื้นที่ ๒ ลักษณะ ได้แก่
พื้นที่ราบสูงและเทือกเขาทางฝั่งตะวันตกของทะเลแคสเปียน และพื้นทีท่ ุ่งหญ้าแห้งแล้งทางฝั่งตะวันออกของ
ทะเลแคสเปียน
๔. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลาง มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง
เนื่องจากมีทะเลคั่นตรงกลาง ส่งผลให้ประชากรในภูมิภาคเอเชียกลางแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่มที่อยู่ทางตะวันตกของทะเลแคสเปียน ๒) กลุ่มที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลแคสเปียน และเนื่องจาก
เอเชียกลางเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จึงกลายเป็นแหล่ง
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมตะวันออก

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลางลงในสมุด
บันทึก
๒. การอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
กลางในกิจกรรม “ต่อความยาว สาวความรู้”

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นความข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
๓. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์

สื่อ
๑. ภาพถ่ายดาวเทียม “ทะเลแคสเปียน”
๒. แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย
๓. กิจกรรม “ต่อความยาว สาวความรู้”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
ขั้นนํา
ส ๔.๒ ม ๒/๑ อธิบายพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค ๑. ครู นํ า เสนอภาพถ่ า ยดาวเที ย ม “ทะเลแคสเปี ย น” และให้ ข้ อ มู ล
เอเชีย
เกี่ยวกับทะเลแคสเปียนดังนี้ “ทะเลแคสเปียนกําเนิดเมื่อประมาณ ๓๐
ขอบเขตเนื้อหา
ล้านปีที่ผ่านมา และประมาณเมื่อ ๕.๕ ล้านปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นทะเล
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
ปิดในภายหลัง และคาดว่ามีมนุษย์เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณรอบทะเล
แคสเปียนเมื่อ ๗๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียกลางได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มใน
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%
การอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Caspian_Sea_from_orbit.jpg
ที่ได้
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคําถามดังนี้
๑) นักเรียนเคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับทะเลแคสเปียนมาก่อนหรือไม่
อย่างไร (ให้นักเรียนตอบตามประสบการณ์)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ด้านคุณลักษณะ
๒) ทะเลแคสเปียน ตั้งอยู่บริเวณใดของโลก (แนวคําตอบ : ภูมิภาค
กเรียนสามารถอภิปรายถึงความสําคัญ เอเชียกลาง)
ของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง “พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง”
ของภูมิภาคเอเชียกลางได้อย่างมีเหตุผล
ดังนี้ “ทะเลแคสเปียน ส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียกลาง ที่มีมนุษย์เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ และมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่มี
ความสําคัญและน่าสนใจ ดังนั้น วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง”
ขั้นสอน
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นจั บ คู่ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของ
ภูมิภาคเอเชียกลางจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ต จากนั้นบันทึก
ความรู้ที่ได้ลงในสมุดจดบันทึกของตนเอง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง “พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียกลาง” ลงบนกระดานดําในรูปแบบของตารางดังต่อไปนี้
ช่วงเวลา
เหตุการณ์สาํ คัญ รายละเอียดของเหตุการณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
๓. นักเรียนทํากิจกรรม “ต่อความยาว สาวความรู้” โดยครูสุ่มมอบบัตร
คําให้นักเรียนในชั้นจํานวน ๖ คน ให้นักเรียนที่ได้รับบัตรคําออกมายืน
หน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนที่เหลือในชั้นช่วยกันเรียงลําดับตําแหน่ง
บัตรคําตามลําดับการเกิดก่อนหลังให้ถูกต้อง จากนั้นให้นกั เรียนช่วยกัน
อธิบายเหตุการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรคําให้ถูกต้องสมบูรณ์
โดยบัตรคํา มีรายละเอียดดังนี้
3.1 บัตรคําลําดับที่ ๑ “เส้นทางสายไหม”
(แนวคําตอบ : เอเชียกลาง เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศจีน
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้และทวีปยุโรป เป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหม
ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าตั้งแต่ช่วงคริศต์ศตวรรษที่ ๓ เป็นต้นมา)
3.2 บัตรคําลําดับที่ ๒ “อารยธรรมอิสลาม”
(แนวคํ า ตอบ : ช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๖ ทางตะวั น ออกของทะเล
แคสเปียนตกอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิอาหรับ และได้รับอารยธรรมอิสลามเข้ามาในบริเวณนี้ ก่อเกิดนักปราชญ์และวิทยาการอิสลาม
ขึ้นมากมาย)
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
3.3 บัตรคําลําดับที่ ๓ “ราชวงศ์เซลจูก”
(แนวคําตอบ : ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ ราชวงศ์เซลจูกของชาวเติร์ก
ในคาซัคสถานได้ขยายอาณาเขตไปจึนถึงทวีปแอฟริกาบริเวณประเทศ
อิยิปต์ กลายเป็นจักรวรรดิอันกว้างใหญ่)
3.4 บัตรคําลําดับที่ ๔ “เจงกิส ข่าน”
(แนวคําตอบ : คริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ เจงกิส ข่าน ได้นําทัพมองโกลมายึดดินแดนเอเชียกลาง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ
มองโกล)
3.5 บัตรคําลําดับที่ ๕ “จักรวรรดิเปอร์เซียและจักรวรรดิออตโตมัน”
(แนวคําตอบ : คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ เอเชียกลางทางตะวันตกของ
ทะเลแคสเปียนตกเป็นของจักรวรรดิเปอร์เซียและจักรวรรดิออตโตมัน)
3.6 บัตรคําลําดับที่ ๖ “สหภาพโซเวียต”
(แนวคําตอบ : คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ดินแดนในเอเชียกลางได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและสหภาพโซเวียต จนกระทั่งใน ค.ศ.
๑๙๙๑ สหภาพโซเวียตล่มสลาย ดินแดนแถบนี้จึงแยกตัวเป็นอิสระ)
(Obj. ๑-๒)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒๐ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑) ภู มิ ภ าคเอเชี ย กลาง มี พั ฒ นาการอย่ า งไรบ้ า ง (แนวคํ า ตอบ :
เป็นเส้นทางการค้าขายระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป อีกทั้งภูมิภาคนี้
อยู่ภายใต้การปกครองของหลายเชื้อชาติจึงได้รับวิทยาการมาปรับใช้)
๒) พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลางในอดีต ส่งผลต่อประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียกลางในปัจจุบันอย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ : มี
หลากหลายวัฒนธรรม ฯลฯ)
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “ความสําคัญของการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลาง” (Obj. ๓)
๓. ครูมอบหมายให้นักเรียนออกแบบเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์
(Timeline) แสดงพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง กําหนดเวลาส่งใน
คาบเรียนถัดไป
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิ บ ายพั ฒ นาการ ๑) การตอบคําถาม
๒) การสรุปความรู้
ของภูมิภาคเอเชียกลาง

ด้านทักษะและกระบวนการ
การใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการอธิบายพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียกลาง
ด้านคุณลักษณะ
การอภิปรายถึง
ความสําคัญของการศึกษา
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
กลางได้

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

๑) คําถาม
๒) ภาพถ่ายดาวเทียม
“ทะเลแคสเปียน”
๓) แผนทีแ่ สดง
ลักษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย
๔) กิจกรรม “ต่อความ
ยาวสาวความรู้”

๑) ตอบคําถามถูกต้อง
๒) ตอบคําถามใน
กิจกรรมถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐

ประเมินการทํางาน
กลุ่ม

แบบประเมิน
การทํางานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

๑) การอภิปราย
๒) การสะท้อน
ความคิด

๑) คําถาม/ประเด็น
๒) แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน

สะท้อนถึงความสําคัญ
ของการศึกษา
พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียกลางได้อย่างมี
เหตุผล
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
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บัตรคําสําหรับกิจกรรม “ต่อความยาว สาวความรู”้

“เส้นทางสายไหม”

“อารยธรรมอิสลาม”

(เอเชียกลางเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศ
จีน เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และทวีปยุโรป เป็นทางผ่าน
ของเส้ น ทางสายไหมซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางการค้ า ตั้ ง แต่
ช่วงคริศต์ศตวรรษที่ ๓ เป็นต้นมา)
(ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๖ ทางตะวันออกของทะเล
แคสเปียนตกอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิอาหรับ และ
ได้ รั บ อารยธรรมอิ ส ลามเข้ า มาในบริ เ วณนี้ ก่ อ เกิ ด
นักปราชญ์และวิทยาการอิสลามขึ้นมากมาย)

“ราชวงศ์เซลจูก”

(ช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๑ ราชวงศ์ เ ซลจู ก ของ
ชาวเติร์กในคาซัคสถานได้ขยายอาณาเขตไปจึนถึงทวีป
แอฟริกาบริเวณประเทศอิยิปต์ กลายเป็นจักรวรรดิอัน
กว้างใหญ่)

“เจงกิส ข่าน”

(คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๓ เจงกิ ส ข่ า น ได้ นํ า ทั พ
มองโกลมายึดดินแดนเอเชียกลาง และกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของจักรวรรดิมองโกล)

“จักรวรรดิเปอร์เซียและ
จักรวรรดิออตโตมัน”

(คริสต์ศตวรรษที ๑๖ เอเชียกลางทางตะวันตก
ของทะเลแคสเปียนตกเป็นของจักรวรรดิเปอร์เซียและ
จักรวรรดิออตโตมัน)

“สหภาพโซเวียต”

(คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ดินแดนในเอเชียกลางได้
กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรั ส เซี ย และสหภาพโซเวี ย ต
จนกระทั่ ง ใน ค.ศ. ๑๙๙๑ สหภาพโซเวี ย ตล่ ม สลาย
ดินแดนแถบนี้จึงแยกตัวเป็นอิสระ)
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แบบประเมินรวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
1. แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
คําชีแ้ จง
แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนสําหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน (Rubric)
ใช้สําหรับประเมินสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนสําหรับครู
การบันทึกข้อมูล
ให้ค รู ผู้ส อนทําการประเมิ นสมรรถนะผู้เรียนแต่ล ะคน โดยพิ จารณาจากเกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
ในแต่ละตัวชี้วัดและสมรรถนะต่อไปนี้ แล้วทําการบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึกผลการประเมินที่แนบ
มาพร้อมกันนี้ โดยมีรายละเอียดในการบันทึกดังนี้
ถ้า ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพในระดับดีเยี่ยม
ให้กรอกหมายเลข 3 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพในระดับดี
ให้กรอกหมายเลข 2 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพในระดับพอใช้
ให้กรอกหมายเลข 1 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพในระดับปรับปรุง
ให้กรอกหมายเลข 0 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

เลขที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
ด.ช. เอ
ด.ช. บี
ด.ญ. ซี

1
3
1
3

ตัวชี้วดั ที่ 1
พฤติกรรม
บ่งชี้
2 3
2 3
1 1
3 3

4
3
0
3

ตัวชี้วดั ที่ 2 ตัวชี้วดั ที่ 3 ตัวชี้วดั ที่ 4
พฤติกรรม พฤติกรรม พฤติกรรม
บ่งชี้
บ่งชี้
บ่งชี้
1
2
1
2
1
2
2
3
3
3
1
2
2
1
1
2
2
3
3
3

หมายเหตุ

ส่วนที่ 1 เกณฑ์คณ
ุ ภาพในการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน (Rubric)
สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วดั ที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความ พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู จากสารที่อ่าน ฟัง ดู ด้วยภาษา
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูด้วยภาษา จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู
ด้วยภาษาของตนเองได้
ของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว
ของตนเองได้อย่างชัดเจนแต่ขาด
ด้วยภาษาของตนเองได้บ้าง
ชัดเจน
ความคล่องแคล่ว
2. พูดถ่ายทอดความคิด
พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง และทัศนะจากสารที่อ่าน
และทัศนะจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู และทัศนะจากสารที่อ่าน
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูด้วย ฟัง หรือดูตามที่กําหนดได้อย่าง
ตามที่กําหนดได้อย่างมีเหตุผล
ฟัง หรือดูด้วยภาษาของตนเอง
ภาษาของตนเองได้
สมเหตุสมผล คล่องแคล่ว ชัดเจน ด้วยภาษาของตนเองได้
ได้บ้างโดยมีเหตุผลไม่เพียงพอ
ด้วยภาษาของตนเองได้
3. เขียนถ่ายทอดความรู้
เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
เขียนถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง จากสารที่อ่าน ฟัง ดู ด้วยภาษา
จากสารที่อ่าน ฟัง ดูด้วยภาษาของ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง ดู
หรือดูด้วยภาษาของตนเองได้ ของตนเองได้ใจความครอบคลุม ตนเองได้ใจความสําคัญเป็นส่วนใหญ่ ด้วยภาษาของตนเองได้ใจความ
ครบถ้วน และถูกต้องตามหลักการ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และมี
สําคัญเป็นบางส่วน และมี
ใช้ภาษา
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
วรรคตอนและการเขียนคําไม่เกิน
วรรคตอน และการเขียนคํา
2 แห่ง
ตั้งแต่ 3 แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง
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เขียนถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือ
ดูตามแบบ

ปรับปรุง (0)
ไม่สามารถพูดถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน
ฟัง หรือดูด้วยภาษาของ
ตนเองหรือพูดได้
พูดถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกและทัศนะจากสาร
ที่อ่าน ฟัง หรือดูตามแบบ
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2. พูดเจรจาต่อรองได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

1. พูดเจรจาโน้มน้าวได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

ดีเยี่ยม (3)
พูดเจรจาโน้มน้าวทําให้ผู้อื่นคล้อย
ตามในวัตถุประสงค์ที่ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้สําเร็จทุก
สถานการณ์
พูดเจรจาต่อรอง ทําให้ผู้อื่นคล้อย
ตามในวัตถุประสงค์ที่ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้สําเร็จทุก
สถานการณ์

ตัวชี้วดั ที่ 2 พูดเจรจาต่อรอง

เขียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
และทัศนะของตนเองจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดูด้วยภาษาของ
ตนเองได้ใจความครอบคลุม
ครบถ้วนและถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา
เขียนถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ด้วย
ภาษาของตนเองได้ใจความ
สําคัญเป็นบางส่วนและมี
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
วรรคตอน และการเขียนคํา
ตั้งแต่ 3 แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง

ดี (2)
พูดเจรจาโน้มน้าวทําให้ผู้อื่นคล้อย
ตามในวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได้สําเร็จบาง
สถานการณ์
พูดเจรจาต่อรอง ทําให้ผู้อื่นคล้อย
ตามในวัตถุประสงค์ที่ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้สําเร็จบาง
สถานการณ์

เขียนถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกและทัศนะของ
ตนเองจากสารที่อ่าน ฟัง หรือ
ดูตามแบบ

พูดเจรจาต่อรอง ทําให้ผู้อื่น
คล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่
ประโยชน์ต่อตนเองได้สําเร็จ

พูดเจรจาต่อรองให้ผู้อื่นคล้อย
ตามไม่สําเร็จ

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง (0)
พูดเจรจาโน้มน้าวทําให้ผู้อื่น
พูดเจรจาโน้มน้าวให้ผู้อื่น
คล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่เป็น คล้อยตามไม่สาํ เร็จ
ประโยชน์ต่อตนเองได้สําเร็จ

ระดับคุณภาพ

เขียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
และทัศนะของตนเองจากสารที่อ่าน
ฟัง หรือดูด้วยภาษาของตนเองได้
ใจความสําคัญเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์และมีข้อบกพร่อง
ในการใช้ภาษา วรรคตอน และ
การเขียนคําไม่เกิน 2 แห่ง

ปรับปรุง (0)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึกและทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน (ต่อ)
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)

4. เขียนถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูด้วย
ภาษาของตนเองได้
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1. เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบทีม่ ตี ่อตนเองและ
สังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

ดีเยี่ยม (3)
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
และคุ้มค่ากับลักษณะข้อมูล
ข่าวสารโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ต่อตนเองและสังคมทุครั้ง

ตัวชี้วดั ที่ 4 เลือกใช้วิธีการสื่อสาร

ดีเยี่ยม (3)
1. รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ประโยชน์
จากแหล่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมด้วยตนเองทุกครั้ง
2. ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับ ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล ข่าวสาร โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่มี
ต่อการพัฒนาตนเอง และส่วนรวม
อย่างมีเหตุผลประกอบในทุก ๆ
ครั้ง

พฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร

ดี (2)
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
และคุ้มค่ากับลักษณะข้อมูลข่าวสาร
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง
และสังคมเป็นบางครั้ง

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล
ข่าวสารโดยคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นต่อตนเองหรือสังคม

ระดับคุณภาพ

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ
ตามที่ผู้อื่นชี้แนะ
ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนา
ตนเอง หรือส่วนรวมโดยมี
เหตุผลประกอบบางครั้ง

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
จากแหล่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมด้วยตนเองเป็นบางครั้ง
ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่มี
ต่อการพัฒนาตนเอง และส่วนรวม
อย่างมีเหตุผลประกอบเป็นบางครั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ปรับปรุง (0)
เลือกใช้วิธีการสื่อสารกับ
ลักษณะข้อมูลข่าวสารโดยไม่
คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อ
ตนเองและสังคม

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารตามความ
ต้องการของตนเองโดยไม่
ไตร่ตรอง

ปรับปรุง (0)
รับข้อมูลข่าวสารทุกประเภท
โดยไม่จําแนกแยกแยะ
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พฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด
ตัวชี้วดั ที่ 1 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

ดีเยี่ยม (3)
มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
1. จําแนก จัดหมวดหมู่
๑. จําแนกข้อมูลได้
จัดลําดับความสําคัญ และ
๒. จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้
เปรียบเทียบข้อมูลในบริบท
๓. จัดลําดับความสําคัญของ
ของการดําเนินชีวิตประจําวัน
ข้อมูลได้
๔. เปรียบเทียบข้อมูลได้
ในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ระบุความสัมพันธ์ของ
2. หาความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อมูล
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ข้อมูลที่พบเห็นในบริบทของ และสามารถเชือ่ มโยงกับ
เหตุการณ์ที่พบเห็นใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวันได้ถูกต้องครบถ้วน

912

ระบุความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อมูล
ได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวันได้

ระบุความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของข้อมูล และสามารถ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันได้ถูกต้อง

ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์
ของส่วนประกอบต่าง ๆ
ของข้อมูล และไม่สามารถ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวันได้

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง (0)
มีพฤติกรรมบ่งชี้ 2 พฤติกรรม มีพฤติกรรมบ่งชี้พฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง หรือไม่ปรากฏ
ในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม พฤติกรรมใดเลย
สอดคล้องกับความเป็นจริง

ดี (2)
มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 พฤติกรรม
ในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความเป็นจริง

ระดับคุณภาพ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระบุหลักการสําคัญ แนวคิด
หรือความรู้ที่ปรากฏในข้อมูล
ต่าง ๆ ที่พบเห็นในบริบทของ
การดําเนินชีวิตประจําวันได้
ถูกต้องเป็นบางส่วนและไม่
ครบถ้วน

ระบุหลักการสําคัญ แนวคิด หรือ
ความรู้ที่ปรากฏในข้อมูลต่าง ๆ ที่พบ
เห็นในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน

ระบุหลักการสําคัญ แนวคิด หรือ
ความรู้ที่ปรากฏในข้อมูลต่าง ๆ ที่
พบเห็นในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

1. คิดสังเคราะห์เพื่อนําไปสู่
การวางแผน ออกแบบ
คาดการณ์ กําหนดเป็น
เป้าหมายในอนาคต เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจต่อตนเอง
และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

รวบรวมข้อมูล จัดกระทําข้อมูล
และนําข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องมาหลอม
รวม สรุปเป็นองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศ เพื่อประกอบ
การวางแผนตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การสร้างผลงานที่เกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้

ดีเยี่ยม (3)

รวบรวมข้อมูล จัดกระทําข้อมูล และ รวบรวมข้อมูล จัดกระทําข้อมูล
นําข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาหลอมรวม
และนําข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องมา
สรุปเป็นองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ หลอมรวมกันได้เป็นผลงาน
เพื่อประกอบการวางแผนตัดสินใจที่
เกี่ยวกับการสร้างผลงานที่เกี่ยวกับ
ตนเองหรือสังคมได้

ดี (2)

ระดับคุณภาพ
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ระดับคุณภาพ

ตัวชี้วดั ที่ 2 คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ)

3. สามารถระบุหลักการ
สําคัญแนวคิดหรือความรู้ที่
ปรากฏในข้อมูลที่พบเห็นใน
บริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

พฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 1 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์) (ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รวบรวมข้อมูล จัดกระทํา
ข้อมูล และนําข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาหลอมรวมกัน
ไม่ได้

ปรับปรุง (0)

หลักการสําคัญ แนวคิด หรือ
ความรู้ที่ปรากฏในข้อมูล
ต่าง ๆ ที่พบเห็นในบริบทของ
การดําเนินชีวิตประจําวันไม่
ถูกต้อง

ปรับปรุง (0)
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พฤติกรรมบ่งชี้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คิดโดยให้เหตุผลพิจารณา
และตัดสินใจเลือกบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยใช้
เกณฑ์ที่ถูกต้องไม่ได้

คิดโดยให้เหตุผลพิจารณา
ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยใช้เกณฑ์ที่
ถูกต้องได้

คิดโดยให้เหตุผลพิจารณาตัดสินใจ
เลือกบนพื้นฐานของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ โดยใช้เกณฑ์ที่ถูกต้อง
เหมาะสมต่อตนเองหรือสังคม

ปรับปรุง (0)
ใช้จินตนาการใน
การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
และ/หรือประยุกต์สร้าง
สิ่งใหม่ไม่

ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์
ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์
สิ่งแปลกใหม่ และหรือประยุกต์สร้าง สิ่งแปลกใหม่ และ/หรือประยุกต์
สร้างสิ่งใหม่ได้
สิ่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
ตนเองหรือสังคม

ระดับคุณภาพ

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 1 คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ) (ต่อ)

ดีเยี่ยม (3)
2. คิดสร้างสรรค์ มีจิตนาการ ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์
สิ่งแปลกใหม่ และหรือประยุกต์
และสามารถประยุกต์
สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์ สร้างสิ่งใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ต่อตนเองและสังคม
ต่อตนเองและสังคม
คิดโดยใช้เหตุผลพิจารณา
3. คิดอย่างมีวิจารญาณ
เพื่อ ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
หลากหลายโดยใช้เกณฑ์ที่
โดยใช้เกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อ
เหมาะสม
ตนเองและสังคม สามารถหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้
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ดีเยี่ยม (3)

1.4.2. การจัดลําดับ

มีการจัดลําดับความสําคัญของ
สาเหตุของปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ

1. วิเคราะห์ปญ
ั หา
1.1 ระบุปัญหาที่เกิดขึน้ กับ ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง
ตนเองที่ตรงกับสภาพปัญหาได้
มากกว่า 3 ปัญหา
1.2 ระบุปัญหาที่เกิดขึน้ กับ ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใกล้ตัว
บุคคลใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพ
ปัญหาได้มากกว่า 3 ปัญหา
1.3 ระบุสาเหตุของปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหา
มากกว่า 3 สาเหตุ
1.4 จัดระบบข้อมูล
1.4.1. การจําแนก
จําแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุ
ของปัญหาได้ถูกต้องทุกสาเหตุ

พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (0)
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มีการจัดลําดับความสําคัญของ
สาเหตุของปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล 2 ใน
3 สาเหตุ

จําแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง 2 ใน 3 สาเหตุ

จําแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุ
ของปัญหาไม่ได้หรือไม่มีการจัด
หมวดหมู่
มีการจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ ไม่มีการจัดลําดับความสําคัญของ
ของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 1
สาเหตุของปัญหา หรือจัดได้ไม่
ใน 3 สาเหตุ
สมเหตุสมผล

จําแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง 1 ใน 3 สาเหตุ

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ที่ตรงกับสภาพปัญหาได้ 3 ปัญหา ที่ตรงกับสภาพปัญหาได้ 2 ปัญหา
ตนเองที่ตรงตามสภาพปัญหาได้
1 ปัญหา
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพปัญหาได้
ใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพปัญหาได้
ใกล้ตัวที่ตรงตามสภาพปัญหาได้
2 ปัญหา
3 ปัญหา
1 ปัญหา
ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่
ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหา 3
ได้สอดคล้องกับปัญหา 2 สาเหตุ
เกิดขึ้นได้ 1 สาเหตุ หรือระบุสาเหตุ
สาเหตุ
ได้แต่ไม่สอดคล้องกับปัญหา

ดี (2)

ระดับคุณภาพ
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)

ตัวชี้วดั ที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดําเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.7 การตัดสินใจเลือก
วิธีการ

1.6 การกําหนดทางเลือก

1.5 การตั้งสมมุติฐาน

1.4.3. เชื่อมโยง

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยพิจารณาข้อดีและข้อจํากัด
ซึ่งไม่เกิดผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อื่น

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดย
พิจารณาข้อดีและข้อจํากัดและมี
ผลกระทบในทางลบแก่ตนเองและ
ผู้อื่นไม่เกิน 1 ประเด็น

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดย
พิจารณาข้อดีและข้อจํากัดและมี
ผลกระทบในทางลบแก่ตนเองและ
ผู้อื่น 2 ประเด็น

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดย
ไม่พิจารณาข้อดีและข้อจํากัดทําให้
เกิดผลกระทบในทางลบแก่ตนเอง
และผู้อื่นมากกว่า 2 ประเด็น

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง (0)
ไม่มีการแสดงการเชื่อมโยง
แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของปัญหาและ ระหว่างสาเหตุของปัญหาและผลที่ ระหว่างสาเหตุของปัญหาและผลที่จะ ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ
เกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่าง ของปัญหาและผลที่จะเกิดขึน้
จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูลสนับสนุน
ผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูล
อย่างสมเหตุสมผล 2 ใน 3 สาเหตุ สมเหตุสมผล 1 ใน 3 สาเหตุ
สนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล
ทุกสาเหตุ
บอกแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะ
บอกแนวโน้มของสถานการณ์ที่ บอกแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะ บอกแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นได้ 3 สถานการณ์
เกิดขึ้นได้ 2 สถานการณ์
เกิดขึ้นได้ 1 สถานการณ์หรือบอก
จะเกิดขึ้นได้มากว่า 3
ไม่ได้
สถานการณ์
กําหนดทางเลือกในการ
กําหนดทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาที่มี กําหนดทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาที่มี กําหนดทางเลือกในการแก้ปญ
ั หา
แก้ปัญหาทีม่ ีความเป็นไปได้
ความเป็นไปได้ 3 วิธี
ความเป็นไปได้ 2 วิธี
มีความเป็นไปได้ 1 วิธี หรือกําหนด
มากกว่า 3 วิธี
ทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดําเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล (ต่อ)

พฤติกรรมบ่งชี้
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3.2 การตรวจสอบทบทวน
แผน

3. การดําเนินการแก้ปญ
ั หา
3.1 การปฏิบัติตามแผน

2. การวางแผนใน
การแก้ปญ
ั หา

พฤติกรรมบ่งชี้
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มีการตรวจสอบทบทวนแผน
และมีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องครบถ้วน สมบูรณ์

ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่
กําหนดไว้ทุกขั้นตอนมีข้อมูล
สนับสนุนครบถ้วนสมบูรณ์
มีการตรวจสอบทบทวนแผน
และมีการแก้ไขข้อบกพร่องแต่ไม่
สมบูรณ์

ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่
กําหนดไว้ 2 ในสาม ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์

ไม่มีการปฏิบัติตามแผนการ
แก้ปัญหาที่วางไว้

มีการตรวจสอบทบทวนแผน แต่ไม่มี ไม่มีการตรวจสอบทบทวน
การแก้ไขข้อบกพร่อง

ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่
กําหนดไว้ 1 ใน 3 ของขั้นตอนและ
มีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง (0)
ไม่มีการวางแผนและออกแบบ
มีการวางแผนและออกแบบวิธีการ มีการวางแผนและออกแบบวิธีการ
มีการวางแผนและออกแบบ
วิธกี ารแก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไป แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลรายละเอียด แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการวางแผน มีขั้นตอนของ ประกอบการวางแผน มีขั้นตอนของ
ได้อย่างสมเหตุสมผลโดยใช้
แผนงานอย่างชัดเจน
แผนงานอย่างชัดเจนและมีขอ้ มูล
ข้อมูลรายละเอียดประกอบ
เพียงพอ
การวางแผน มีขั้นตอนของ
แผนงานอย่างชัดเจนและมี
ข้อมูลเพียงพอ

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดําเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล (ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. นําไปประยุกต์ใช้

1. คุณภาพของผลงาน/
การแก้ปัญหา

พฤติกรรมบ่งชี้

4. สรุปผลและรายงาน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการแก้ปัญหามี
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก
การแก้ปัญหา มีความถูกต้องตาม ความถูกต้องตามหลักการ เหตุผล แต่
การแก้ปัญหามีความถูกต้อง
การแก้ปญ
ั หาไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่
ตามหลักการ เหตุผล และเกิด หลักการ เหตุผล แต่ไม่ได้เกิดจาก
จากการดําเนินงานตามขั้นตอน การดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด กําหนด
ไว้ทั้งหมด
ที่กําหนดอย่างชัดเจน
นําข้อค้นพบจากผลงาน/ชิ้นงาน นําข้อค้นพบจากผลงาน/ชิ้นงานไป นําข้อค้นพบจากผลงาน/ชิ้นงานไป
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ
ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ ประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์อื่น
แก้ปัญหาในสถานการณ์อื่น ๆ แก้ปัญหาในสถานการณ์อื่น ๆ
ได้อย่างสมเหตุสมผล
ได้อย่างสอดคล้องตามหลัก
เหตุผลและคุณธรรม

ตัวชี้วดั ที่ 2 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหา

ไม่มีการนําข้อค้นพบจากผลงาน/
ชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน
และแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์อื่น

ปรับปรุง (0)
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก
การแก้ปัญหาไม่ถูกต้องตามหลักการ
เหตุผล และไม่ได้เกิดจากการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง (0)
มีการสรุปผลและจัดทํารายงาน มีการสรุปผลและจัดทํารายงานอย่าง มีการสรุปผลและจัดทํารายงาน แต่ไม่ ไม่มีการสรุปและจัดทํา
รายงานผล
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน มีหลักฐาน แสดงถึงการนําข้อค้นพบที่ได้ไป
มีหลักฐานอ้างอิงอย่างสมเหตุ อ้างอิงและแสดงถึงการนําข้อค้นพบ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
สมผลและแสดงถึงการนําข้อ
ค้นพบที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่น

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดําเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล (ต่อ)

พฤติกรรมบ่งชี้
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1. นําความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการที่หลากหลาย
มาสร้างผลงาน/โครงงานที่
เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม

พฤติกรรมบ่งชี้

ดีเยี่ยม (3)
นําความรู้/ทักษะและเทคนิควิธี
ต่าง ๆ มาใช้สร้างสรรค์งานอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
(ผลงานมีประโยชน์ ประหยัด
งบประมาณ/ทรัพยากร และ
สําเร็จ) ในเวลาที่กําหนดและ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
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พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง (0)
นําความรู้/ทักษะและเทคนิควิธี นําความรู้/ทักษะและเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้สร้างสรรค์งานได้ วิธตี ่าง ๆ มาใช้สร้างสรรค์งาน
ไม่ได้
แต่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่
สําเร็จในเวลาที่กําหนด

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
นําความรู้/ทักษะและเทคนิควิธี
ต่าง ๆ มาใช้สร้างสรรค์งานอย่างเป็น
ระบบแต่ขาดประสิทธิภาพ
(ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณ/
ทรัพยากร และสําเร็จ) ในเวลาที่
กําหนดและสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน

ตัวชี้วดั ที่ 1 นํากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พฤติกรรมบ่งชี้

สังเคราะห์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
ที่ได้รับและสามารถนําเสนอ
ประเด็นที่เป็นแก่นสาระสําคัญ
ครบถ้วนหรือเปรียบเทียบกับ
หลักการทฤษฎีได้อย่างสอดคล้อง
น่าเชื่อถือทุกประเด็น
3. มีวิธีการในการศึกษา
มีวิธีการที่หลากหลายใน
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อขยาย
การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ข่าวสาร
ประสบการณ์ไปสู่การเรียนรู้ เพื่อสร้างประเด็นการเรียนรู้
สิ่งใหม่ และสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามความ
ตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง สนใจอย่างต่อเนื่อง

2. สามารถเชือ่ มโยงความรู้

สังเคราะห์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่
ได้รับและสามารถนําเสนอประเด็นที่
เป็นแก่นสาระสําคัญได้เป็นบางส่วน
หรือเปรียบเทียบกับหลักการทฤษฎีได้
อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือเป็นบาง
ประเด็น
มีวิธีการที่หลากหลายในการศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูล ข่าวสารเพื่อสร้าง
ประเด็นการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตามความสนใจได้

จัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่ จัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
ได้รับและสามารถนําเสนอ
ทีไ่ ด้รับไม่ได้หรือนําเสนอ
ประเด็นที่เป็นแก่นสาระสําคัญได้ ประเด็นที่เป็นแก่น
สาระสําคัญโดยเปรียบเทียบ
หลักการทฤษฎีไม่สอดคล้อง
หรือไม่น่าเชื่อถือ
มีวิธีการในการศึกษาค้นคว้า
มีวิธีการในการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล ข่าวสารที่ไม่หลากหลาย ข้อมูล ข่าวสาร แต่ไม่สามารถ
เพื่อสร้างประเด็นการเรียนรู้
สร้างประเด็น
ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามความ การเรียนรู้ใหม่ ๆ
สนใจ

ปรับปรุง (0)
คัดลอก ข้อมูล ข่าวสาร ผู้อื่น
โดยไม่มกี ารสืบค้น

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จาก สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่ง สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือแหล่งอ้างอิง เรียนรู้ต่าง ๆ หรือแหล่งอ้างอิงที่
แหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งอ้างอิงทีไ่ ม่
ที่หลากหลายโดยปฏิบัติทุกครั้ง
หลากหลายโดยปฏิบัติเป็นบางครั้ง
หลากหลาย

ตัวชี้วดั ที่ 2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

1. มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
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ดีเยี่ยม(3)
แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับ
1. ทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถแสดงความ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดย
คิดเห็นของตน ยอมรับฟังความ สนับสนุนหรือคัดค้านความคิดเห็น
นั้นด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ ให้
คิดเห็นของผู้อื่น
เกียรติผู้อื่น พร้อมทั้งปฏิบัติงานที่
ตนรับผิดชอบจนสําเร็จ เป็นที่
พึงพอใจของกลุ่ม
2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
สามารถระบุหน้าที่ในความ
รับผิดชอบของตน และปฏิบัติตาม
หน้าที่ ที่ส่งผลให้เกิดผลดีต่อ
ตนเองและส่วนรวม
3. การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ปฏิบัติตนได้ตามสิทธิของตนเอง
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมมีความ
กล้าในการเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูก
ละเลยและไม่ละเมิดหรือรู้จัก
เคารพสิทธิ์ที่พึงได้ของผู้อื่น

พฤติกรรมบ่งชี้

ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของ
สามารถระบุหน้าที่ได้ แต่ละเลย สังคมหรือละเลยในหน้าที่
การปฏิบัติเป็นบางครั้ง

ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม
สามารถระบุหน้าที่ในความ
รับผิดชอบของตน และปฏิบัติตาม
หน้าที่ ที่ส่งผลให้เกิดผลดีต่อ
ตนเองได้
ปฏิบัติตนได้ตามสิทธิ์ที่มใี นการเข้า
ร่วมกิจกรรม แต่ไม่กล้าเรียกร้องสิทธิ์
ที่ถูกละเลยและให้โอกาสผู้อื่นใช้สิทธิ์
ที่พึงได้

ปฏิบัติตนตามสิทธิ์ที่มใี นบาง
ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
กิจกรรม แต่ไม่ละเมิดหรือใช้
ในบางโอกาส
โอกาสในการหยิบฉวยสิทธิ์ทพี่ ึง
ได้ของผู้อื่น

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง(0)
ปฏิบัติงานของตนเองได้
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แต่ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่นื
หรือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
สําเร็จเมื่อมีผู้อนื่ มากระตุ้น

ระดับคุณภาพ
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ดี(2)
แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยสนับสนุน
หรือคัดค้านความคิดเห็นบ้างด้วย
กิริยาวาจาที่สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น
พร้อมทั้งปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ
จนสําเร็จ

ตัวชี้วดั ที่ 3 ทํางานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พฤติกรรมบ่งชี้

พึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
กว้างขวางในฐานะผู้นําหรือผู้ตาม

7. ปฏิบัติงานในส่วนรวม
อย่างมีความสุข

มีความกังวลอยู่บ้างเมื่อต้อง
ปฏิบัติงานกับผู้อื่น

มีกิริยา วาจา ท่าทางและแต่งกาย มีกิริยา วาจา ท่าทาง และแต่งกาย มีกิริยา วาจา ท่าทาง หรือแต่ง
สุภาพเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ สุภาพเหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้าชุมชน กายไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้า
ชุมชนในบางครั้ง
ในทุกโอกาส

6. ใช้ภาษา กิริยา ท่าทาง
เหมาะสมกับบุคคลและ
โอกาสตามมารยาทสังคม
เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมได้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน

มีพฤติกรรมในการแสดงออกถึง
การยอมรับกับผู้ร่วมกิจกรรมที่
แตกต่างทางกาย ทางความคิด
ต่างเพศ ต่างวัยอย่างจริงใจ

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความ
รื่นรมย์ส่งผลทีด่ ีต่อสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของผู้อื่นโดยหวัง
ประโยชน์ส่วนตน
มีพฤติกรรมในการแสดงออกถึงการ เข้าใจ ยอมรับ ปรับตัวต่อการ
ยอมรับกับผู้ร่วมกิจกรรมที่แตกต่าง เปลี่ยนแปลงทางกาย ทาง
ทางกาย ทางความคิด ต่างเพศ ต่าง ความคิด เพศและวัยของตนเอง
วัยอย่างมีเงื่อนไข

ดี(2)
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความรื่นรมย์
ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของตนเองหรือผู้อื่น

ระดับคุณภาพ

แยกตนเองจากการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นมาทํางานแต่ผู้
เดียว

ไม่สามารถดูแลตนเอง
ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย
และไม่เห็นความสําคัญ
ของการเสมอภาคทางเพศ
มีกิริยา วาจา ท่าทาง หรือ
แต่งกายไม่เหมาะสมในทุก
โอกาส

ปรับปรุง(0)
มีพฤติกรรมเสีย่ งที่ส่งผล
ต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของตนเองและผู้อื่น

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5. เข้าใจ ยอมรับ ปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย ความเสมอภาค
ทางเพศ

ดีเยี่ยม(3)
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความ
รื่นรมย์ส่งผลทีด่ ีต่อสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น

สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 3 ทํางานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (ต่อ)

4. เห็นคุณค่าของการมีชีวิต
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ดีเยี่ยม(3)
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการ
ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหา/ความ
ขัดแย้งที่กําลังประสบ มีการเก็บ
ข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือกใน
การแก้ปัญหาของตนเองและผู้อื่น
แล้วจึงลงมือแก้ไขปัญหาได้ประสบ
ผลสําเร็จ

2.ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม สภาพแวดล้อม

1. ติดตามข่าวสารเหตุการณ์
ปัจจุบันของสังคมโลก

พฤติกรรมบ่งชี้

ดีเยี่ยม(3)
ตื่นตัวรับรู้ข่าวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของข่าวสารที่อาจจะ
เกิดกับตนและสังคมโลก
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่มีพฤติกรรม
ขัดแย้งกับวัฒนธรรมของสังคมไทย

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
รับรู้ข่าวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของข่าวสารที่อาจจะ
เกิดกับตน
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมและสภาพแวดล้อม

ระดับคุณภาพ
ดี(2)
ตื่นตัวรับรู้ข่าวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของข่าวสารที่อาจจะเกิด
กับตนและชุมชน
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม
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รับรู้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมแต่ไม่ใส่ใจ
ที่จะปรับตัว

ปรับปรุง(0)
ขาดความใส่ใจในข้อมูล
ข่าวสาร

พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง(0)
รับรู้ปัญหา/ความขัดแย้ง
ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหา/
ความขัดแย้งที่กําลังประสบ และ ทีก่ ําลังประสบ แต่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้
แก้ไขปัญหาโดยไม่ประเมิน
ทางเลือกในการแก้ปัญหา

ระดับคุณภาพ
ดี(2)
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการควบคุม
ตนเองให้รับรู้ปัญหา/ความขัดแย้งที่
กําลังประสบ มีการสอบถามหรือเก็บ
ข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือกใน
การแก้ปัญหาของตนเองหรือผู้อื่น
แล้วจึงลงมือแก้ไขปัญหาได้ประสบ
ผลสําเร็จ

ตัวชี้วดั ที่ 5 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม

1. วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและมีการจัดการได้
เหมาะสม

พฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 4 จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดงความ
ฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วยคําพูด
กิริยาอาการ ต่อหน้าผู้อื่นใช้เวลา
ว่างเพื่อผ่อนคลายความเครียด

ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดง
แสดงความฉุนเฉียวหรือไม่
ความฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วย พอใจด้วยคําพูด กริยา อาการ
คําพูด กิริยาอาการ ต่อหน้าผู้อื่น ต่อหน้าผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะท้วงติง

ดี(2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง(0)
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมที่
ประสงค์ ในข้อ 1-4 และข้อ 5-6 ประสงค์ ในข้อ 1-4
พึงประสงค์ ไม่ครบตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง
ข้อ 1-4

สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

ดีเยี่ยม(3)
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึง
1. รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง
ประสงค์ทุกรายการ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. หลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุก
การล่วงละเมิดทางเพศ
ประเภท
อุบัติเหตุ สารเสพติด และ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
ความรุนแรง
3. ไม่ปรากฏพฤติกรรมล่วงละเมิด
ทางเพศ
4. มีความระมัดระวังในการเล่นหรือ
ทํากิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
5. รับประทานอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ
6. ออกกําลังกายเป็นประจํา
ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดงความ
2. จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้อย่างถูกต้องและ ฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วยคําพูด
กิริยาอาการต่อหน้าผู้อื่นใช้เวลาว่าง
เหมาะสม
ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดได้
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พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้ / ผ่านเกณฑ์ (1)
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกและใช้เทคโนโลยีใน
1. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน
ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และ ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม
การสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และ
และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง สรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้
มีคุณธรรม
อย่างถูกต้อง มีความหลากหลาย ถูกต้อง มีความหลากหลาย
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อ
แปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อ แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองหรือสังคม
ตนเองหรือสังคม
ตนเองและสังคม โดยสามารถ
แนะนําผู้อื่นได้
2. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกและใช้เทคโนโลยีในการรับ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และ ในการรับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ในการรับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ และส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง โดยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ได้อย่างถูกต้อง และมีความ
มีคุณธรรม
ได้อย่างถูกต้องและมีความ
หลากหลายแปลกใหม่ โดยไม่ทํา หลากหลายแปลกใหม่ โดยไม่ทํา
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถ ให้ผู้อื่นเดือดร้อน
แนะนําผู้อื่นได้

สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวชี้วดั ที่ 1 เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลือกและใช้เทคโนโลยีให้ผู้อนื่
เข้าใจได้อย่างถูกต้องแต่ไม่คํานึงถึง
ผลกระทบต่อผู้อื่น

ปรับปรุง (0)
เลือกและใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้แต่ต้อง
อาศัยผู้แนะนํา
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ดีเยี่ยม (3)
3. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การทํางานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ใน
การทํางานและนําเสนอผลงานที่เป็น
และมีคุณธรรม
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
โดยมีความหลากหลาย แปลกใหม่
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทําให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสามารถแนะนํา
ผู้อื่นได้
4. การเลือกและใช้เทคโนโลยี เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหาอย่าง
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม
ด้วยตนเอง ทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยไม่ทําให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถแนะนํา
ผู้อื่นได้

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใน
เลือกและใช้เทคโนโลยี ใน
เลือกและใช้เทคโนโลยี ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
การแก้ปัญหาได้โดยต้องมีผู้
ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือ แนะนํา
สังคม

ปรับปรุง (0)
เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อลด
ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ใน
การทํางานและนําเสนอผลงานได้
โดยต้องมีผู้แนะนํา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พอใช้ / ผ่านเกณฑ์ (1)
เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อลด
ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ใน
การทํางานและนําเสนอผลงานที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลด
ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ในการทํางาน
และนําเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยไม่ทําให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 1 เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (ต่อ)

พฤติกรรมบ่งชี้
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ดีเยี่ยม (3)
1.การกําหนดปัญหา หรือความ ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ต้องการ
ได้ชัดเจน ครอบคลุม และตรงกับ
งานที่ทํา
2. การรวบรวมข้อมูล
ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้
ถูกต้อง น่าเชื่อถือตรงกับปัญหา
หรือความต้องการเพียงพอที่จะ
นํามาใช้งาน
3. เลือกวิธีการ
เลือกวิธีการได้ตรงกับปัญหาหรือ
ความต้องการได้ทุกครั้ง
4. การออกแบบและ
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและ
ปฏิบัติการ
แก้ปัญหาหรือความต้องการ และ
ปฏิบัติการตามที่ออกแบบไว้ได้
สําเร็จทุกขั้นตอน
5. ทดสอบ
มีการทดสอบกระบวนการทํางาน
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทุก
ขั้นตอน

พฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

เลือกวิธีการได้ตรงกับปัญหาหรือ
ความต้องการได้เป็นส่วนใหญ่
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและ
แก้ปัญหาหรือความต้องการ และ
ปฏิบัติการตามที่ออกแบบไว้ได้
สําเร็จเกือบทุกขั้นตอน
มีการทดสอบกระบวนการทํางาน
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เกือบทุกขั้นตอน

เลือกวิธีการได้ตรงกับปัญหาหรือ
ความต้องการได้เป็นบางส่วน
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและ
แก้ปัญหาหรือความต้องการ และ
ปฏิบัติการตามที่ออกแบบไว้ได้
สําเร็จบางขั้นตอน
มีการทดสอบกระบวนการทํางาน
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
บางขั้นตอน

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้ / ผ่านเกณฑ์ (1)
ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ระบุปัญหาหรือความต้องการได้
ได้ชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุม และ
ตรงกับงานที่ทํา
ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้
ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้
ถูกต้องตรงกับปัญหาหรือความ
ถูกต้องแต่ไม่เพียงพอที่จะนํา
ต้องการเพียงพอที่จะนํามาใช้งาน มาใช้งาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลือกวิธีการไม่ตรงกับปัญหาหรือ
ความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและ
แก้ปัญหาหรือความต้องการได้ แต่
ไม่สามารถปฏิบัติการตามที่
ออกแบบไว้ได้สําเร็จ
มีการทดสอบกระบวนการ
ทํางานแต่ไม่มีหลักวิชาการ
สนับสนุน

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ไม่
ตรงกับปัญหาหรือความต้องการ

ปรับปรุง (0)
ระบุปัญหาหรือความต้องการไม่ได้
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7. การประเมินผล

6. ปรับปรุงแก้ไขงาน

ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลจน ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลจน
เกิดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่สามารถ เกิดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่สามารถ
แก้ปัญหาหรือความต้องการได้
แก้ปัญหาหรือความต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลจน ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ประเมินผลและสรุปผล
เกิดชิ้นงาน/ภาระงาน แต่ไม่
การดําเนินงาน
สามารถแก้ปญ
ั หาหรือความ
ต้องการได้

ปรับปรุง (0)
ข้อบกพร่องของงานได้รับ
การแก้ไขเล็กน้อย

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้ / ผ่านเกณฑ์ (1)
งานไม่มีข้อบกพร่องหรือมี
ข้อบกพร่องของงานได้รับ
ข้อบกพร่องของงานได้รับ
ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขทัง้ หมด การแก้ไขเกือบทั้งหมด
การแก้ไขเป็นบางส่วน

สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ต่อ)
ตัวชี้วดั ที่ 2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (ต่อ)

พฤติกรรมบ่งชี้
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10
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7
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3

2

1

เลขที่

ชื่อ-สกุล
1

3

4

1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

พฤติกรรมบ่งชี้
2

ตัวชี้วดั ที่ 2

ตัวชี้วดั ที่ 1
1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 3
1

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 4
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ส่วนที่ 2 แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนสําหรับครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

เลขที่

ชื่อ-สกุล
1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1

3

1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่2

3

หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
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8

7

6

5

4

3

2

1

เลขที่
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ชื่อ-สกุล

1.
1

1.
2

1.4
1.
3 1.4.1 1.4.2 1.4.3
1.5 1.6 1.7

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที1่

2
3.1

3.2

3
3.3

4

1

2

พฤติกรรม
บ่งชี้
หมายเหตุ

ตัวชี้วดั ที่ 2

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อ-สกุล

ตัวชี้วดั ที่ 2
พฤติกรรม
บ่งชี้
1 2 3

ตัวชี้วดั ที1่

พฤติกรรม
บ่งชี้
1

พฤติกรรม
บ่งชี้
1 2 3 4 5 6 7

ตัวชี้วดั ที3่
พฤติกรรม
บ่งชี้
1

ตัวชี้วดั ที4่
พฤติกรรม
บ่งชี้
1
2

ตัวชี้วดั ที5่

พฤติกรรม
บ่งชี้
1
2

ตัวชี้วดั ที6่
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

932

933

10

9

8

7
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5

4

3

2

1

เลขที่

ชื่อ-สกุล
1

3

4

1

2

3

4

5

พฤติกรรมบ่งชี้

พฤติกรรมบ่งชี้
2

ตัวชี้วดั ที่2

ตัวชี้วดั ที่ 1

6

7

หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คําชีแ้ จง
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สําหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เกณฑ์คุณภาพในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Rubric) ใช้
สําหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนสําหรับครู
การบันทึกข้อมูล
ให้ค รูผู้ส อนทําการประเมินสมรรถนะผู้เรียนแต่ล ะคน โดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
ในแต่ละตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี้ แล้วทําการบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึกผล
การประเมินที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยมีรายละเอียดในการบันทึกดังนี้
ถ้า ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพในระดับดีเยี่ยม ให้กรอกหมายเลข 3 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพในระดับดี
ให้กรอกหมายเลข 2 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพในระดับพอใช้
ให้กรอกหมายเลข 1 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพในระดับปรับปรุง ให้กรอกหมายเลข 0 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

เลขที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
ด.ช. เอ
ด.ช. บี
ด.ญ. ซี

ตัวชี้วดั ที่ 1
พฤติกรรม
บ่งชี้
1 2 3

ตัวชี้วดั ที่ 2 ตัวชี้วดั ที่ 3 ตัวชี้วดั ที่ 4
พฤติกรรม พฤติกรรม พฤติกรรม
บ่งชี้
บ่งชี้
บ่งชี้
1
2 1 2 3 1 2 3

หมายเหตุ

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

ดีเยี่ยม (3)

2. หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความ
เป็นชาติไทย

1. เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

ดีเยี่ยม (3)

ตัวชี้วดั ที่ 2 ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย

2. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
พลเมืองดีของชาติ
3. มีความสามัคคี ปรองดอง

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง

พฤติกรรมบ่งชี้

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 50-59

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ร้อยละ 60-79

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ร้อยละ 50-59

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 60-79

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)

ส่วนที่ 1 เกณฑ์คณ
ุ ภาพในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Rubric)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วดั ที่ 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธง หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ปรับปรุง (0)

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ปรับปรุง (0)
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พฤติกรรมบ่งชี้

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

3. แสดงออกซึง่ ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

2. แสดงความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์

1. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

พฤติกรรมบ่งชี้

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

ดีเยี่ยม (3)

ตัวชี้วดั ที่ 4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3. เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน

2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ

ดีเยี่ยม (3)
เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 50- 59

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ร้อยละ 60-79

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ร้อยละ 50-59

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 60-79

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธง หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ปรับปรุง (0)

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ปรับปรุง (0)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)

ตัวชี้วดั ที่ 3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ต่อ)

1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
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เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

ดีเยี่ยม (3)

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 60-79
ร้อยละ 50-59

ดีเยี่ยม (3)

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ไม่นําสิ่งของและผลงานของผู้อื่น
2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วย
มาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อ
ความซื่อตรง
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง เป็น
3. ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง แบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์

1. ไม่ถือเอาสิง่ ของหรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ไม่นําสิ่งของและผลงานของผู้อื่น ไม่นําสิ่งของและผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อ
มาเป็นของตนเอง
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ตัวชี้วดั ที่ 2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

3. ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา

2. ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความ
ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการ
กระทําผิด

1. ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและ
เป็นจริง

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ไม่ให้ข้อมูลที่ถกู ต้องและเป็น
จริง มีพฤติกรรมนําสิ่งของ
และผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง

ปรับปรุง (0)

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ปรับปรุง (0)
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พฤติกรรมบ่งชี้

2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบในการทํางาน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
และ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
หรือมีความตรงต่อเวลาใน
และมีความตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมและรับผิดชอบ
การปฏิบัติกิจกรรมและรับผิดชอบ ในการทํางาน
ในการทํางาน

ไม่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน

ปรับปรุง (0)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวชี้วดั ที่ 1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 3 มีวินัย

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
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เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่ในการเรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทุกครั้ง

ดีเยี่ยม (3)

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่ในการเรียน และมีส่วน
เอาใจใส่ในการเรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้บ่อยครั้ง
ร่วมในการเรียนรู้บางครั้ง

เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน ไม่เอาใจใส่ใน
การเรียน และไม่มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้

ปรับปรุง (0)
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1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

พฤติกรรมบ่งชี้

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เป็นประจํา

ดีเยี่ยม (3)

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เป็นบ่อยครั้ง
เป็นบางครั้ง

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นบ่อยครั้ง

ปรับปรุง (0)

ตัวชี้วดั ที่ 2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็น
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

2. เอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้

1. ตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ (ต่อ)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

2. บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้

พฤติกรรมบ่งชี้

สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบจาก
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นประจํา

ดีเยี่ยม (3)

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบจาก สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบจาก
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจําวันบ่อยครั้ง
ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นบางครั้ง

ไม่สามารถวิเคราะห์
ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
เป็นประจํา

ปรับปรุง (0)

ตัวชี้วดั ที่ 2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็น
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ต่อ)
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3. ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล

พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
1. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษา ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่าง ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
เหมาะสม
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาดูแล
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาดูแล
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาดูแล
อย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ อย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ อย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่
2. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนบ่อยครั้ง
ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นบางครั้ง
ประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นประจํา
อย่างดี

ตัวชี้วดั ที่ 1 ดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ไม่ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษา
ดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น และไม่ทาํ ให้ผู้อื่น
เดือดร้อน

ปรับปรุง (0)
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ตัวชี้วดั ที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง (ต่อ)

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษา
ดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น และไม่ทาํ ให้ผู้อื่น
เดือดร้อน

ปรับปรุง (0)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
1. วางแผนการเรียน การทํางาน
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
และการใช้ชีวิตประจําวันบนพื้นฐาน ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาดูแล
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาดูแล
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาดูแล
อย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ อย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ อย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่
2. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนบ่อยครั้ง
ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นประจํา
ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นบางครั้ง
สังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
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ดีเยี่ยม (3)

4. พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการทํางานให้แล้วเสร็จ

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ
2. ตั้งใจและรับผิดชอบใน
มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
การทํางานให้แล้วเสร็จ
ทํางานให้ดีขึ้นภายในเวลาที่
3. ทุ่มเททํางาน อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อ กําหนด
ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน

1. เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ
มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานให้ดีขึ้น

ตัวชี้วดั ที่ 1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และอดทนเพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทํางาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงาน

ปรับปรุง (0)
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ตัวชี้วดั ที่ 1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย

ดีเยี่ยม (3)

1. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทย เลขไทยใน
การสื่อสารได้ถูกต้องเป็นประจํา

พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
สามารถใช้ภาษาไทย เลขไทยใน สามารถใช้ภาษาไทย เลขไทยใน
การสื่อสารได้ถูกต้องบ่อยครั้ง
การสื่อสารได้ถูกต้องเป็นบางครั้ง

ตัวชี้วดั ที่ 2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่สามารถใช้ภาษาไทย
เลขไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้อง

ปรับปรุง (0)

ไม่แต่งกายและไม่แสดงออก
ถึงการเป็นผู้มีมารยาทงดงาม
แบบไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ปรับปรุง (0)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
1. แต่งกายและมีมารยาทงดงาม
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
แบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
แต่งกายและแสดงออกถึงการเป็น แต่งกายและแสดงออกถึงการเป็น แต่งกายและแสดงออกถึงการเป็น
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ผู้มีมารยาทงดงามแบบไทย มี
ผู้มีมารยาทงดงามแบบไทย มี
ผู้มีมารยาทงดงามแบบไทย มี
สัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี สัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี สัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
2. ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พระคุณ และร่วมกิจกรรมที่
พระคุณ และร่วมกิจกรรมที่
พระคุณ และร่วมกิจกรรมที่
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ
เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ
เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยบ่อยครั้ง
และวัฒนธรรมไทยเป็นประจํา
และวัฒนธรรมไทยเป็นบางครั้ง

944

สามารถนําภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้
เหมาะสมในวิถีชีวิตและเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทยและมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิปัญญาไทย
เป็นประจํา

ดีเยี่ยม (3)

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
สามารถนําภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้ สามารถนําภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้
เหมาะสมในวิถีชีวิตและเข้าร่วม
เหมาะสมในวิถีชีวิตและเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทยและมีส่วนร่วมใน
ภูมิปัญญาไทยและมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิปัญญาไทย
การสืบทอดภูมิปัญญาไทย
บ่อยครั้ง
เป็นบางครั้ง

1. อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วยกําลัง
กาย กําลังใจ และกําลังสติปญ
ั ญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่สามารถนําภูมิปัญญาไทย
มาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
และเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
และมีส่วนร่วมในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย

ปรับปรุง (0)
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ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
ปรับปรุง (0)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วยกําลังกาย อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วยกําลังกาย อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วยกําลังกาย ไม่อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วย
กําลังใจ และกําลังสติปัญญาโดย กําลังใจ และกําลังสติปัญญาโดย กําลังใจ และกําลังสติปัญญาโดย กําลังกาย กําลังใจ และ
ไม่หวังผลตอบแทนบ่อยครั้ง
กําลังสติปัญญาโดยไม่หวัง
ไม่หวังผลตอบแทนเป็นประจํา
ไม่หวังผลตอบแทนเป็นบางครั้ง
ผลตอบแทน

ตัวชี้วดั ที่ 1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ

2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

1. นําภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้
เหมาะสมในวิถีชีวิต

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย (ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พฤติกรรมบ่งชี้

2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

ไม่ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม

ปรับปรุง (0)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ (1)
(ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเป็นเกณฑ์พิจารณา)
ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน
และสังคมบ่อยครั้ง
และสังคมเป็นประจํา
และสังคมเป็นบางครั้ง

ตัวชี้วดั ที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ (ต่อ)

1. ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
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10

7
8
9

4
5
6

1
2
3

เลขที่

ชื่อ-สกุล
2

1

3

1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1

1

2

3

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 3

1

2

3

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 4
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ส่วนที่ 2 แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนสําหรับครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ชื่อ-สกุล
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พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1

1

2

3

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 2
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
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เลขที่

ชื่อ-สกุล
1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 3 มีวินัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 4 ใฝ่เรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1

1

2
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พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 2
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
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เลขที่

ชื่อ-สกุล
1

2

3

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1

1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 2
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 6 มุ่งมั่นในการทํางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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เลขที่

ชื่อ-สกุล
1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1

1

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 2

1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 3
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 7 รักความเป็นไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 8 มีจติ สาธารณะ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ชื่อ-สกุล
1

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 1

1

2

พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วดั ที่ 2
หมายเหตุ

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคผนวก ข.
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลหรือความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การฟัง
คําบรรยาย แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็ น การแสดงโครงสร้า งของความสัม พั น ธ์ ข องกระบวนการคิด ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ ช่ ว ยให้ ม องเห็น
ภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กาลังคิด ทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิด
ทําได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรองความคิดย้อย และความคิดที่
แยกย่อยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กําหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์ปีก

สัตว์บก

โพรทิสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์น้ํา

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไม่มีดอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่งกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลาง
แล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองรองลงไปตามลําดับ

การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

ราก

การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใดที่ มี
ความเหมือนหรือความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจําแนกความ
เหมื อ นและความต่ า งของสิ่ ง ของ สถานที่ และบุ ค คล หรื อ อื่ น ๆ ได้ ดี โดยการเขี ย นเป็ น แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ดังตัวอย่างนี้

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอยางเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายตนะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้นการเขียนแผนผังทําได้
โดยกําหนดเรื่องแล้ว หาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบลําดับขั้นตอน (Sequence Chart)
ผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคผนวก ค.
บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Log)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
ชื่อ .................................... นามสุกล .............................. ชั้น ...... เลขที่ ..........
วิชา .........................................
วัน เดือน ปี .....................

ความรู้ที่ฉนั ได้
จากการเรียนรู้ในวันนี้ ?

ความรู้สึกที่ฉันมี
จากการเรียนรู้ในวันนี้ ?

แนวทางการประยุกต์ใช้ สิ่งที่ฉันสงสัย
จากการเรียนรู้ในวันนี้ ?

จากการเรียนรู้ในวันนี้ ?

“ขอ 3 คํา”
สําหรับการเรียนรู้วันนี้ ?
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบบันทึกการเรียนรู้/อนุทินการเรียนรู้ (Learning Log)
ชุดที่ ๑
สิ่งที่ฉันชอบ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันไม่ชอบ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ 2
สิ่งใหม่ที่ไม่คาดคิดจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันอยากรูเ้ พิ่มเติมไปจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ 3
สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ทําให้ฉันได้ใช้ความคิดจริง ๆ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ 4
สิ่งที่ฉันสนใจมากเป็นพิเศษจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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สิ่งที่ฉันยังไม่คอ่ ยเข้าใจจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันได้ประโยชน์มากที่สุดจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ 5
หนึ่ง สิ่งที่ฉันได้เคยเรียนมาแล้ว คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สอง คาถามทีฉ่ ันยังต้องการคําตอบเพิ่มเติม คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สาม สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ 6
จากบทเรียนวันนี้…
สิ่งที่ดําเนินไปได้ดี คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่เราควรปรับให้ดีขึ้นได้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาที่เกิดขึน้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ 7 (กิจกรรมกลุ่ม /โครงงาน -เด็กเล็ก)
1. วันนี้ฉันทํา/เขียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ฉันพูดคุยเกีย่ วกับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ฉันเขียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหาอย่างหนึ่งของฉันในวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ขั้นต่อไปฉันจะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ 8 (กิจกรรมกลุ่ม/โครงงาน -เด็กโต)
1. สิ่งที่ฉันและกลุ่มทําได้ดีในวันนี้คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ถ้าได้รับมอบหมายให้ทํางานแบบเดิมอีกครั้ง ฉันจะทําอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ส่วนที่ฉันยังต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ข้อบันทึกเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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สามเหลี่ยมการเรียนรู้ของฉัน
ชื่อ-สกุล ................................................................... วัน เดือน ปี : ...........................................................

๑. สิ่งที่ฉนั รู้มาแล้ว

๒. คําถามที่ฉนั อยากได้คําตอบ

๓. สิ่งที่ฉนั เรียน
และเข้าใจดี
ในบทเรียนวันนี้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกการย้อนคิดและไตร่ตรองสิ่งที่เรียนรู้
ชื่อ-สกุล ................................................................... วัน เดือน ปี : ...........................................................
คําชี้แจง นักเรียนเลือกตอบคําถามข้างล่าง 2 ข้อ เขียนลงในแผ่นกระดาษแล้วนําไปติดตามช่องของคําถาม

สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนวันนี้

สิ่งใดที่ฉันน่าจะทําได้ดีกว่านี้

คําถาม ฉันอยากทราบคําตอบ

สิ่งที่เป็นปัญหาของฉัน คือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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คณะจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
๑.

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา

๒.

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

๓.

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

๔.

รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล

5.

นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย

6.
7.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์

8.

นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน

9.

นางผานิต ทวีศักดิ์

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าสํานักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2
1.
2.

นายชัยรัตน์ โตศิลา
นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

3.
4.
5.

นายอชิระ อุตมาน
นางสาวศศิพัชร จําปา
นายพศวีร์ ศรีพิกุล

6.

นางสาวชญาพร ธุระทอง

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครู โรงเรียนวัดช้างข้าม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนบ้านสันติคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

7.

นางสาวอารียา ฟักหอม

8.

นายณัฐภัทร จินาสุย

9.

นางสาวเพ็ญนภา ดวงแก้ว

10. นายกังวาล กล้าหาญ
11. นายพัทธดนย์ อุ่นเรือน
12. นายณัฐพล กุลครอง
13. นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ
14. นายธนากร อ่อนสําลี
15. นายธนสรณ์ สุมังคละกุล
16. นายปวิตร พุทธิรานนท์
17. นางสาวพรพนา รัตนพงษ์ไชย
18. นางสาวชวนพิศ สิงห์เย็น
19. นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค์
20. นางสาวกษมา มาลาแวจันทร์
21. นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา
22. นายพิชชากร สิงหนิยม
23. นางสาวเกวลิน อังคณากร

ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ครู โรงเรียนกระบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
ครู โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ครู โรงเรียนศึกษานารี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
24. นางสาวปุญชรัสมิ์ เอื้อวสุรมย์
25. นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์
26. นายเหมวิกร เจริญศรี
27. นายธนวัต เปรมปรีชา
28. นายวรวุฒิ สุขสถิตย์
29. นายกิตติศักดิ์ วันงาม
30. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง
31. นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน
32. นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ
33. นางสาวสิริวรรณ มีรอด
34. นายครองคน บํารุงเวช
35. นายศักดิ์รพี แสนสุข
36. นายพนธกร กันชิงแก้ว
37. นายนําชัย ราตรีโชติ
38. นางสาวจุฑามาศ กมล
39. นายอภิสิทธิ์ เครือสา
40. นายพีรวัฒน์ แสงเงิน
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ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ครู โรงเรียนบางปะหัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนธัญบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
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41. นายธนวัฒน์ ทรงเขตร
42. นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์
43. นายพิสิฐ เลิศพันธ์
44. นายชยานันต์ ปรางจโรจน์
45. นางสาวกิตติยา น้อยต้นวงษ์
46. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร
47. นางสาวอําภา กลิ่นพยอม
48. นางสาววัลยา แซ่จิว
49. นายดุษิต สว่างศรี
50. นางสาวกัลยา พัวอุดมเจริญ
51. นางสาวสกัญญา ตลึงจิตร
52. นางสาวจุฑาพร สําเภาแก้ว
53. นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล
54. นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
55. นายธธนนต์ นิยมญาติ
56. นางสาวศิริกาญจน์ บุญเกิด
57. นายภูวดล วิริยะ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
ครู โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ครู โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
ครู โรงเรียนอู่ทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
58. นางสาวณัฐกานต์ รักษา
59 นางสาวนัยนา จันทรสมัย
60. นางสาวเบญจมาศ บุดศรี
61.
62.
63.
64.

นายนิธิวัชร์ ทรัพย์เพ็ญภพ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จงรักษ์ แสนแอ่น
ว่าที่ร้อยตรี วิชิต ลือยศ
นางสาวสุธิมา ขุนณรงค์
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ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓
ครู โรงเรียนผดุงนารี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
ครู โรงเรียนคลองหนองใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2
1.

นายณัฐภัทร จินาสุย

2.

นายกังวาล กล้าหาญ

3.

นายภูวดล วิริยะ

4.

นายธนวัฒน์ ทรงเขตร

5.

นายพนธกร กันชิงแก้ว

ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๒
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
ครู โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทํารูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2

1. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธาน

2.
3.

กรรมการ
กรรมการ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายธีระพล เข่งขวา
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสํานักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางพรทิพา คําแหง
ข้าราชการบํานาญ
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นางสาวปวีณา โค้วจํารัส
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
นางสาวชุติมา จงใจงาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยาง
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
นางสาวสุณิสา ถาปันแก้ว
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ ๖๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกมลชนก ดวงคํา
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อคณะทํางาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.

นางผาณิต ทวีศักดิ์

2.

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

3.

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

4.

นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

5.

นางเกศกัญญา อนุกูล

6.

นายเฉลิมชัย พันธุ์เลิศ

7.

นายนพพร แสงอาทิตย์

8.

นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

9.

นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์

10. นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
11. นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช
12. นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี
๑๓. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ
๑๔. นางสาวอริยาวรรณ สอดแสงจันทร์
๑๕. นางสาวศินี เขียวเขิน

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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การติดต่อ

รับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕ ๔๕๗–๘  โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕ ๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗, ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘  โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
    

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Website : http://www.kkws.ac.th

๔. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
		
Website : http://www.dltv.ac.th

