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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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และพระเจ้
าและพระเจ้
ปเสนทิ
โกศลาโปเสนทิ
พระมหาปชาบดี
เถรี พระเขมาเถรี
และพระเจ้
าปเสนทิ
กศล โกศล
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๗้ทเรืี่ ๗ย่อนรู
งเรืนิ้ท่อทงี่ ๗านชาดก
นิเรืทานชาดก
่อง นิ:ทนัานชาดก
น:ทินัวนิสทิาลชาดก
ว:ิสนัาลชาดก
นทิวสุิสวาลชาดก
ัณสุณหั
วัณงณหั
สชาดก
สุวงัณ
สชาดก
ณหังสชาดก
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๘้ทเรืี่ ๘ย่อนรู
งเรืศาสนิ
้ท่องี่ ๘ศาสนิ
กเรืชนตั
่องกศาสนิ
ชนตั
วอย่าวกงอย่ชนตั
: าหม่
ง ว:ออย่
หม่
มเจ้าองามเจ้
หญิ
: หม่างหญิ
พูอมเจ้
นงพิพูศานหญิ
มัพิยศงดิมัพูศยนกุพิดิลศกุมัลย ดิศกุล
และศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
สัญญา
สัญธรรมศั
ญาสัธรรมศั
ญกญา
ดิ์ กธรรมศั
ดิ์ กดิ์
หน่วหน่
ยการเรี
วยการเรี
หน่ยนรู
วยการเรี
ย้ทนรู
ี่ ๒้ทชืี่ ย๒่อนรู
หน่
ชื้ท่อวี่หน่
ย๒ หลั
วชืย่อกหน่
หลั
ธรรมนาชี
วกยธรรมนาชี
หลักวธรรมนาชี
ิต วิต วิต
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๙้ทเรืี่ ๙ย่อนรู
งเรืสั้ท่องงี่ฆคุ
๙สัณ
งเรืฆคุ
่อ๙งณสัง๙ฆคุณ ๙
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๐้ที่ เรื๑๐
ยนรู
่องเรื้ททุี่ อ๑๐
กงข์ทุเรืกข์่อง ทุกข์
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๑้ที่ เรื๑๑
ยนรู
่องเรื้ทสมุ
ี่ อ๑๑
งทสมุ
ัยเรืท่อัยง สมุทัย
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๒้ที่ เรื๑๒
ยนรู
่องเรื้ทมรรค
่อี ๑๒
ง มรรค
(มรรค
เรื่อง(มรรค
มรรค
๘ ไตรสิ
๘(มรรค
ไตรสิ
กขา๘กปัขา
ญไตรสิ
ญา
ปัญก๓ญา
ขา) ปั๓ญ)ญา ๓ )
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๓้ที่ เรื๑๓
ยนรู
่องเรื้ทมรรค
ี่ อ๑๓
ง มรรค
เรื(สั่อปงปุ(สัมรรค
รปิสปุธรรม
ริส(สัธรรม
ป๗)ปุริส๗)ธรรม ๗)
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๔้ที่ เรื๑๔
ยนรู
่องเรื้ทบุี่ อ๑๔
ญงกิบุรเรืญิย่อาวั
กิงรติยบุถุาวัญ๑๐
ตกิถุริย๑๐
าวัตถุ ๑๐
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๕้ที่ เรื๑๕
ยนรู
่องเรื้ทอุี่ อบ๑๕
งาสกธรรม
อุบเรืาสกธรรม
่อง อุบ๗าสกธรรม
๗ ๗
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๖้ที่ เรื๑๖
ยนรู
่องเรื้ทมงคล
ี่ อ๑๖
ง มงคล
เรื๓๘
่อง ๓๘
มงคล ๓๘
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๗้ที่ เรื๑๗
ยนรู
่องเรื้ทนิี่ อ๑๗
โงรธนิ(อั
เรืโรธ่อตงถะ
(อันิตโ๓)รธ
ถะ (อั๓)ตถะ ๓)
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๔
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๔๙ ๔๙ ๔๙
๕๔ ๕๔
๕๗ ๕๗
๖๑ ๖๑
๖๗ ๖๗
๗๒ ๗๒
๗๗ ๗๗
๘๒ ๘๒
๘๗ ๘๗
๙๑ ๙๑
๙๗ ๙๗
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๕๗
๖๑
๖๗
๗๒
๗๗
๘๒
๘๗
๙๑
๙๗
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สารบัญ (ต่อ)
หน้าหน้า หน้า
หน้า๑๐๑ ๑๐๑
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๘้ที่ ยเรื๑๘
นรู่อง้ทเรืพระอภิ
ี่ ๑๘
่อง พระอภิ
เรื่อธรรมปิ
ง พระอภิ
ธรรมปิ
ฎก ธฎรรมปิ
ก ฎก
๑๐๑
หน้าหน้๑๐๔
า หน้
า ๑๐๔
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๑๙้ที่ ยเรื๑๙
นรู่อง้ทเรืพุี่ ๑๙
่อทงธปณิ
พุเรืท่อธปณิ
ธงานพุทธ๔ธปณิ
าน ๔ธาน ๔
๑๐๔
๑๘้ที่ ยเรื๒๐
๑๘
รรมปิ
ธภทรรมปิ
ฎกภตาษิ
ธฎรรมปิ
กตภาษิฎกต
๑๐๑๑๐๗
๑๐๑ ๑๐๗
๑๐๑
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๐
นรู่อง้ทเรืพุพระอภิ
ี่ ๒๐
่อ๑๘
ทงธศาสนสุ
พุพระอภิ
เรืท่อธธศาสนสุ
ง พุพระอภิ
าษิ
ธศาสนสุ
๑๐๗
๑๙้ที่ ยเรื๒๑
๑๙
ธปณิ
ธปณิ
ธงานพุภทธ๔าษิ
าน
ธปณิ
๑๐๔๑๑๓
๑๐๔ ๑๑๓
๑๐๔
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๑
นรู่อง้ทเรืพุี่ ๒๑
่อ๑๙
ทงธศาสนสุ
พุเรืท่อธศาสนสุ
ธศาสนสุ
ภต๔าษิ
(พุธาน
ตทภธปณิ
(พุ๔าษิทตธปณิ
ธาน
(พุทธ๔ธปณิ
านในมหาปริ
๔ธในมหาปริ
าน ๔นในมหาปริ
ิพพานสู
นิพพานสู
ตนร)ิพตพานสู
ร) ตร)
๑๑๓
แผนการจั
แผนการจั
ดหน่
แผนการจั
การเรี
การเรี
้ทชื้ที่ อยเรืว๒๐
นรู
้ทชืเรืวพุี่ อย่อ๒๐
ทาหน่
งหน้
พุ่ชวเรืทาาวพุ
งหน้
๑๐๗๑๑๙
๑๐๗ ๑๑๙
๑๐๗
หน่
วหน่
ยการเรี
วยการเรี
ยนรู
วดยการเรี
้ทยนรู
ี่ ๓ด้ทยชืการเรี
ี่ยนรู
่อ๓๒๐
นรู
หน่
ี่ หน่
ย๓่องหน้
ทีธศาสนสุ
ย่อทีธศาสนสุ
่ชพุาวพุ
ทภทาธาษิ
ทีธศาสนสุ
่ชทภตาวพุ
ธาษิตทภธาษิต
๑๑๙
๒๑้ที่ ยเรื๒๒
๒๑
พุี่ ๒๒
ทงาธศาสนสุ
พุเรื่ขท่อองพระภิ
พุภองพระภิ
ทาษิ
(พุในการปฏิ
(พุใาษิ
ทกตธปณิ
ธษุบาน
(พุ
ทิตธ๔บาน
ธปณิ
ธกบในมหาปริ
านธรรมวิ
นธรรมวิ
ในมหาปริ
ิพนพานสู
๑๑๓๑๒๒
๑๑๓ ๑๒๒
๑๑๓
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๒
นรู่อง้ทเรืหน้
่อ๒๑
ทีหน้
าธศาสนสุ
งที่ขหน้
าธศาสนสุ
ทีกภต่ขษุาษิ
องพระภิ
กตทษุภธปณิ
นการปฏิ
ใัตนการปฏิ
ามหลั
ัตในมหาปริ
ิต๔ามหลั
ัติต๔กามหลั
ัยนกิพธรรมวิ
นพานสู
ัยตนร)ิพนตพานสู
ัยร) ตร)
๑๒๒
หน่วและจริ
หน่
ยการเรี
หน่
ยการเรี
้ทยยนรู
ี่ วั๓าตงเหมาะสม
้ทรอย่
ชืี่ ย่อ๓นรู
หน่
้ท่อวี่ หน่
ย๓ หน้
ชืวย่อาหน่
หน้
ที่ชวาาวพุ
ยที่ชหน้าวพุ
ทาธทีท่ชธาวพุทธ
๑๑๙๑๑๙ ๑๑๙
และจริ
ยววัยการเรี
ตและจริ
รอย่
ยยวันรู
ตวารอย่
งเหมาะสม
าชืงเหมาะสม
๒๒้ที่ ยเรื๒๓
๒๒
หน้
หน้
างที่ขการแสดงตนเป็
หน้
องพระภิ
านทีกพุ่ขษุทองพระภิ
ในธมามกะ
นการปฏิ
กพุษุทใธมามกะ
นการปฏิ
ัตนการปฏิ
ิตบามหลั
ัติตามหลั
กบธรรมวิ
ัติตกามหลั
ธรรมวิ
นัยกธรรมวิ
นัย นัย
๑๒๒๑๒๗
๑๒๒ ๑๒๗
๑๒๒
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๓
นรู่อง้ทเรืการแสดงตนเป็
ี่ ๒๓
่อ๒๒
งาทีการแสดงตนเป็
เรื่ข่อองพระภิ
นกพุษุทบใธมามกะ
๑๒๗
และจริ
ยวัตดแผนการจั
และจริ
รอย่
งเหมาะสม
วัาตดงเหมาะสม
และจริ
ยวัตดารอย่
แผนการจั
แผนการจั
การเรี
การเรี
ยยนรู
้ทยรอย่
การเรี
นรู
ี่ ๒๔้ทางเหมาะสม
ี่ ยเรื๒๔
นรู
่อง้ทเรืศาสนาพิ
ี่ ่อ๒๔
ง ศาสนาพิ
เรื่อธงี ศาสนาพิ
ธี ธี
๑๓๐๑๓๐ ๑๓๐
๒๓้ที่ ยเรื๒๕
๒๓
การแสดงตนเป็
การแสดงตนเป็
การแสดงตนเป็
พุษุทในงานศาสนพิ
ธมามกะ
๑๒๗๑๓๕
๑๒๗ ๑๓๕
๑๒๗
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๕
นรู่อง้ทเรืการปฏิ
ี่ ๒๕
่อ๒๓
ง การปฏิ
เรืบ่องัติตการปฏิ
บัวต่ัตอิตนพระภิ
ัวพุต่บทอนัตธมามกะ
พระภิ
ิตพุกัวทษุต่ธมามกะ
ใอนนงานศาสนพิ
กพระภิ
กษุในงานศาสนพิ
ธี ธี ธี
๑๓๕
๒๔้ที่ ยเรื๒๖
๒๔
่อง้ทเรืศาสนาพิ
๒๔
ง ศาสนาพิ
ศาสนาพิ
ี ตญหเจริ
ธารจิ
๑๓๐๑๓๗
๑๓๐ ๑๓๗
๑๓๐
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๖
นรู
การบริ
ี่ ่อ๒๖
การบริ
เรืห่อธารจิ
งี การบริ
หตธารจิ
เจริ
ปัี ญญญา
ตปัเจริ
ญญา
ญปัญญา
๑๓๗
๒๕้ที่ ยเรื๒๗
๒๕
ิตวัการปฏิ
บัวญนต่ัตสำคั
อิตพระภิ
ัวต่บญอัตททางพระพุ
พระภิ
ิตธศาสนาในประเทศไทย
กัวษุต่ทใอนงานศาสนพิ
กพระภิ
ษุในงานศาสนพิ
กษุในงานศาสนพิ
ธี ธี ธี
๑๓๕๑๔๑
๑๓๕ ๑๔๑
๑๓๕
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๗
นรู่อง้ทเรืวัการปฏิ
ี่ ๒๗
่อ๒๕
นงสำคั
วัการปฏิ
เรืนบ่อญ
สำคั
งัตทางพระพุ
ทางพระพุ
ธศาสนาในประเทศไทย
ทธศาสนาในประเทศไทย
๑๔๑
๒๖้ที่ ยเรื๒๘
๒๖
๒๖
งเบื
เจริ
เจริ
ตปังขวา
เจริ
ญญา
ญปัญญา
๑๓๗๑๔๗
๑๓๗ ๑๔๗
๑๓๗
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๘
นรู
่องง้ทเรืทิการบริ
ี่ ่อศ๒๘
งง๖ทิการบริ
เรืศเรื: ทิห่อ่อ๖งศารจิ
:ทิการบริ
ทิหศ้อตศารจิ
งขวา
๖เบื:้อตญทิหงขวา
ศปัารจิ
เบืญญ้อญา
๑๔๗
แผนการจั
แผนการจั
ดแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
นรู
ี่ ๒๗
นรู
่องง้ทเรืสัวัี่ ม๒๙
่อ๒๗
นงมนาพระพุ
งสำคั
่อสำคั
สำคั
ทางพระพุ
ญททางพระพุ
ธศาสนาในประเทศไทย
ทธศาสนาในประเทศไทย
๑๔๑
๑๔๑
๒๙้ที่ ยเรื๒๗
๒๙
สัวัเรืมเรืนมนาพระพุ
่อญ
งงทางพระพุ
สัวัมญทนมนาพระพุ
ธศาสนาและหลั
ทธศาสนาและหลั
ทธศาสนาและหลั
กปรัทชธศาสนาในประเทศไทย
กญาของเศรษฐกิ
ปรัชญาของเศรษฐกิ
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นรู
ี่ ๔๔้ที่ ยเรื๔๔
นรู
่อง้ทเรืการอนุ
ี่ ่อ๔๔
ง การอนุ
เรืร่อักงษ์การอนุ
วรัฒ
กษ์นธรรมและภู
วัฒรักนธรรมและภู
ษ์วัฒนธรรมและภู
มิปัญมญาไทย
ิปัญญาไทย
มิปัญญาไทย
๒๒๖๒๒๖ ๒๒๖

ฅ

สารบัญ (ต่อ)
าา
หน้หน้
า าหน้หน้
๒๓๑
๒๓๑ ๒๓๑
๒๓๗
๒๓๗ ๒๓๗
๒๔๒
๒๔๒ ๒๔๒
๒๔๗
๒๔๗ ๒๔๗
๒๕๐
๒๕๐ ๒๕๐
๒๕๙
๒๕๙ ๒๕๙
๒๗๒
๒๗๒ ๒๗๒
๒๘๒
๒๘๒ ๒๘๒
๒๙๑
๒๙๑ ๒๙๑
๓๐๑
๓๐๑ ๓๐๑

แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๔๕
้ที่ ย๔๕
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อวั๔๕
ฒ
ง วันธรรมสากล
เรืฒ่อนธรรมสากล
ง วัฒนธรรมสากล
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๔๖
้ที่ ย๔๖
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่ออิ๔๖
งทธิอิเรืพทลของวั
่อธิพง ลของวั
อิทธิฒพนธรรมสากล
ลของวั
ฒนธรรมสากล
ฒนธรรมสากล
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๔๗
้ที่ ย๔๗
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อการเลื
๔๗
ง การเลื
เรือ่ กรั
ง อการเลื
บกรัวัฒบวันธรรมสากล
อฒกรันธรรมสากล
บวัฒนธรรมสากล
หน่หน่
วยการเรี
วยการเรี
หน่ยวนรู
ยการเรี
ย้ทนรูี่ ๗้ที่ชืย๗่อนรูหน่
ชื้ท่อวหน่
ี่ ๗ย วสัชืยง่อคมดี
หน่
สังคมดี
วมยีสสัุขมงีสคมดี
ุข มีสุข
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๔๘
้ที่ ย๔๘
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อลั๔๘
งกษณะของสั
ลัเรืกษณะของสั
่อง ลักษณะของสั
งคมไทย
งคมไทยงคมไทย
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๔๙
้ที่ ย๔๙
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อปั๔๙
งจจัปัเรืยจทีจั่อ่กยง่อทีปัให้
่กจ่อจัเให้
กิยดทีเความขั
กิ่กด่อความขั
ให้เกิดดแย้ความขั
ดงแย้ง ดแย้ง
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๐
้ที่ ย๕๐
เรืนรู่อง้ทเรืี่ปัอ๕๐
งญปัหาสั
เรืญ่อหาสั
งคมและแนวทางแก้
ปังญคมและแนวทางแก้
หาสังคมและแนวทางแก้
ไข ไข ไข
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๑
้ที่ ย๕๑
เรืนรู่อง้ทเรืี่ปัอ๕๑
งญปัหาในชุ
เรืญ่อหาในชุ
ง ปัมญชนและแนวทางแก้
มหาในชุ
ชนและแนวทางแก้
มชนและแนวทางแก้
ไข ไข ไข
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๒
้ที่ ย๕๒
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อแนวทางการสร้
๕๒
ง แนวทางการสร้
เรื่อง แนวทางการสร้
างความสมานฉั
างความสมานฉั
างความสมานฉั
นท์นท์ นท์
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๓
้ที่ ย๕๓
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อเรื๕๓
ง่อเรืงเรื่อการใช้
่องงการใช้
เรืช่อีวงิตชการใช้
ตาม
ีวิตตาม
ชีวิตตาม
พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท
หลักหลัการทรงงานและปรั
กการทรงงานและปรั
หลักการทรงงานและปรั
ชญาของเศรษฐกิ
ชญาของเศรษฐกิ
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยงของพระบาทสมเด็
จยพอเพี
งของพระบาทสมเด็
ยงของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
จพระเจ้
าอยู
จาพระเจ้
่หอยูัว ่หัวาอยู่หัว
หน่หน่
วยการเรี
วยการเรี
หน่ยวนรู
ยการเรี
ย้ทนรูี่ ๘้ที่การเมื
ย๘นรูการเมื
้ที่อ๘งการปกครอง
อการเมื
งการปกครอง
องการปกครอง
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๔
้ที่ ย๕๔
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อรู๕๔
ปง แบบการปกครองในยุ
รูเรืปแบบการปกครองในยุ
่อง รูปแบบการปกครองในยุ
คปัจคจุปับจันจุบคันปัจจุบัน
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๕
้ที่ ย๕๕
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อการปกครองแบบประชาธิ
๕๕
ง การปกครองแบบประชาธิ
เรื่อง การปกครองแบบประชาธิ
ปไตย
ปไตย ปไตย
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๖
้ที่ ย๕๖
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อการปกครองระบอบเผด็
๕๖
ง การปกครองระบอบเผด็
เรื่อง การปกครองระบอบเผด็
จการ
จการ จการ
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๗
้ที่ ย๕๗
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อเข้
๕๗
งาเข้
ใจระบอบเผด็
เรืา่อใจระบอบเผด็
ง เข้าใจระบอบเผด็
จการ
จการ จการ
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๘
้ที่ ย๕๘
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อเปรี
๕๘
ง เปรี
ยเรืบเที
่อยงบเที
ยเปรี
บการปกครองของไทยกั
ยยบการปกครองของไทยกั
บเทียบการปกครองของไทยกั
บประเทศที
บประเทศที
บประเทศที
่ปกครองแบบประชาธิ
่ปกครองแบบประชาธิ
่ปกครองแบบประชาธิ
ปไตย
ปไตย ปไตย
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๕๙
้ที่ ย๕๙
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อรั๕๙
ฐงธรรมนู
รัเรืฐธรรมนู
่อง ญรัฐฉบั
ธรรมนู
ญบฉบัปับจญ
จุปับจฉบัันจุเกี
บันปั่ยเกีวกั
จจุ่ยบวกัการเลื
ันบเกีการเลื
่ยวกัอกตั
บอการเลื
้งกตัการมี
้ง การมี
อกตั
ส่ว้งนร่
สการมี
่ววนร่
มทางการเมื
วสมทางการเมื
่วนร่วมทางการเมื
อง อง อง
สารบั
ญปไตยและแนวทางแก้
สารบัญไข ไข ไข
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูดยการเรี
้ทนรูี่ ๖๐
้ที่ ย๖๐
เรืนรู่อ้ทเรืงี่ ่อปั๖๐
งญปัหาการพั
เรืญ่อหาการพั
ง ปัญฒหาการพั
นาประชาธิ
ฒนาประชาธิ
ฒนาประชาธิ
ปไตยและแนวทางแก้
ปไตยและแนวทางแก้
บรรณานุ
บรรณานุ
กบรรณานุ
รมกรม กรม
ปกรอง ปกรอง
รายวิชาประว
าสตร์ ัติศาสตร์
รายวิัตชิศาประว
คำชี้แจงรายวิ
าสตร์ รหั
วิชา ๒๓๑๐๒
้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กภาคเรี
่ ๑ ยนที่ ๑
คำชีช้แาประวั
จงรายวิตชิศาประวั
ติศสาสตร์
รหัสวิชา ชั๒๓๑๐๒
มัธยมศึ
ษาปีทยี่ ๓นทีภาคเรี
คำอธิบายรายวิ
าประวัตชิศาประวั
าสตร์ รหั
วิชา ๒๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กภาคเรี
่ ๑ ยนที่ ๑
คำอธิบชายรายวิ
ติศสาสตร์
รหัสวิชา ๒๓๑๐๒
มัธยมศึ
ษาปีทยี่ ๓นทีภาคเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชีย้วนรู
ัด ้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรี
โครงสร้างรายวิ
าสตร์ รหั
วิชา ๒๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กภาคเรี
่ ๑ ยนที่ ๑
โครงสร้ชาประวั
างรายวิตชิศาประวั
ติศสาสตร์
รหัสวิชา ๒๓๑๐๒
มัธยมศึ
ษาปีทยี่ ๓นทีภาคเรี
หน่วยการเรี
้ที่ ๑ ยชืนรู
่อหน่
ีการทางประวั
ติศาสตร์ ติศาสตร์
หน่ยวนรู
ยการเรี
้ที่ ว๑ยชืการใช้
่อหน่ววยิธการใช้
วิธีการทางประวั
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๑ เรืยนรู
่อง้ทความหมายของวิ
ธีการทางประวั
ติศาสตร์ ติศาสตร์
ดการเรี
ี่ ๑ เรื่อง ความหมายของวิ
ธีการทางประวั
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๒ เรืยนรู
่อง้ทหลั
ติศาสตร์ ติศาสตร์
ดการเรี
ี่ ๒กเรืฐานทางประวั
่อง หลักฐานทางประวั
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๓ เรืยนรู
่อง้ทขัี่ ้น๓ตอนของวิ
ธีการทางประวั
ติศาสตร์ ติศาสตร์
ดการเรี
เรื่อง ขั้นตอนของวิ
ธีการทางประวั
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๔ เรืยนรู
่อง้ทการนำวิ
ารทางประวั
ติศาสตร์มตาใช้
ในการศึ
่องราว
ดการเรี
ี่ ๔ เรื่องธีกการนำวิ
ธีการทางประวั
ิศาสตร์
มาใช้กษาเรื
ในการศึ
กษาเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกั
และท้องถิวและท้
่นของตน
ที่เกีบ่ยตนเอง
วข้องกัครอบครั
บตนเองวครอบครั
องถิ่นของตน
หน่วยการเรี
้ที่ ๒ ชืยนรู
่อหน่้ที่ ว๒ย ชืพ่อัฒหน่นาการของภู
มิภาคต่างมๆิภาคต่
ของโลก
หน่ยวนรู
ยการเรี
วย พัฒนาการของภู
าง ๆ ของโลก
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๕ เรืยนรู
่อง้ทการเข้
โรปในทวีปโรปในทวี
อเมริกาเหนื
อและอเมริ
าใต้ กาใต้
ดการเรี
ี่ ๕ เรืา่อมาของชาวยุ
ง การเข้ามาของชาวยุ
ปอเมริ
กาเหนือกและอเมริ
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๖ เรืยนรู
่อง้ทพัี่ ฒ
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวีปจอเมริ
กาเหนื
อ กาเหนือ
ดการเรี
๖ นาการทางการเมื
เรื่อง พัฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
ของทวี
ปอเมริ
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๗ เรืยนรู
่อง้ทพัี่ ฒ
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวีปจอเมริ
กาใต้
ดการเรี
๗ นาการทางการเมื
เรื่อง พัฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
ของทวี
ปอเมริกาใต้
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๘ เรืยนรู
่อง้ทพัี่ ฒ
อง
ดการเรี
๘ นาการทางการเมื
เรื่อง พัฒนาการทางการเมื
อง
สังคมและเศรษฐกิ
จของประเทศออสเตรเลี
ย
สังคมและเศรษฐกิ
จของประเทศออสเตรเลี
ย
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๙ เรืยนรู
่อง้ทพัี่ ฒ
อง
ดการเรี
๙ นาการทางการเมื
เรื่อง พัฒนาการทางการเมื
อง

๓๑๒
๓๑๒ ๓๑๒
๓๑๕
๓๑๕ ๓๑๕
๓๒๑
๓๒๑ ๓๒๑
๓๒๗
๓๒๗ ๓๒๗
๓๓๒
๓๓๒ ๓๓๒
๓๓๘
๓๓๘ ๓๓๘
๓๔๔
๓๔๔ ๓๔๔
๓๔๙
๓๔๙ ๓๔๙
หน้า หน้า
๓๕๕
๓๕๕ ๓๕๕
๓๕๘
๓๖๐
๓๖๑
๒๖๒
๓๖๔
๓๖๗
๓๗๖
๓๘๙
๓๙๕

๓๕๘
๓๖๐
๓๖๑
๒๖๒
๓๖๔
๓๖๗
๓๗๖
๓๘๙
๓๙๕

๔๐๑
๔๐๖
๔๑๘
๔๓๔
๔๔๙

๔๐๑
๔๐๖
๔๑๘
๔๓๔
๔๔๙

๔๖๑

๔๖๑

โครงสร้โครงสร้
างรายวิางรายวิ
ชาประวั
ติศาสตร์
รหัสวิชรหัา ส๒๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึ
ี่ ๓ ภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
ชาประวั
ติศาสตร์
วิชา ๒๓๑๐๒
ชั้นมักธษาปี
ยมศึกทษาปี
ที่ ๓ ภาคเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑นรูชื้ท่อี่ ๑หน่ชืว่อยหน่การใช้
วิธีการทางประวั
ติศาสตร์
หน่วยการเรี
วย การใช้
วิธีการทางประวั
ติศาสตร์
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑นรูเรื้ท่อี่ ๑ง ความหมายของวิ
ธีการทางประวั
ติศาสตร์
แผนการจั
เรื่อง ความหมายของวิ
ธีการทางประวั
ติศาสตร์
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๒นรูเรื้ท่อี่ ๒ง หลั
ติศาสตร์
แผนการจั
เรื่อกงฐานทางประวั
หลักฐานทางประวั
ติศาสตร์
สารบั
ญติศ(ต่
อ)
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๓นรูเรื้ท่อี่ ๓ง ขัเรื้น่อตอนของวิ
ธีการทางประวั
ติศาสตร์
แผนการจั
ง ขั้นตอนของวิ
ธีการทางประวั
าสตร์
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๔นรูเรื้ท่อี่ ๔ง การนำวิ
ธีการทางประวั
ติศาสตร์
าใช้ใมนการศึ
กษาเรืก่อษาเรื
งราว่องราว
แผนการจั
เรื่อง การนำวิ
ธีการทางประวั
ติศมาสตร์
าใช้ในการศึ
ที่เกี่ยวข้
ครอบครั
วและท้วอและท้
งถิ่นของตน
ที่เอกีงกั
่ยวข้บตนเอง
องกับตนเอง
ครอบครั
องถิ่นของตน
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๒นรูชื้ท่อี่ หน่
พัฒวยนาการของภู
มิภาคต่มิภางาคต่
ๆ ของโลก
หน่วยการเรี
๒ ชืว่อยหน่
พัฒนาการของภู
าง ๆ ของโลก
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๕นรูเรื้ท่อี่ ๕ง การเข้
ามาของชาวยุ
โรปในทวี
ปอเมริปกอเมริ
าเหนืกอาเหนื
และอเมริ
กาใต้ กาใต้
แผนการจั
เรื่อง การเข้
ามาของชาวยุ
โรปในทวี
อและอเมริ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๖นรูเรื้ท่อี่ ๖ง พัเรืฒ่อนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวี
ปอเมริปกอเมริ
าเหนืกอาเหนือ
แผนการจั
ง พัฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๗นรูเรื้ท่อี่ ๗ง พัเรืฒ่อนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวี
ปอเมริปกอเมริ
าใต้ กาใต้
แผนการจั
ง พัฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๘นรูเรื้ท่อี่ ๘ง พัเรืฒ่อนาการทางการเมื
อง อง
แผนการจั
ง พัฒนาการทางการเมื
สังคมและเศรษฐกิ
จของประเทศออสเตรเลี
ย ย
สังคมและเศรษฐกิ
จของประเทศออสเตรเลี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๙นรูเรื้ท่อี่ ๙ง พัเรืฒ่อนาการทางการเมื
อง อง
แผนการจั
ง พัฒนาการทางการเมื
สังคมและเศรษฐกิ
จของนิจวของนิ
ซีแลนด์
ละโอเชี
ยเนีย ยเนีย
สังคมและเศรษฐกิ
วซีแลนด์
และโอเชี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๐
่อง พัเรืฒ่อนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวี
ปแอฟริปกแอฟริ
า กา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๐
ง พัฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวี
(ยุคโบราณถึ
งยุคกลาง)
(ยุคโบราณถึ
งยุคกลาง)
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๑
่อง พัเรืฒ่อนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวี
ปแอฟริปกแอฟริ
า กา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๑
ง พัฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวี
(ยุคใหม่(ยุถคึงใหม่
ยุคปัถจึงยุจุบคปัันจ) จุบัน)
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๒
่อง เรืเรื่อ่องพั
งคมของทวี
ปยุโรปปยุโรป
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๒
ง เรืฒ่อนาการทางสั
งพัฒนาการทางสั
งคมของทวี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๓
่อง พัเรืฒ่อนาการทางเศรษฐกิ
จของทวี
ปยุโรปปยุโรป
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๓
ง พัฒนาการทางเศรษฐกิ
จของทวี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๔
่อง อิเรืท่อธิงพอิลของตะวั
นตกต่นอสัตกต่
งคมโลก
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๔
ทธิพลของตะวั
อสังคมโลก
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๕
่อง การเลื
อกรับอิอทกรัธิบพอิลของตะวั
นตกต่นอโลก
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๕
เรื่อง การเลื
ทธิพลของตะวั
ตกต่อโลก
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูชื้ท่อี่ หน่
ความข
ัดแย้งและความร่
วมมือวในคริ
ต์ศตวรรษที
่ ๒๐ ่ ๒๐
หน่วยการเรี
๓ ชืว่อยหน่
วย ความข
ัดแย้งและความร่
มมือสในคริ
สต์ศตวรรษที
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๖
่อง เรืเรื่อ่องสงครามโลกครั
้งที่ ๑ ้งที่ ๑
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๖
ง เรื่องสงครามโลกครั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๗
่อง เรืเรื่อ่องสงครามโลกครั
้งที่ ๒ ้งที่ ๒
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๗
ง เรื่องสงครามโลกครั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๘
่อง สงครามเย็
น น
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๘
เรื่อง สงครามเย็
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๙
่อง องค์
างประเทศด้
านสังคมและการเมื
อง อง
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ๑๙
เรื่องการระหว่
องค์การระหว่
างประเทศด้
านสังคมและการเมื

คณะจัดทำ�คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่ายดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะจัดคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๑
คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๑
คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำ�รูปเล่มคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๑

๒๖๒ ๒๖๒
๓๖๔ ๓๖๔
๓๖๗ ๓๖๗ ฆ
๓๗๖ ๓๗๖
๓๘๙ ๓๘๙
๓๙๕
หน้า ๓๙๕
๔๐๑ ๔๐๑
๔๐๖ ๔๐๖
๔๑๘ ๔๑๘
๔๓๔ ๔๓๔
๔๔๙ ๔๔๙
๔๖๑ ๔๖๑
๔๗๕ ๔๗๕
๔๘๗ ๔๘๗
๕๐๒ ๕๐๒
๕๐๙ ๕๐๙
๕๑๕ ๕๑๕
๕๒๓ ๕๒๓
๕๓๐ ๕๓๐
๕๓๓ ๕๓๓
๕๔๐ ๕๔๐
๕๔๗ ๕๔๗
๕๕๔ ๕๕๔

๕๗๔
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๗

ง

การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (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
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ

DLTV ๑
DLTV ๒
DLTV ๓
DLTV ๔
DLTV ๕
DLTV ๖
DLTV ๗
DLTV ๘
DLTV ๙
DLTV ๑๐
DLTV ๑๑
DLTV ๑๒
DLTV ๑๓
DLTV ๑๔
DLTV ๑๕

(ช่อง ๑๘๖)
(ช่อง ๑๘๗)
(ช่อง ๑๘๘)
(ช่อง ๑๘๙)
(ช่อง ๑๙๐)
(ช่อง ๑๙๑)
(ช่อง ๑๙๒)
(ช่อง ๑๙๓)
(ช่อง ๑๙๔)
(ช่อง ๑๙๕)
(ช่อง ๑๙๖)
(ช่อง ๑๙๗)
(ช่อง ๑๙๘)
(ช่อง ๑๙๙)
(ช่อง ๒๐๐)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

จ

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒.
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ - ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘

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

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
๔.
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th

1
๑

คำชี้แจง
กำรใช้แผนกำรจัดคำกำรเรี
�ชี้แยจงนรู้ รำยวิชำสังคมศึกษำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้ดำเนินกำร
พัฒ นำแผนกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ และสื่ อ กำรเรี ยนกำรสอนเพื่อ กำรศึก ษำทำงไกลผ่ ำ นดำวเทียม (DLTV) ระดั บ
มัธยมศึกษำตอนต้น สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อทำงไกลแก่ครูผู้สอน
ทั่วประเทศ โดยมีเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
คณะทำงำนกลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และสื่อกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ภำคเรียนที่ ๒ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
 รำยวิชำ ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษำ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เวลำ ๖๐ ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
 รำยวิชำ ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษำ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เวลำ ๖๐ ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
 รำยวิชำ ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษำ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เวลำ ๖๐ ชั่วโมง

กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้
กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำสังคมศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงสุดได้นั้น ผู้สอนจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทและเงื่อนไขบำงประกำรตำมประเด็นต่อไปนี้
๑. ศึกษำมำตรฐำน ตัวชี้วัด และคำอธิบำยรำยวิชำ เพื่อเป็นกำรทำควำมเข้ำใจเป้ำประสงค์ของหลักสูตร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมและสำระกำรเรียนรู้โดยภำพรวมของรำยวิชำสังคมศึกษำ
ในแต่ละระดับชั้น
๒. ศึกษำโครงสร้ำงรำยวิชำ เพื่อให้เข้ำใจถึงมโนทัศน์และแนวคิดสำคัญในแต่ละองค์ประกอบของรำยวิชำ
อันจะเป็นกำรสนับสนุนให้ผู้สอนได้เห็นถึงกรอบโครงสร้ำงที่สะท้อนธรรมชำติของรำยวิชำสังคมศึกษำ
๓. ศึกษำกำหนดกำรสอนรำยชั่วโมงเพื่อให้เห็นถึงกลยุทธ์และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยภำพรวมในแต่
ละชั่วโมงเรียน
๔. ศึกษำและทำควำมเข้ำใจรำยละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของแผนกำรสอนรำยชั่วโมง เพื่อให้เห็นถึง
องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด ขอบเขตเนื้ อ หำ จุ ด ประสงค์ ก ำรเรี ย นรู้ ทั้ ง ๓ ด้ ำ น กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ สื่ อ
แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน/ชิ้นงำน กำรวัดกำรประเมินผลและบันทึกผลหลังกำรสอน ที่มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงเป็น
ระบบ

ฉ

๒

๕. ศึกษำแนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและจัดเตรียมสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งนี้กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอน ๓ ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ ๑) ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน ๒) ขั้นสร้ำงองค์ควำมรู้ และ ๓) ขั้นสรุปควำมคิดรวบยอด อำจมีกำรปรับเปลี่ยนใน
บางแผนการจัดดกำรเรี
การเรียยนรู
นรู้ ที้ ที่ม่มีกีกำรน
ารนำำขั�้นขัตอนกำรเรี
้นตอนการเรี
ยนการสอนที
ึดจากรู
ปแบบการสอน
กระบวนการเรี
ยน
บำงแผนกำรจั
ยนกำรสอนที
่ยึด่ยจำกรู
ปแบบกำรสอน
กระบวนกำรเรี
ยนกำร
สอน
วิธีสวิอน
และเทคนิ
คกำรสอน
เพื่อเพืให้อ่ เให้หมำะสมต่
อสำระกำรเรี
การสอน
ธสี อน
และเทคนิ
คการสอน
เหมาะสมต่
อสาระการเรียนรู
ยนรุ้ในวิ
ใ้ นวิชชำสัาสังงคมศึ
คมศึกกษำ
ษาทัทั้งง้ นีนี้ผผ้ ู้สสู้ อนสำมำรถปรั
อนสามารถปรับ
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้สัมพันธ์กับบริบทของผู้เรียน สถำนศึกษำและชุมชน เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน
คณะผู้จัดทำ

2ช

๓
คำอธิบำยรำยวิชำ
รหัสวิชำ ส23101 รำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต รวมเวลำ 60 ชั่วโมง
ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วยขันธ์ 5 (ไตรลักษณ์)
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) นิโรธ (ธรรม
ที่ควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม
7 บุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสกธรรม มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล)
พุทธศาสนสุภาษิต (อตฺตา หเวชิตเสยฺโย ธมฺมจารี สุข เสติ ปมาโท มจฺจุโน ปท และ สุสฺสูสลภเต ปญ ) พุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร หน้าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกต้อง ประวัติวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับ
ถือ ความแตกต่างของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง การดารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
ระบอบการปกครองต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบั นในมาตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ
แนวทางแก้ไข
โดยใช้ ก ระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางขั ด เกลาสั งคม กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม การประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่างเพื่อนาไปพัฒ นาและแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม การปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานและ
การมีครอบครัว การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย) สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนั ก ในความส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนากั บ ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม การยอมรับ
ความแตกต่างและวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม รักความเป็นไทย
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
รวมเวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1
รู้และเข้าใจประวัติความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
เพื่ออยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ส 1.1
ม.3/1 อธิบายการเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
ต่าง ๆ ทัต่่วาโลก
งๆ ทั่วโลก
ม.3/2 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก
ม.3/3 อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ กับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสตร์ที่ตนนับถือ
ตามกาหนด
ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม.3/7 เห็นคุณค่า และสิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการทา งานและการมีครอบครัว
ม.3/8 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ
การพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย
ม.3/9 สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาอานาปานสติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานา
อานาปานสติ
ปานสติ
- นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ม.3/10 ยอมรับความแตกต่างและวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
- วิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ

ญ5

๕
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.2
ตัวชี้วัด ส 1.2

ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7

เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กาหนดได้
ถูกต้อง
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กาหนด
ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
ปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรมได้ถูกต้อง
อธิบายประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตามที่กาหนดและปฏิบัติตนได้
ถูได้กถตู้กอต้งอง
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
นาเสนอแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงามและ
ดารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทยดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ส 2.1
ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง
ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง
ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.2
เข้าในระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ตัวชี้วัด ส 2.2
ม.3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
ม.3/2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มี
การปกครอง
ระบอบประชาธิ
ปไตย
ที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิ
ปไตย
ม.3/3 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ม.3/4 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

๖
โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 1.5 หน่วยกิต รวมเวลา 60 ชั่วโมง
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/

1

ประวัติและ
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

2

หลักธรรมนาชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ/ความคิดรวบ
ยอด

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ส 1.1
ม.3/1 อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ม.3/2 วิเคราะห์
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารย-ธรรม และความ
สงบสุขแก่โลก
ม.3/4 วิเคราะห์พุทธ
ประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
ม.3/5 วิเคราะห์และ
ประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กาหนด
ส 1.1
ม.3/6 อธิบายสังฆคุณ
และข้อธรรมสาคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
ม.3/7 เห็นคุณค่า และ
วิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการ
พัการพั
ฒนาตนเพื
่อ ่อ
ฒนาตนเพื

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่
เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก
ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการ
สร้
างสรรค์
อารยธรรมและ
การสร้
างสรรค์
อารยธรรมและ
ความสงบสุขในดินแดนมีการ
ถือพระพุ
ทธศาสนาอย่
นัการนั
บถือบพระพุ
ทธศาสนาอย่
าง าง
กว้างขวาง
การศึกษาพุทธประวัติ
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
ทางศาสนา และศาสนิกชน
ตัวอย่างย่อมทาให้ได้ข้อคิดและ
แบบอย่าง การดาเนินชีวิตไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม

8

10

การที่ศาสนิกชนศรัทธาและ
น้อมนาคาสอนทางศาสนาที่ตน
นับถือไปปฏิบัติจะเกิดการ
ฒนาทั
้งทางความคิ
พัการพั
ฒนาทั
้งทางความคิ
ด จิดตใจจิตใจ
และการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม

13

5
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๗
หน่วย
ที่

3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/

หน้าที่ชาวพุทธ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เตรียมพร้อมสาหรับ
การทางานและการมี
ครอบครัว
ส 1.1
ม.3/9 สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานา
อานาปานสติ
อตมแนวทาง
ปานสติ
หรือหรื
ตมแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.3/10 วิเคราะห์ความ
แตกต่างและยอมรับวิถี
การดาเนินชีวิตของ
ศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ
ส 1.2
ม.3/1 วิเคราะห์หน้าที่
และบทบาทของสาวกและ
ปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
ม.3/2 ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ
ตามหลักศาสนา ตามที่
กาหนด
ม.3/3 ปฏิบัติหน้าที่ของ
ศาสนิกชนที่ดี
ม.3/4 ปฏิบัติตนใน
ศาสนพิธีกรรมได้ถูกต้อง
ม.3/5 อธิบายประวัติวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนาตามที่
กาหนดและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง
ม.3/6 แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ
ม.3/7 นาเสนอแนวทาง
ในการธารงรักษาศาสนาที่
ตนนับถือ

สาระสาคัญ/ความคิดรวบ
ยอด

การที่ศาสนิกชนศรัทธาและ
น้อมนาคาสอนทางศาสนาที่ตน
นับถือไปปฏิบัติจะเกิดการ
พัการพั
ฒนาทั
้งทางความคิ
ด จิดตใจจิตใจ
ฒนาทั
้งทางความคิ
และการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

11

5

7ฏ

๘
๘
หน่วย
หน่ทีว่ ย ชื่อหน่วยการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/
ที่
4 กฎหมายแพ่งและ
4 กฎหมายแพ่
งและ
อาญา
อาญา

5
5

สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน

6
6

วัฒนธรรมไทยและ
วัวัฒ
ฒนธรรมไทยและ
นธรรมสากล
วัฒนธรรมสากล

7
7

สังคมไทย
สังคมไทย

มาตรฐานการเรียนรู้/
มาตรฐานการเรี
ตัวชี้วัด ยนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/1 อธิบาย
สความแตกต่
2.1 ม.3/1
อธิบาย
างของการ
ความแตกต่
างของการ
กระทาความผิ
ดระหว่าง
กระท
าความผิ
ด
คดีอาญาและคดีระหว่
แพ่ง าง
คดีอาญาและคดีแพ่ง

สาระสาคัญ/ความคิดรวบ
เวลา
สาระสาคัญยอด
/ความคิดรวบ (ชัเวลา
่วโมง)
ยอด
(ชัว่ โมง)
การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันใน
5
การที
ม
่
นุ
ษ
ย์
อ
ยู
ร
่
ว
่
มกั
น
ใน
5
สังคมได้อย่างมีระเบียบ
สัเรีงยคมได้
อย่้นางมีย่อระเบี
บ
บร้อยนั
มต้อยงมี
เรี
ยบร้อยนั
มต้กอในการ
งมี
กฎระเบี
ยบ้นเป็ย่นอหลั
กฎระเบี
การปฏิ
ปฏิบัติ บยัตบิ เป็นหลักในการ
ปฏิบัติ
4
ส2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วม มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรี
ส2.1
ม.3/2
มี
ส
ว
่
นร่
ว
ม
มนุ
ษ
ย์
ท
ก
ุ
คนย่
อ
มมี
ศ
ั
ก
ดิ
ศ
์
รี
4
ในการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพเสมอภาคกัน
ในการปกป้
สิไม่ทวธิ่าแจะมี
ละเสรี
ภาพเสมอภาคกัจน
ผู้อื่นตามหลัอกงคุ
สิท้มธิครอง
ฐานะทางเศรษฐกิ
ผูมนุ้อื่นษตามหลั
ไม่
่าจะมีศาสนา
ฐานะทางเศรษฐกิ
จ
ยชน กสิทธิ
เชื้อวชาติ
ความเชื่อ เพศ
มนุษยชน
เชื
้อชาติ
ศาสนา
และสี
ผิวใดก็
ตามความเชื่อ เพศ
และสีผิวใดก็ตาม
6
ในแต่ละสังคมย่อมมี
ส 2.1
สม.3/3
2.1 อนุรักษ์วัฒนธรรม วัฒนธรรมที
ในแต่ละสั
ง
คมย่
อ
มมี
6
่แตกต่างกันออกไป
ม.3/3
อนุ
ร
ก
ั
ษ์
ว
ฒ
ั
นธรรม
วั
ฒ
นธรรมที
แ
่
ตกต่
งกันออกไป
ตามปัจจัยทางภู
มิศาาสตร์
ความ
ไทยและเลือกรับ
ไทยและเลื
อกรับ ่
ตามปั
จจัยทางภู
มิศาสตร์ ความ
เชื่อ การเมื
องการปกครอง
วัฒนธรรมสากลที
วัเหมาะสม
ฒนธรรมสากลที่
เชื่อ การเมื
องการปกครอง
ททางเศรษฐกิ
จและงคม
และบริ
บบททางเศรษกิ
จและสั
เหมาะสม
และบริ
สังคม บททางเศรษฐกิจและ
สังคม

ส 2.1
สม.3/4
2.1 วิเคราะห์ปัจจัยที่
ม.3/4
ปัจจัยที่
ก่อให้เกิวิดเปัคราะห์
ญหาความ
ก่ขัดอให้
ดปัญหาความ
แย้เงกิในประเทศ
และ
ขัเสนอแนวคิ
ดแย้งในประเทศ
และ
ดในการลด
เสนอแนวคิ
ความขัดแย้ดง ในการลด
ความขั
แย้ง
ม.3/5 ดเสนอแนวคิ
ดใน
ม.3/5
เสนอแนวคิ
ด
การดารงชีวิตอย่างมีใน
การด
วิตอย่างมี
ความสุารงชี
ขในประเทศและ
ความสุ
ขในประเทศและ
สังคมโลก
สังคมโลก

การดาเนินชีวิตตามหลัก
าเนินชีวิตตามหลั
ปรัชการด
ญาของเศรษฐกิ
จพอเพีกยง
ปรั
ยง
เห็นชคุญาของเศรษฐกิ
ณค่าในตนเอง จพอเพี
รู้จักมอง
เห็
นคุณค่ดาในตนเอง
รู้จักมอง
โลกในแง่
ี สร้างทักษะทาง
โลกในแง่
กษะทาง
อารมณ์ ดรู้จี ักสร้บริางทั
โภคด้
วย
อารมณ์ รู้จักบริโภคด้วย

6
6

น้าหนัก
น้คะแนน
าหนัก
คะแนน
5
5

5
5

10
10

5
5
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หน่วย
ที่
8

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/
การเมืองการปกครอง
ในยุคปัจจุบัน

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส2.2
ม.3/1 อธิบายระบอบการ
ปกครองแบบต่
าง ๆางๆที่ใทีช้ใ่ ช้
การปกครองแบบต่
ในยุคปัจจุบัน
ม.3/2 วิเคราะห์
เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกั
บ บ
การปกครองของไทยกั
ประเทศอื่น ๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ม.3/3 วิเคราะห์
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ในมาตราต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วม และการ
การตรวจสอบการใช้
อ�ำ นาจรัฐฐ
ตรวจสอบการใช้
อานาจรั
ม.3/4 วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยและเสนอ
แนวทางแก้ไข
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมทั้งหมด

สาระสาคัญ/ความคิดรวบ
ยอด

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา ส23101 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน
ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ปฏิบัติตกามหลั
ธรรม
อยูน่รอย่
่วมกัางสั
นอย่
ตามหลั
ธรรมกเพื
่ออยูเพื่ร่ว่อมกั
นติาสงสัุขนติสุข
ตัวชี้วัดที่
ม.3/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ
ทั่วโลก
ม.3/2 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก
ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตน
บถือตามที
่กำ�หนด
นัทีบ่ตนนั
ถือตามที
่กาหนด
ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีป
อเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกาได้
2. เปรียบเทียบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมันโบราณและสมัยปัจจุบันได้
3. ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยได้
4. อธิบายลักษณะการเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
5. วิเคราะห์ลักษณะการเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
6. วิเคราะห์ความสาคัญของการศึกษาเรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7. อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้
8. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้
9. นาความรู้เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลก ไป
เผยแพร่ให้กับเพื่อนในโรงเรียนได้ทราบในรูปแบบการจัดทาบอร์ดให้ความรู้
10. เล่าเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าได้พอสังเขป
11. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติจากพระพุทธเจ้าได้
12. วิเคราะห์คุณค่าของความสาคัญของการศึกษาเรื่องพุทธประวัติ
13. วิเคราะห์พุทธประวัติตอนแสดงปฐมเทศและแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ได้
14. ยกตัวอย่างการปฐมเทศนาของเหล่าสาวกได้
15. วิเคราะห์ความสาคัญของการศึกษาเรื่องปฐมเทศนาชาดก
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16. วิเคราะห์คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตของพุทธสาวก พุทธสาวิกา
และศาสนิกชนตัวอย่างได้
17. ปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างได้
18. วิเคราะห์ความสาคัญของการศึกเรื่องเรื่องคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวกและศาสนิก
ชนตัวอย่ากง ชนตัวอย่าง
และศาสนิ
19. นาหลักคุณธรรมจากเรื่องชาดกมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
20. วิเคราะห์คุณธรรมจากการศึกษาชาดก
21. อธิบายเรื่องราวของชาดกได้อย่างพอสังเขป
กาได้
22. อธิบายข้อคิดและคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตของพระพุทธสาวกสาวิ
สาวิกาได้
23. วิเคราะห์พุทธประวัติผ่านพระพุทธรูปในอิริยาบถต่าง ๆ ได้
24. นาความรู้เรื่องการศึกษาจากพระพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อน
ในโรงเรียนได้ทราบในรูปแบบการจัดทาบอร์ดให้ความรู้
3. สาระสาคัญ ความคิดรวบยอด
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรม
และความสงบสุขในดินแดนมีการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง
การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าทางศาสนา และศาสนิกชนตัวอย่างย่อมทาให้ได้
ข้อคิดและแบบอย่าง การดาเนินชีวิตไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
4. สาระการเรียนรู้
ความรู้
าสูา่ปสูระเทศต่
างๆางๆทั่วทัโลก
บถืบอถืพระพุ
ทธศาสนา
1. การเผยแผ่
การเผยแพร่พพระพุ
ระพุทธศาสนาเข้
ทธศาสนาเข้
่ประเทศต่
่วโลกและการนั
และการนั
อพระพุ
ทธศาสนา
ของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน
2. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข
ให้แก่โลก
3. ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ
4. สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
5. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
6. ชาดก
7. ศาสนิกชนตัวอย่าง
ทักษะกระบวนการ
สืบค้นการเผยแผ่
การเผยแพร่พระพุ
พระพุทธศาสนาในสมั
ทธศาสนาในสมั
ยโบราณและสมั
ยวิเคราะห์
่ส่งผลต่
ยโบรณและสมั
ยวิเคราะห์
ปัจจัปยัจทีจั่สย่งทีผลต่
อการอการ
เผยแพร่พระพุทธ พุทธประวัติ พระสาวกศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
พระพุ
ทธศาสนาเข้
1. ความสำ
ความส�าคัคัญญของการเผยแผ่
ของการเผยแพร่
พระพุ
ทธศาสนเข้าไปในดิ
าไปในดินนแดนต่
แดนต่างๆ
าง ของโลก
ๆ ของโลก
2. เห็นคุณค่าของพุทธประวัติ พระสาวกศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
5. สมรรถณะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7.การประเมินผลรวบยอด
รายงานเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
เกณฑ์การประเมินผลภาระงาน
รายการประเมิน
1. การอธิบาย
การเผยแผ่
และการนับถือ
พระพุทธศาสนา
ในทวีปต่างๆ
2. การวิเคราะห์
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
อธิบายการเผยแผ่และ
การนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ
ได้ถูกต้อง ครอบคลุม
สาระสาคัญของแต่ละ
ทวีป
อภิปรายความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
ที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความ
สงบสุขแก่ทวีปต่าง ๆ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 3 - 4
คะแนน 1 - 2
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป

ดี (3)
อธิบายการเผยแผ่และ
การนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆ
ได้ถูกต้อง 4-6
ประเทศ

พอใช้ (2)
อธิบายการเผยแผ่และ
การนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆ
ได้ถูกต้อง 2-3
ประเทศ

ปรับปรุง (1)
อธิบายการเผยแผ่และ
การนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆ
ได้ถูกต้อง 1 ประเทศ

วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
ที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความ
สงบสุขแก่โลกได้
ถูกต้องพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
3-4 ตัวอย่าง

วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
ที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความ
สงบสุขแก่โลกได้
ถูกต้อง แต่ไม่สมบูรณ์
และยกตัวอย่าง
ประกอบได้เป็น
ส่วนใหญ่

วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
ที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความ
สงบสุขแก่โลกได้
ถูกต้อง แต่ไม่สมบูรณ์
และยกตัวอย่าง
ประกอบได้เป็น
บางส่วน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพแผนที่แสดงการนับถือศาสนาของโลก

แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต

สือ่
1. รูปภาพแผนที่แสดงการนับถือศาสนาของ
โลก
ของโลก
ที่มา : https://bit.ly/2TK6TFX
https://bit.ly/2TK6TFX
2. ป้ายแผนที่และรายละเอียดของการ
จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามจากภาพ ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
1) ศาสนาใดมีผู้นับถือมากที่สุดและน้อยที่สุด” (ศาสนาที่มี เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย ได้แก่ ผู้นับถือมากที่สุดในโลก คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนาที่มีผู้นับถือ 3. กิจกรรม “เส้นทางพุทธธรรม”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ประเทศอิ น เดี ย ศรี ลั ง กา เนปาล ภู ฏ าณ เขต น้อยที่สุดในโลก คือ การนับถือผีหรือความเชื่อพื้นถิ่น)
1. ใบงาน เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่
ปกครองพิเศษทิเบต จีน เกาหลี และญี่ปุ่น
2) ในประเทศไทยมีการนับถือศาสนาใดมากที่สุด”
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
จุดประสงค์การเรียนรู้
(ศาสนาพุทธ)
ด้านความรู้
2. จากคาตอบของนักเรียนครูกล่าวเชื่อมโยงสู่บทเรียนเรื่องการเผย
1. นักเรียนสามารถระบุเส้นทางการเผยแผ่
แผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
พระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

สาระสาคัญ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย เกิด
จากความศรัทธาและสันติสุขจากการปฏิบัติตาม
หลักคาสอน ส่งผลให้พระพุทธศาสนาได้รับความ
นิยมในหลายประเทศ

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/1 อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. ครูนาป้ายแผนที่เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประเทศพร้อมรายละเอียดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
ความสาเร็จในการนาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยัง ต่าง ๆ พอสังเขป ติดไว้บริเวณมุมห้อง รวม 8 จุด ได้แก่
ประเทศนั้น ๆ
- จุดที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ด้านคุณลักษณะ
- จุดที่ 2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
3. นักเรียนสามารถนาเสนอวิธีการส่งเสริมการ
- จุดที่ 3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล
นับถือพระพุทธศาสนาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
- จุดที่ 4 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศภูฏาน
- จุดที่ 5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตการปกครองทิเบต
- จุดที่ 6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน
- จุดที่ 7 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี
- จุดที่ 8 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
4. ครูแจกใบงาน เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ
ในทวีปเอเชีย ให้นักเรียนทากิจกรรม “เส้นทางพุทธธรรม”
5. ครูชี้แจงกติกาการทากิจกรรม “เส้นทางพุทธธรรม” ให้นักเรียน
ทราบ ดังต่อไปนี้
5.1 ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกจุดของแผนที่เส้นทางการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาที่ ต นสนใจ พร้ อมศึ ก ษารายละเอี ย ด และตอบ
คาถามลงในใบกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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5.2 เมื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้ว ให้นักเรียน
เวียนตามเข็มนาฬิกาไปศึกษารายละเอียดยัง จุดถัดไป จนครบทั้ง 8
จุทัด้ง ๘โดยก
กษาข้กอษาข้
มูลจุอดมูละลจุ3ดละนาที๓ นาที
จุด าหนดเวลาในการศึ
โดยกำ�หนดเวลาในการศึ
6. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม “เส้นทางพุทธธรรม” ครูสุ่มนักเรียนบอก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศที่ตนชื่นชอบพร้อมเหตุผล
สนับสนุน
ขั้นสรุป
7. ครูให้นักเรียนนาเสนอแนวทางการส่งเสริมการนับถือ
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมของตนเองอย่างสมเหตุสมผล จากนั้น
ครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของนักเรียน
8. ครูให้นักเรียนอภิปรายปัจจัยที่ส่งผลทาให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชียประสบผลสาเร็จ (การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย เกิดจากความศรัทธาและสันติสุขจาก
การปฏิบัติตามหลักคาสอน ส่งผลให้พระพุทธศาสนาได้รับความ
นิยมในหลายประเทศ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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16
7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. เขียนข้อสรุปจาก
การศึกษาเส้นทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของประเทศ
ในทวีปเอเชียได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. นาเสนอผลการศึกษาที่
ตนเองเลือกเกี่ยวกับเส้นทาง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทวีปเอเชีย
2. ใช้กระบวนการสืบเสาะ
ข้อมูลจากมุมความรู้เกี่ยวกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทวีปเอเชีย
ด้านคุณลักษณะ
1. สามารถนาเสนอวิธีการ
ส่งเสริมการนับถือ
พระพุทธศาสนาของตนเองได้
สมเหตุสมผล

วิธีการ
ตรวจใบงาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใบงาน
ใบงานเรืเรือ่ ่อง งการเผยแผ่
การเผย ระดับดีขึ้นไป ทาใบงาน
แผ่พระพุ
พระพุททธศาสนาสู
ธศาสนาสู่ ่ ถูกต้องร้อยละ 80
ประเทศต่าง ๆ ใน
ประเทศต่
ทวีปเอเชีย

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป

8
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผู้ตรวจ
(......................................................)
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.............
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ใบงานที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
จุดประสงค์ นักเรียนสามารถระบุเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียจาก
กิจกรรม “เส้นทางพุทธธรรม” จากนั้นตอบคาถามต่อไปนี้
1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตนั้นมีวิธีการอย่างไร
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. จงอธิบายแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. สรุปวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
ประเทศ

ผู้มีส่วนสาคัญในการเผยแผ่

สถานการณ์ของศาสนาพุทธในปัจจุบัน

อินเดีย
ศรีลังกา
เนปาล
ภูฏาน
เขตการปกครองทิเบต
จีน
เกาหลี
ญีป่ ุ่น
4. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประเทศที่ตนชื่นชอบมา 1 ประเทศ พร้อมเหตุผลสนับสนุน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ................................................นามสกุล..............................................เลขที่...................ชั้น...........................

ขอบเขตเนื้อหา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป อเมริกา
อเมริอกอเมริ
าเหนืกอาใต้
อเมริออสเตรเลี
กาใต้ ออสเตรเลี
ย และแอฟริ
เหนื
ย และแอฟริ
กา กา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแต่ละทวีปได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก
สาระสาคัญ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ
ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในหลักคาสอนที่
ถูทีก่ถนูกาไปปฏิ
นำ�ไปปฏิบบัติัตและมี
ิ และมีสส่วนช่
่วนช่ววยสร้
ยสร้าางสังสันนติติสสุขุขให้ให้กกับับ
สังคม

ภาพที่ 1 วัดอมราวดี ณ ประเทศอังกฤษ
ที่มา : https://bit.ly/2SUEZag

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเชิญชวนให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับ
ประเทศในแถบเอเชียที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนา
ปเอเชี
ยแล้ยวแล้ว
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงสู่บทเรียนว่“นอกจากทวี
า “นอกจากทวี
ปเอเชี
พระพุทธศาสนายังมีการเผยแผ่ไปยังทวีปอื่น ๆ ทั้งทวีปยุโรป
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และแอฟริกา ดังนั้นในวันนี้
เราจะมาเรียนเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ”
ขั้นสอน
3. ครูให้นักเรียนดูภาพแล้วอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับการที่
พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปยังทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก

สือ่
1. ภาพ วัดอมราวดี ในประเทศอังกฤษ
2. ภาพ พระสงฆ์ในประเทศเบลเยียม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แผนที่ความคิดหัวข้อเรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๙
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การ
เผยแผ่
ระพุทพธศาสนาในทวี
ปต่าง ๆปประสบ
ให้การพเผยแผ่
ระพุทธศาสนาในทวี
ต่าง ๆ ประสบ
ความสาเร็จได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนบอกคุณค่าของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยังทวีปต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ภาพที่ 2 พระสงฆ์ในประเทศเบลเยียม
ที่มา : https://1th.me/1LeO
https://1th.me/1LeO
4. อธิบายความรู้เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสาคัญ วิธีการ และผลของการ
ดาเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละทวีป
5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ร่วมกันสร้างแผนที่ความคิดหัวข้อเรื่อง
“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก” พร้อมสุ่ม
นักเรียนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกคุณค่าของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยังทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก จากนั้นครูสรุปความรู้
ดังนี้ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกแสดงให้
เห็นถึงความศรัทธาในหลักคาสอนที่ถูกนาไปปฏิบัติ และมีส่วน
ช่วยสร้างสันติสุขให้กับสังคม”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๐

11
20

21
7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแต่ละทวีป
ได้ถูกต้อง
2. อธิบายพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ
ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในทวีปต่าง ๆ ประสบ
ความสาเร็จได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. บอกคุณค่าของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยังทวีป
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การเขียน
แผนที่ความคิด เรื่อง
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

แบบประเมินชิ้นงาน

ระดับดีขึ้นไป

การตอบคาถาม
สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป

12
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.............

23
ใบงานที่ 2 เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ
จุดประสงค์ สร้างแผนที่ความคิดเรื่อง การเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนที่ความคิด เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่...............................ชั้น............................

14
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ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/2 วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก
สาระสาคัญ
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางสังคม
ศิลปวัฒนธรรม และระเบียบแบบแผนของ
อารยธรรมที่งดงาม ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประเทศมั่นคง
และสงบสุข
ขอบเขตเนื้อหา
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ด้านการปกครอง
- ด้านการศึกษา
- ด้านศิลปะ
- ด้านวัฒนธรรมและประเพณีด้านวิถีชีวิต
- การสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลของ
พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมได้ถูกต้อง

แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต

3. ครูใช้ Power point เรื่อง “อารยธรรมจากพระพุทธศาสนา”
อธิบายความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้าง
อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลกในด้านต่าง ๆ ดังนี้

สือ่
1. ภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2. Power point เรื่อง “อารยธรรมจาก
พระพุทธศาสนา”
3. ภาพเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงทางการเมือง
ภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในประเทศไทย
ที่มา : https://bit.ly/2HdJP0W
https://bit.ly/2HdJP0W
2. จากคาตอบของนักเรียน ครูกล่าวเชื่อมโยงสู่บทเรียน ดังนี้ “วัด 4. วีดิทัศน์ เรื่อง “ทรูมูฟเอช การให้ คือการ
เป็นศาสนสถานสาคัญทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สื่อสารที่ดีที่สุด”
ของคนในสังคม วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง พระพุทธศาสนากับการ ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์อิทธิพลพระพุทธศาสนาที่มี
เสริมสร้างอารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก”
ต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
ขั้นสอน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูภาพและอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับความสาคัญ
ของสถานที่ในภาพที่มีส่วนในการสร้างสรรค์อารยธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างอารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๔
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ภาพเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงทางการเมืองในประเทศไทย
https://1th.me/j4Qe
ที่มา : https://1th.me/j4Qe
5. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ของคนในสังคม เรื่อง “ทรูมูฟเอช การให้ คือ การสื่อสารที่ดี
ที่สุด” (3 นาที) พร้อมใช้คาถามกระตุ้นความคิดนักเรียน ดังนี้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสาคัญของ
- ด้านการปกครอง
- ด้านการศึกษา
พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุข
ให้แก่ชาวโลกได้
- ด้านศิลปะ
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ด้านวัฒนธรรมและประเพณี และวิถีชีวิต
1. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการดาเนินชีวิต 4. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงทางการเมือง
ในประเทศไทย แล้วอภิปรายประเด็นการนาหลักธรรมทาง
เพื่อสังคมที่สงบสุขได้อย่างสร้างสรรค์
พระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนสามารถบอกแนวทางการอนุรักษ์มรดก
มรดกทางพระพุ
ทธศาสนาที
ุณเค่หมาะสม
าได้เหมาะสม
ทางพระพุทธศาสนาที
่มีคุณค่่มาีคได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างอารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๕
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ที่มา :
https://www.youtube.com/watch?v=7s22HX18wDY
https://www.youtube.com/watch?v=7s22HX18wDY
1) เรื่องนีเ้ ป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (การช่วยเหลือกันในสังคม)
2) การกระทาดังกล่าวส่งผลต่อสังคมอย่างไร (ช่วยให้สังคม
น่าอยู่ ผู้คนมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จัก
การเป็นผู้ให้เมื่อได้รับ)
ขั้นสรุป
6. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิดนักเรียน ดังนี้
1) พระพุทธศาสนามีอิทธิพลกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
อย่างไร (พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม
และระเบี ย บแบบแผนของอารยธรรมที่ ง ดงาม มี ส่ ว นช่ ว ยให้
ประเทศมั่นคงและสงบสุข)

วีดิทัศน์ “ทรูมูฟเอช การให้ คือ การสื่อสารที่ดีที่สุด”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างอารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๖
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. ยกตัวอย่างผลของ
พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพล
ต่อสังคมได้ถูกต้อง
2. วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะที่
ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่
ชาวโลกได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. เสนอแนวทางการดาเนิน
ชีวิตเพื่อสังคมที่สงบสุขได้
อย่างสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
1. บอกแนวทางการอนุรักษ์
มรดกทางพระพุทธศาสนาที่มี
คุณค่าได้เหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การอภิปราย

รูปภาพ, คาถาม

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.................................................................................................................................................................... .......
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.............
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ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
สาระสาคัญ
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา คือ
ตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอดแทรกความ
เชื่อ คาสอน รวมถึงพุทธประวัติที่สามารถศึกษาและ
นาคาสอนไปปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบสุขแก่ตนเอง
และสังคม
ขอบเขตเนื้อหา
ลักษณะของพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และพุทธ
ประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายพุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนสามารถเขียนลักษณะของพระพุทธรูปปาง
ประจาวันเกิดของตนได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูใช้ Power point แสดงภาพพระพุทธรูปจานวน
1 ภาพ โดยครูใช้โปรแกรม Power point สร้างแผ่น
ป้ายจานวน 9 แผ่นป้าย และใส่หมายเลข 1-9 ปิดทับ
รูปภาพพระพุทธรูปไว้
2. ครูให้นักเรียนทายว่าเป็นภาพอะไร โดยให้นักเรียน
เลือกหมายเลข แล้วครูเปิดแผ่นป้ายตามหมายเลขที่
นักเรียนเลือก
3. เมื่อสิ้นสุดการทายภาพ ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบ
เกี่ยวกับพระพุทธรูปในรูปภาพนี้คือ รูปภาพพระพุทธ
ชินราช ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก โดยครูเล่าเกี่ยวกับ
ประวัติพระพุทธชินราชพอสังเขป และกล่าวเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียน เรื่อง พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต
สือ่
1. รูปภาพพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง พระประจาวันเกิด
3. ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด
4. กระดาษเอสี่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- กิจกรรม “สารวจพุทธลักษณะพระประจาวันเกิด”
โดยวิเคราะห์ลักษณะและอธิบายความเป็นมาของ
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ
ต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

๒๙
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ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาพุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และสามารถบอกประโยชน์
ของการศึกษาพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ได้
พระพุทธชินราช
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา : https://bit.ly/2FBoKfi
https://bit.ly/2FBoKfi
ขั้นสอน
4. ครูอธิบายความรู้ที่มาของพระพุทธรูปจากตานาน
พระแก่นจันทร์
5. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “สารวจพุทธลักษณะ
พระประจาวันเกิด” โดยครูติดแผ่นใบความรู้ไว้ที่ผนัง
ห้องเรียนจานวน 8 จุด ได้แก่
- จุดที่ 1 พระประจาวันอาทิตย์
- จุดที่ 2 พระประจาวันจันทร์
- จุดที่ 3 พระประจาวันอังคาร
- จุดที่ 4 พระประจาวันพุธ (กลางวัน)
- จุดที่ 5 พระประจาวันพุธ (กลางคืน)
- จุดที่ 6 พระประจาวันพฤหัสบดี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๐
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- จุดที่ 7 พระประจาวันศุกร์
- จุดที่ 8 พระประจาวันเสาร์
6. ครูแจกแผ่นกระดาษ เอ 4 ให้นักเรียนคนละ 1
น นและชี
้แจงกติ
กาให้
๑แผ่แผ่
และชี
้แจงกติ
กาให้นักนเรีักเรียนทราบ
ยนทราบดัดังนีงนี้ ้
6.1 ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระประจาวัน
เกิดให้ครบทั้ง 8 จุด (5 นาที)
6.2 ให้นักเรียนวาดภาพ (หรือนารูปภาพมาติดใน
ภายหลัง)และเขียนอธิบายลักษณะและความเป็นมา
ของพระพุทธรูปประจาวันเกิดของตนเอง
7. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
8. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นคุณค่า
ของพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ “พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ใน
ศาสนาพุทธเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
สอดแทรกความเชื
ที่สอดแทรกความเชื่อ่อคคำาสอน
�สอนรวมถึ
รวมถึงงพุพุททธประวั
ธประวัตติทิ ี่
สามารถศึ
ที่สามารถศึกษาและน
กษาและนำาค�คำาสอนไปปฏิ
�สอนไปปฏิบบัตัติเพืิเพื่อ่อเกิเกิดดความ
ความ
สงบสุขแก่ตนเองและสังคม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๑
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายพุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. เขียนลักษณะของ
พระพุทธรูปปางประจาวันเกิด
ของตนได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นคุณค่าของการศึกษา
พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่าง ๆ และสามารถบอก
ประโยชน์ของการศึกษา
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การอภิปราย

แบบประเมิน

ระดับดีขึ้นไป

การเขียนอธิบาย

ใบงาน

ระดับดีขึ้นไป

การอธิบาย

แบบประเมิน

ระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด
พระประจาวันอาทิตย์
ปางถวายเนตร

ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระ
ถ์ทั้งสองห้
อยลงมาประสานกั
อยู่ราะหว่
างพระเพลา
ก) พระหั
ตถ์ขอวาซ้
อนเหลื
่อมพระหั
ซ้าย่ ในพระ
หัพระหั
ตถ์ทตั้งสองห้
อยลงมาประสานกั
นอยู่รนะหว่
งพระเพลา
(ตัก) (ตัพระหั
ตถ์ขวาซ้
นเหลื
่อมพระหั
ตถ์ซ้าตยถ์อยู
อยู
่ในพระอาการสั
งวรทอดพระเนตรดู
พระศรี์ มหาโพธิ์
อาการสั
งวรทอดพระเนตรดู
ต้นพระศรีตม้นหาโพธิ
ความเป็นมา : เมื่อครั้งพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็ได้ประทับเสวย
วิมุตติสมุขตติ(สุสุข อั(สุนขเกิอัดนจากความสงบ)
อยู่ใอยู
ต้ต่ใ้นต้ตพระศรี
มหาโพธิ
์เป็์เนป็ระยะเวลา
เสวยวิ
เกิดจากความสงบ)
้นพระศรี
มหาโพธิ
นระยะเวลา7๗วันวันจากนั
จากนั้น้นได้ได้เสด็
เสด็จจไปประทั
ไปประทับบ
ยืน ณ ที่กลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระ
พระเนตรเลยตลอดระยะเวลา
ซึ่งสถานที
มีนามปรากฏว่
มิสยเจดี
ย์” มาจนปั
เนตรเลยตลอดระยะเวลา 7 วัน๗ ซึวั่งนสถานที
่ประทั่ประทั
บยืนบนียื้ไนด้นีมีน้ได้ามปรากฏว่
า "อนิา ม“อนิ
ิสเจดี
์" มาจนปั
จจุบันจจุเป็บนั
เป็
ห่งการสร้
างพระพุ
ปปางนี
ยกว่าาปางถวายเนตร
ปางถวายเนตร นิยมสร้างเป็นนพระพุ
ชาประจำ
�วันา
เหตุนเหตุ
แห่งแการสร้
างพระพุ
ทธรูทธรู
ปปางนี
้เรีเ้ ยรีกว่
พระพุททธรูธรูปปเพืเพือ่ ่อสัสักการะบู
กการะบู
ชาประจ
ของคนเกิดวันอาทิตย์
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ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด
พระประจาวันจันทร์
ปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร

ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ
(อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม เป็นปางเดียวกันกับปางห้ามสมุทร ต่างกันตรงที่ปางห้าม
ปางห้จาะยกมื
มญาติอจขวาขึ
ะยกมื้นอขวาขึ
้นห้ยางมื
มเพี
ยงมื
ว ส่วนปางห้
ทร จะยกมื
ทั้งสองขึ
่วนใหญ่มมักักจะนิ
จะนิยยมม
ญาติ
ห้ามเพี
อเดี
ยวอเดีส่วยนปางห้
ามสมุามสมุ
ทร จะยกมื
อทั้องสองขึ
้นห้้นาห้มามแต่แต่ส่วสนใหญ่
สร้างเป็นปางห้ามญาติ และนิยมทาเป็นแบบพระทรงเครื่อง
ความเป็นมา : ปางห้ามญาติเกิดขึ้นเนื่องจากพระญาติฝ่ายพุทธบิดาคือกรุงกบิลพัสดุ์ และพระญาติ
ฝ่ายพุทธมารดา คือ กรุงเทวทหะ ซึ่งอาศัยอยู่บนคนละฝั่งของแม่น้าโรหิณี เกิดทะเลาะวิวาทแย่งน้าเพื่อไป
เพื
่อไป เพาะปลู
ขึ้น ถึงขนาดจะยกทั
พทาสงครามกั
ดียว พระพุ
ทธองค์
ึงต้องเสด็
จไปเจรจาห้
เพาะปลู
กกันขึ้นกกัถึนงขนาดจะยกทั
พทาสงครามกั
นเลยทีนเลยที
เดียวเพระพุ
ทธองค์
จึงต้อจงเสด็
จไปเจรจาห้
ามทัาพมทัคืพอ คือ
ห้ามพระญาติมิให้ฆ่าฟันกัน
ส่วนปางห้ามสมุทรเป็นพุทธประวัติ ตอนเสด็จไปโปรดพวกชฎิล (นักบวชประเภทหนึ่งที่นุ่งห่มหนังเสือ
และนิยมบูชาไฟ) 3 พี่น้องได้แก่ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ ที่ ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้า
เนรัญชราพร้อมบริวาร 1,000 คน โดยได้แสดงพุทธปาฏิ
ารย์ย์หลายอย่างเพื่อทาลายทิฎฐิมานะของชฎิล
ปาฏิหาริ
ทั้งหลาย เช่น ห้ามลม ห้ามฝน ห้ามพายุ และห้ามน้าท่วมที่เจิ่งนองตลิ่งมิให้มาต้องพระวรกายได้ อีกทั้งยัง
สามารถเดินจงกรมอยู่ใต้พื้นน้าได้ ทาให้พวกชฎิลเห็นเป็นที่อัศจรรย์ และยอมบวชเป็นพุทธสาวก
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ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด
พระประจาวันอังคาร
ปางไสยาสน์ หรือปางปรินิพพาน
ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับ
เสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ
บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)
ความเป็น มา : ปางไสยาสน์ หรือบางทีก็
เรียก ปางปรินิพพาน เป็นพุทธประวัติตอนที่พระ
พุพระพุ
ทธองค์
ได้รับได้สัร่งับให้สั่งพให้ระจุ
นทะเถระปู
อาสนะลงที
ทธองค์
พระจุ
นทะเถระปู
อาสนะลง่
ที่ระหว่างต้
างต้นนรังรัคูงคู่ห่หนึนึ่ง ่งแล้แล้ววทรงประทั
ทรงประทับบบรรมทมแบบ
บรรมทมแบบ
ระหว่
สี ห ไสยา ตั้ ง พระทั ย ไม่ เ สด็ จ ลุ ก ขึ้ น อี ก แต่ ก็ ยั ง ได้
โปรดสุภัททะปริพาชกเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายก่อน
เสด็จดับขันธปรินิพพาน บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย
พากันเศร้าโศก ร่าไห้ คร่าครวญถึงพระองค์ พระอานนท์และพระอนุรุทธเถระได้แสดงธรรมเพื่อปลอบโยน
มหาชน พุทธศาสนิกชนเมื่อราลึกถึงการเสด็จปรินิพพานของพระองค์ จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้น เพื่อบูชา
พระพุทธองค์
นอกจากนี้ ยังมีเรื่ องเล่าถึงปางนี้อีกนัยหนึ่งคือ ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระ
เชตวันมหาวิหาร "อสุรินทราหู" หรือ "พระราหู" ผู้ครองอสูรพิภพ ได้สดับคาสรรเสริญถึงพระเกียรติคุณของ
พระบรมศาสดาจากสานักเทพยดาทั้งหลาย ก็มีความปรารถนาอยากจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้าง แต่ก็คิด
คานึงไปเองว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ คงต้องมีพระวรกายที่เล็ก หากตนจะไปเฝ้าก็จะต้องก้มมองเป็นความ
ลาบากมาก อีกทั้งตนก็ไม่เคยก้มเศียรให้ใคร คิดแล้วก็ไม่ไปเฝ้า
ต่อมาได้ยินพวกเทวดาสรรเสริญพระพุทธองค์อีก ก็เกิดความอยากไปเฝ้าอีก จึงวันหนึ่งได้ตั้ งใจไปเฝ้า
พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบด้วยญาณ รวมทั้งทราบถึงความในใจของอสุรินทราหู จึงทรงเนรมิตพระวรกายให้
ใหญ่โตกว่ากายของอสุริทราหูหลายเท่าขณะเสด็จบรรทมรอรับ ดังนั้น เมื่อมาเข้าเฝ้า แทนที่อสุรินทราหูจะต้อง
ก้มมอง กลับต้องแหงนหน้าดูพระพุทธองค์ จึงเกิดความอัศจรรย์ใจยิ่ง พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่า ข่าวลือ
หรือเรื่องใด ๆ หากไม่เห็นด้วยตนเอง หรือยังไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ ก็ไม่ควรติชมไปก่อน อีกทั้งได้พาอสุรินท
ราหูไปเที่ยวพรหมโลก ได้เห็นบรรดาพรหมที่มาเฝ้ามีร่างกายใหญ่โตกว่าตนทั้งสิ้น แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีพระ
วรกายใหญ่กว่าพรหมเหล่านั้นอีก อสุรินทราหูจึงลดทิฐิและหันมาเลื่อมใสในพระบรมศาสดา
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ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด
พระประจาวันพุธ (กลางวัน)
ปางอุ้มบาตร

ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริ
อิ ยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว
ความเป็นมา : เมื่อพระพุทธเจ้าได้สาแดงอิทธิปาฏิหารย์ เหาะขึ้นไปในอากาศต่อหน้าพระประยูรญาติ
ทั้งหลาย เพื่อให้พระญาติผู้ใหญ่ได้เห็น และละทิฐิถวายบังคมแล้ว จึงได้ตรัสเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดร
ชาดก ครั้นแล้วพระญาติทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับโดยไม่มีใครทูลอาราธนาฉันพระกระยาหารเช้าในวันรุ่งขึ้น
ด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์เป็นราชโอรสและพระสงฆ์ก็เป็นศิษย์ คงต้องฉันภัตตาหารที่จัดเตรียมไว้ในพระราช
นิเวศน์เอง แต่พระพุทธองค์กลับพาพระภิกษุสงฆ์สาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงในเมือง เพื่อโปรดเวไนย
สัตว์ (ผู้ที่พึงสั่งสอนได้)อันเป็นกิจของสงฆ์ และนับเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ได้มี โอกาสชมพระพุทธ
จริยาวัตรขณะทรงอุ้มบาตรโปรดสัตว์ ประชาชนจึงต่างแซ่ซ้องอภิวาทอย่างสุดซึ้ง แต่ปรากฏว่าพระเจ้าสุทโธท
นะ พุทธบิดาทรงทราบเข้า ก็เข้าใจผิดและโกรธพระพุทธองค์ หาว่าออกไปขอทานชาวบ้าน ไม่ฉันภัตตาหารที่
เตรียมไว้ พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงอธิบายว่า การออกบิณฑบาตเป็นการไปโปรดสัตว์ มิใช่การขอทาน จึงเป็นที่
เข้าใจกันในที่สุด
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ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด

38

พระประจาวันพุธ (กลางคืน)
ปางป่าเลไลย์

อิ ยาบถประทับ (นั่ง) บนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวาง
ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริ
บนดอกบัว พระหั ตถ์ซ้ายวางคว่าบนพระขนุ (เข่า) พระหั ตถ์ขวาวางหงาย นิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับ
กระบอกน้า อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย

ความเป็นมา : สาหรับปางนี้กล่าวถึงเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพี ครั้นนั้นพระภิ กษุมี
มีมากรู
มากรูปปด้ด้วยกั
วยกันนและไม่
และไม่สสามัามัคคคีคีปปรองดอง
รองดองไม่ไม่ออยูยู่ในพุ
่ในพุททธโอวาท
ธโอวาทประพฤติ
ประพฤติตตามใจตั
ามใจตัวว พระองค์
พระองค์จึงเสด็จจาริกไปอยู่
ตามลาพังพระองค์เดียวในป่าที่ชื่อว่าปาลิไลยกะ โดยมีมีพญาช้างเชือกหนึ่งชื่อ "ปาลิไลยกะ" เช่นเดียวกัน มี
มีความเลื
ความเล่่อือมใสในพระพุ
มใสในพระพุททธองค์
ธองค์มาคอยปฏิ
มาคอยปฏิบบัตัติบิบารุารุงงและคอยพิ
และคอยพิททั กั ษ์รักษามิให้สัตว์ร้ายมากล้าากราย
กราย ทาให้
ทาให้พพระ
ระ
พุทธองค์เสด็จประทับอยู่ในป่านั้นด้วยความสงบสุข และป่านั้นต่อมาก็ได้ชื่อว่า "รักขิตวัน" ครั้นพญาลิงเห็น
พญาช้างทางานปรนนิบัติพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ ก็เกิดกุศลจิตทาตามอย่างบ้าง ต่อมาชาวบ้านไปเฝ้า
พระพุทธเจ้าแต่ไม่พบ และทราบเหตุ ก็พากันตาหนิติเตียน และไม่ทาบุญกับพระเหล่านั้น พระภิกษุเหล่านี้จึง
ได้สานึก ขอให้พระอานนท์ไปทูลเชิญเสด็จพระพุทธองค์กลับมา ช้างปาลิไลยกะก็มาส่งเสด็จด้วยความเศร้า
เสียใจ จนหัวใจวายล้มตายไป ด้วยกุศลผลบุญจึงได้ไปเกิดเป็น "ปาลิไลยกะเทพบุตร"
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ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด
พระประจาวันพฤหัสบดี
ปางสมาธิ หรือปางตรัสรู้

ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริ
อิ ยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวาง
หงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย
ความเป็นมา : ปางตรัสรู้ คือ ปางที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ทรงประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์
หญ้าคาใต้ต้นมหาโพธิ์ ใกล้ฝั่ง แม่น้าเนรัญชรา และได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่าเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ซึ่งก็ตรงกับวันวิสาขบูชา
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ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด
พระประจาวันศุกร์
ปางราพึง

อิ ยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่
ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริ
พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

ความเป็ น มา : ภายหลั ง จากที่ ต รั ส รู้ ไ ด้ ไ ม่ น าน พระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง ประทั บ อยู่ ภ ายใต้ ต้ น ไทร
นิ
(อชปาลนโครธ)
ก็ได้ทรงราพึงพิจารณาถึงธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้ง ยากที่มนุษย์ปุถุชน
จะรู้ตามได้ จึงเกิดความท้อพระทัยที่จะไม่สั่งสอนชาวโลก ด้วยราพึงว่าจะมีใครสักกี่คนที่ฟังธรรมะของพระองค์
เข้าใจ ร้อนถึงท้าวสหัมบดีพรหมได้มากราบทูลอาราธนาเพื่อทรงแสดงธรรมว่าในโลกนี้บุคคลที่มีกิเลสเบาบาง
พอฟังธรรมได้ยั งมีอยู่ พระพุทธองค์ได้ทรงพิ จารณาแล้ว ก็เห็ นชอบด้วย อีกทั้งทรงราพึงถึงธรรมเนียมของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อน ว่าตรัสรู้แล้วก็ย่อมแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งปวง
จึงได้น้อมพระทัยในอันที่จะแสดงธรรมต่อชาวโลกตามคาอาราธนานั้น และตั้งพุทธปณิธานจะใคร่ดารงพระ
ชนม์อยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระพุทธศาสนา ให้แพร่หลายประดิษฐานให้มั่นคงสาเร็จประโยชน์แก่ชนนิกรทุก
หมู่เหล่าต่อไป พระพุทธจริยาที่ทรงราพึงถึงธรรมที่จะแสดงโปรดชนนิกรผู้เป็นเวไนยบุคคลนั้นแล เป็นเหตุให้
สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า ปางราพึง
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ใบความรู้ เรื่อง พระประจาวันเกิด

41

พระประจาวันเสาร์
ปางนาคปรก

ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริ
อิ ยาบถประทับ (นั่ง) ขัด สมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสอง
ขนงร่าางเป็
วางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่
งเป็นน
วงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร
ความเป็นมา : เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ และประทับบาเพ็ญสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอันเกิด จากความพ้น
กิเลสอยู่ ณ อาณาบริเวณที่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งละ 7 วันนั้น ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เอง ก็ได้ไปประทับ
ใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ขณะนั้นฝนได้ตกลงมาไม่หยุด พญานาคตนหนึ่งชื่อ "มุจลินท์นาคราช" ก็ได้ขึ้นมาแสดง
อิทธิฤทธิ์เข้าไปวงขนด 7 รอบ แล้วแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้มิให้ฝนตกต้องพระวรกาย เหมือนกั้นเศวตฉัตร
ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกาย ทั้งป้องกันเหลือบ ยุง บุ้ง
ร่าน ริ้น และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย จนฝนหาย จึงได้แปลงร่างเป็นมาณพเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
สาระสาคัญ
การแสดงปฐมเทศนาและการแสดงธรรมโอวาท
โอวาทปาฏิ
อเป็การณ์
นเหตุสกาคัารณ์
สาคัญทาง
ปาฏิ
โมกข์ ถืโอมกข์
เป็นถืเหตุ
ญทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฎหลักธรรมสาคัญและ
สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดสันติสุขขึ้นในโลก
ขอบเขตเนื้อหา
- พุทธประวัติตอนปฐมเทศนา
- การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์พุทธประวัติตอน
แสดงปฐมเทศนาและการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ได้
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์หลักธรรมจากพุทธ
ติตอนแสดงปฐมเทศนาและแสดงโอวาท
พุประวั
ทธประวั
ติตอนแสดงปฐมเทศนาและแสดง
ปาฏิโมกข์ได้โมกข์
อย่างถู
ง กต้อง
โอวาทปาฏิ
ได้กอต้ย่อางถู
ภาพการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ที่มา : https://1th.me/v2ft

ภาพการแสดงปฐมเทศนา
ที่มา : https://1th.me/doeF

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพพุทธประวัติตอนแสดงปฐมเทศนา
และแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

สือ่
1. ภาพการแสดงปฐมเทศนา
2. ภาพการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
๓.
ธัมมจัธักมกัมจั
ปปวัก ตตนสูตร
3. วีดทิ ิทศั ัศน์น์เรืเรือ่ ง่อปฐมเทศนา
ง ปฐมเทศนา
กัปปวั
๔.
วีดติทนสู
ัศน์ตเรืร ่อง ทำ�ความเข้าใจเรื่อง
4. วีดิทัศน์ โเรืมกข์
่อง ทาความเข้าใจเรื่องโอวาท
โอวาทปาฏิ
ปาฏิหนั
โมกข์
๕.
งสือพิมพ์รายวัน
5. หนั
งสือพิเรืม่อพ์ง รการวิ
ายวันเคราะห์ข่าวท
๖.
ใบงาน
6. ใบงาน
ง กการวิ
ข่าวที่ กรกัปป
สอดคล้
องกัเรืบ่อหลั
ธรรมเคราะห์
เรื่อง“ธรรมจั
บหลักธรรม เรืโ่อมกข์
ง“ธรรมจั
วัสอดคล้
ตตนสูอตงกั
รและโอวาทปาฏิ
” กรกัป
วัตตนสูตรและโอวาทปาฏิ
โมกข์”
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ภาระงาน/ชิ
้นงานข่าวที่สอดคล้องกับ
๑.
การวิเคราะห์
1. กการวิ
ข่าวที่สอดคล้
องกัตตนสู
บ ตร
หลั
ธรรมเคราะห์
เรื่อง“ธรรมจั
กกัปปวั
หลักธรรม เรื่อง“ธรรมจั
และโอวาทปาฏิ
โมกข์ กรกัปวัตตนสูตร
และโอวาทปาฏิโมกข์

แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปฐมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๔๒
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติตอนปฐมเทศนาและการแสดงโอวาท
โอวาทปาฏิ
ปาฏิโมกข์ได้โมกข์ได้
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนสามารถอภิปรายข้อดีของการศึกษา
หลักธรรมจากพุทธประวัติตอนแสดงปฐมเทศนา
และแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ได้

ตนสูตรตร
วีดิทัศน์ เรื่อง ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสู
https://www.youtube.com/watch?v=vPar474QSP4

ที่มา : https://1th.me/v2ft
2. ครูใช้คาถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้
1) จากภาพแสดงถึงเหตุการณ์ใด (การแสดงปฐมเทศนาและการ
การแสดงโอวาทปาฏิ
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์โมกข์
) )
3. จากคาตอบของนักเรียนครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง
พุทธประวัติตอนปฐมเทศนาและแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ขั้นสอน
4. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง “ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนตน
สูตร” และตอบคาถามโดยครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
1) พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงขึ้นครั้งแรกเรียกว่าอะไร (ธัมม
จัธักมกัมจัปกปวักัตปตนสู
ร) ตร
ปวัตตตนสู
2) สาระสาคัญของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คืออะไร (การ
การประกาศทางสายกลาง
เรียา กว่
ฌิมาปฏิ
ประกาศทางสายกลาง เรียกว่
มัชาฌิมัมชาปฏิ
ปทา)ปทา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปฐมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๔๓
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วีดิทัศน์ เรื่อง ทาความเข้าใจเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Xb9nx_cZ-yw
6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 - 4 คน จากนั้นแจกหนังสือพิมพ์
รายวันให้ นัก เรีย นกลุ่ มละ 1 ฉบั บ และชี้ แจงให้ นั กเรี ยนร่ ว มกั น
วิ เ คราะห์ ข่ า วที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมในเรื่ อ งปฐมเทศนาและ
โอวาทปาฏิโมกข์
7. นักเรียนคัดเลือกข่าวและตัดข้อความหรือรูปภาพของข่าวมาติด
ลงในใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวที่สอดคล้องกับ หลักธรรม เรื่อง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vPar474QSP4
5. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง “ทาความเข้าใจโอวาทปาฏิโมกข์”
ให้นักเรียนรับชม พร้อมตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงความสาคัญของโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของ
พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งระบุข้อคิดที่ได้จากการวิเคราะห์พุทธ
ติตอนปฐมเทศนา
และครู
อธิบอายเพิ
่มเติม่ เติ
เนืม้อเนื
หาให้
สมบูสรมบู
ณ์ รณ์
พุประวั
ทธประวั
ติตอนปฐมเทศนา
และครู
ธิบายเพิ
้อหาให้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปฐมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๔๔
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เรือ่ ง “ธรรมจั
ปวัตตตนสู
ตรและโอวาทปาฏิ
โมกข์
” และเขียนสรุ
ยนสรุปปข่ข่าาวว
“ธรรมจั
กรกักปรกั
วัตปตนสู
รและโอวาทปาฏิ
โมกข์
” และเขี
และอธิบายความเชื่อมโยงของเนื้อหาในข่าวและหลักธรรม
8. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
9. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นคุณค่าของการนา
หลักธรรมเรื่อง ธรรมจั
ธรรมจักกรกั
รกัปปปวั
วัตตตนสู
ตนสูตตรและโอวาทปาฏิ
รและโอวาทปาฏิโโมกข์
มกข์มมาเป็
าเป็นน
แนวทางในการดาเนินชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปฐมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๔๕

36
45

46
7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. สามารถเขียนอธิบาย
หลักธรรมที่ปรากฎในข่าวที่
กลุ่มตนเองสนใจ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. สามารถวิเคราะห์
หลักธรรมที่อยู่ในพุทธประวัติ
ตอนแสดงปฐมเทศนาและ
โอวาทปาฏิโมกข์
ด้านคุณลักษณะ
1. นาข้อคิดและหลักธรรม
จากข่าวที่สนใจไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การเขียนตอบ

ใบงาน

ระดับดีขึ้นไป

การเขียนตอบ

ใบงาน

ระดับดีขึ้นไป

การอธิบาย

แบบประเมิน

ระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.............
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ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวที่สอดคล้องกับหลักธรรม “ธรรมจั
รกัปปปวั
วัตตตนสู
ธรรมจักรกั
ตนสูตตรและโอวาทปาฏิ
รและโอวาทปาฏิโมกข์ ”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น..................................เลขที่..................................
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1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติและผลงานของ
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระ
เขมาเถรี และพระเจ้
าปเสนทิ
โกศลได้
พระเขมาเถรี
และพระเจ้
าปเสนติ
โกศลได้

สาระสาคัญ
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมตามแบบอย่างของ
พุทธสาวกพุ
ทธสาวิ
กาจะทำ
ดความสุ
ขแก่
ธสาวก สาวิ
กาจะท
าให้�เให้
กิดเกิความสุ
ขแก่
ผู้ปผฏิปู้ บฏิัตบิ ตั ิ
ขอบเขตเนื้อหา
ประวัติและคุณงามความดีของพุทธสาวก
พุทธสาวิกา ได้แก่
- พระอัญญาโกณฑัญญะ
- พระมหาปชาบดีเถรี
- พระเขมาเถรี
- พระเจ้าปเสนทิโกศล
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

สือ่
1. ภาพบุคคลตัวอย่างทาความดีในสังคม
2. เกม who is who
3. กระดาษโน้ตกาว
ภาพบุคคลตัวอย่างทาความดีในสังคม
ที่มา : https://www.prachachat.net/spinoff/entertainment/news- 4. สื่อ Power point เรื่อง พุทธสาวก
พุทธสาวิกา
81994
81994
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) รู้สึกอย่างไรต่อการกระทาของบุคคลที่ปรากฏตามข่าว
- การเขียนคุณธรรมของพุทธสาวก
2) การกระทาของบุคคลที่ปรากฏตามข่าวก่อให้เกิดผลดีต่อ
- การอภิปรายประวัติและผลงาน
สังคมหรือไม่ อย่างไร
2. จากคาตอบของนักเรียน ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนดังนี้
“จากภาพดังกล่าวที่เขาทาความดีเราสามารถทาตามได้ ซึ่งวันนี้
เราจะมาศึกษาคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างจากเรื่อง พุทธ
พุสาวก
ทธสาวก
พุทธสาวิ
พุทธสาวิ
กา) กา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ขั
น
้
เตรี
ย
ม
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
1.
ครู
ย
กตั
ว
อย่
า
งบุ
ค
คลที
ป
่
รากฎตามข่
า
ว
และให้
น
ก
ั
เรี
ย
นช่
ว
ยกั
น
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
อภิ
ป
รายถึ
ง
คุ
ณ
ความดี
แ
ละประโยชน์
ท
เ
่
ี
กิ
ด
ขึ
น
้
ต่
อ
สั
ง
คม
เพื
่
อ
2. ห้องสมุด
สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กระตุ
น
้
ความคิ
ด
ของนั
ก
เรี
ย
น
ดั
ง
นี
้
3. อินเทอร์เน็ต
กาหนด

๔๙

40
49

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือ 3. ครูอธิบายเนื้อหาเรื่องพุทธประวัติของพุทธสาวก โดยใช้สื่อ
Power point เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ในการอธิบาย
เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตของพระอัญญา
4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 - 4 คน เพื่อให้เล่นเกม Who is
โกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี
โดยเป็นนเกมที
เกมที่ต่ตั้งั้คงคำาถามเกี
�ถามเกี่ยวกั
่ยวกั
บประวั
ิของพระอั
ญญา
who โดยเป็
บประวั
ติขตองพระอั
ญญาโกณและพระเจ้าปเสนทิโกศลได้
ฑัโกณฑั
ญญะญพระมหาปชาบดี
เถรีเถรี
พระเขมาเถรี
าปเสนทิ
ญะ พระมหาปชาบดี
พระเขมาเถรีและพระเจ้
และพระเจ้
าปเสนทิ
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนสามารถอภิปรายคุณค่านาคุณธรรมที่ โกศล แล้วให้นักเรียนแข่งขันกันตอบคาถามว่าประวัติในข้อ
ดังกล่าวเป็นของบุคคลท่านใด
ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตของ
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระ 5. ครูแจกกระดาษโน๊ตกาวให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียน
เขมาเถรี
และพระเจ้
าปเสนทิ
โกศลมาประยุ
กต์ใกช้ต์ใช้ เขียนคุณธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี
พระเขมาเถรี
และพระเจ้
าปเสนทิ
โกศลมาประยุ
พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล แล้วนาติดบนกระดาน
เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน
หน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็น
ที่นักเรียนเขียนติดบนกระดาน
ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ถึงประวัติและผลงานของ
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และ
พระเจ้าปเสนทิโกศล และสิ่งที่นามาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติตนได้ โดยตั้งคาถามกับนักเรียนดังนี้
1) ประวัติและผลงานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด
2) นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของบุคคล
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7. ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคาถาม “ถ้าเราปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา จะเกิดผลอย่างไร”
(การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมตามแบบอย่างของพุทธสาวก
สาวิกาจะทาให้เกิดความสุขแก่ผู้ปฏิบัติ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนได้อย่างไรบ้าง อธิบาย
พร้อมยกตัวอย่าง
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายประวัติและผลงาน
ละผลงาน
๑.
ของพระอัญญาโกณฑั
ญาโกณฑัญญญะ
ญะ
พระมหาปชาบดีเถรี
ถรี พระ
พระเขมาเถรี
และ าปเสนทิ
เขมาเถรี และพระเจ้
พระเจ้
โกศล าปเสนทิโกศล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.
1. วิเคราะห์คุณณธรรมที
ธรรมที่ค่ควร
วร
ยึดถือเป็นแบบอย่
แบบอย่าางใน
งในการ
การดำ
วติ ของ พระอั
ดาเนิ�นเนิชีวนิตชีของพระอั
ญญาญญาโกณฑั
โกณฑัญญญะ
ญะพระมหาปชาบดี
พระมหาปชาบดีเถรี
พระเขมาเถรี
และ และพระ
เถรี พระเขมาเถรี
พระเจ้
าปเสนทิ
โกศลได้
เจ้าปเสนทิ
โกศลได้
ด้านคุณลักษณะ
1. อภิปรายคุณค่านา
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็น
แบบอย่างในการดาเนินชีวิต
ของพระอัญญาโกณฑัญญะ
พระมหาปชาบดีเถรี พระ
เขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิ
โกศลมาประยุกต์ใช้เป็น
แบบอย่างการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจาวัน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบคาถาม

แบบบันทึก

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม
การตอบถาม

คาถาม

ระดับดีขึ้นไป
ตอบคาถามถูกต้อง

สังเกตพฤติกรรม

คาถาม

ระดับดีขึ้นไป

44
53
53

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.................

ขอบเขตเนื้อหา
- นันทิวิสาลชาดก
- สุวัณณหังสชาดก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องนันทิวิสาล
สุชาดก
วัณณหังสชาดกได้
สุวัณณหังสชาดกได้

ตัวชี้วัด

วีดิทัศน์ เรื่อง นันทวิสาลชาดก
ที่มา :
https://www.youtube.com/watch?v=LkfScbg5zCA
https://www.youtube.com/watch?v=LkfScbg5zCA
2. ครูเปิด วีดิทัศน์เรื่อง สุวัณณหังสชาดก ให้นักเรียนชม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตน 1. ครูตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก - นักเรียนเคยได้ยินเรื่องชาดกหรือไม่ และเคยได้อ่านหรือ
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน ศึกษาเรื่องชาดกอะไรมาบ้าง จากนั้นครูชี้แจงกับนักเรียน
ตัวอย่างตามที่กาหนด
ว่าวันนี้จะศึกษาเรื่องนันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
สาระสาคัญ
ขั้นสอน
นิทานชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของ 1. ครูเปิดวีดิทัศน์ นิทานชาดกเรื่อง นันทวิสาลชาดกและสุ
สุวัณ
วัณณหั
ณหังสชาดก
งสชาดกให้ให้นนักักเรีเรียยนชม
นชม
พระโคดมพุ
พระโคตมพุทธเจ้
ธเจ้าาขณะเป็
ขณะเป็นนพระโพธิ
พระโพธิสสัตัตว์ว์
บาเพ็ญเพียร ทั้งยังแฝงคุณงามความดีและคติ
ละคติ
ธรรมสาคัญให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาได้นาไป
ปฏิบัติจนเกิดความสุขได้

แหล่งเรียนรู้
1.- หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.- ห้องสมุด
3.- อินเทอร์เน็ต
สือ่
1.- วีดิทัศน์ เรื่อง นันทวิสาลชาดก
2.- วีดิทัศน์ เรื่อง สุวัณณหังสชาดก
3.- ปากกาเมจิก
4.- กระดาษฟลิ๊บชาร์ท
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.- กิจกรรม “นิทานสอนศิษย์”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรืแผนการจั
่อง ประวัดตการเรี
ิและความส
ทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ยนรู้ที่ าคั
7 ญเรืของพระพุ
่อง นิทานชาดก
: นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู
้ สัง้ทคมศึ
ชาสังคมศึ
กษา ฯ
ชั้นมัธยมศึ
หน่วยการเรี
ยนรู
ี่ 1 กเรืษา
่อง ฯประวัติและความสาคัรายวิ
ญของพระพุ
ทธศาสนา
เวลากษาปี
1 ชัท่วี่ 3โมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด้านทักษะและกระบวนการ
วีดิทัศน์เรื่อง สุวัณณหังสชาดก
1.
นักเรีกษะและกระบวนการ
ยนสามารถนาเสนอข้อคิดที่ได้จาก
ด้านทั
วีดิทัศน์เรื่องทีสุ่มวาัณ:ณหังสชาดก
เรื่อนังนักเรี
นทิยวนสามารถน
ิสาลชาดก าเสนอข้
สุวัณณหัองคิสชาดกได้
https://www.youtube.com/watch?v=j8PVnPVTsB8
1.
ดที่ได้จาก
ที่มา :
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน และส่งตัวแทน
https://www.youtube.com/watch?v=j8PVnPVTsB8
เรื2.่อนังนักนเรีทิยวนสามารถยกตั
ิสาลชาดก สุววัณอย่
ณหัางการน
งสชาดกได้
าข้อคิดที่ https://www.youtube.com/watch?v=j8PVnPVTsB8
ออกมารั
ในการท
กรรม
ทานสอนศิ
”
ครูให้บนอุักปเรีกรณ์
ยนแบ่
งกลุ่มากิๆ จละ
3-4“นิคน
และส่งตัษวย์แทน
ได้รนัับกจากการศึ
กษานิทานชาดกมาปรั
บใช้
เรียนสามารถยกตั
วอย่างการนาข้
อคิใดนที่ 3.
2.
4. ครูแจกอุ
กรณ์ใกนการท
ารทากิากิ
จกรรม
แก่ทปากกาเมจิ
บอุปปกรณ์
จกรรมได้“นิ
านสอนศิษกย์”กระ
ชีวริตับประจ
าวันได้กษานิทานชาดกมาปรับใช้ใน ออกมารั
ได้
จากการศึ
ดาษฟลิ
๊ปชาร์ปกรณ์
ท ให้กนารท
ักเรีากิ
ยนแต่
ละกลุ
มกันศึกษานิก ทกระ
าน
4.
ครูแจกอุ
จกรรม
ได้่มแร่ก่วปากกาเมจิ
ณลัาวั
กษณะ
ชีด้วาิตนคุ
ประจ
นได้
้บตนสนใจ
ชาร์
ท ให้
ยนแต่ละกลุ
ละกลุ่มร่่มวร่มกั
วมกันนศึศึกกษานิ
ษานิททานาน
เรื่องที่ก๊ปลุ่มชาร์
ดาษฟลิ
ท ให้
นักนเรีักยเรีนแต่
นักณ
เรีลัยนสามารถอภิ
ปรายคุณค่าที่ได้จาก กระดาษฟลิ
ด้1.านคุ
กษณะ
แต่่กลลุะกลุ
่ มระดมความคิด เกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เรียนรู้จาก
่มตนสนใจ
การศึ
่องนันทิวิสาลชาดก
1.
นักกเรีษาเรื
ยนสามารถอภิ
ปรายคุณสุค่วาัณที่ไณหั
ด้จงากส เรื5.่องที
นิทานเรื
่องดัง่ มกล่
าว แล้วเขียนลงในกระดาษ
ากที้จ่สากุด
แต่ล ะกลุ
ระดมความคิ
ด เกี่ยวกับสิ่ งที่ให้
ได้ไเด้รียมนรู
ชาดกได้
การศึ
กษาเรื่องนันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังส 5.
ากิวจเขีกรรม
15 นาที ให้ได้มากที่สุด
นิโดยครู
ทานเรืก่อาหนดเวลาท
งดังกล่าว แล้
ยนลงในกระดาษ
สุชาดกได้
วัณณหังสชาดกได้
6. ครูใกห้าหนดเวลาท
นักเรียนแต่ลากิะกลุ
่มออกมาน
าเสนอสิ่งที่กลุ่มตนได้
โดยครู
จกรรม
15 นาที
เรียครู
นรูใ้แห้ละยกตั
อย่าลงการน
อคิดที่ไาเสนอสิ
ด้รับไปประยุ
ใช้ใน
6.
นักเรียวนแต่
ะกลุ่มาข้
ออกมาน
่งที่กลุก่มต์ตนได้
นชีวิต วอย่างการนาข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
เรีการด
ยนรูาเนิ
้และยกตั
ขั้นสรุาเนิ
ป�นเนิชีนวชีิตวิต
การด
ในการดำ
ครูแปละนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องราวของนันทิวิสาล
ขั7.้นสรุ
ชาดก
7.
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องราวของนันทิวิสาล
สุวัณณหั
สุวัณงสชาดก
ณหังสชาดก
ชาดก
และนั
กเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนาข้อคิดที่
สุ8.วัณครูณหั
งสชาดก
8.
และนักเรีกต์ยในร่
มกันอภิาเนิ
ปรายเกี
ได้รครู
ับไปประยุ
ช้ใวนการด
นชีวิต่ยวกับการนาข้อคิดที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

๕๕
๕๕
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายเรื่องนันทิวิสาล
ชาดก สุวัณณหังสชาดกได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. นาเสนอข้อคิดหรือสิ่งที่
เรียนรู้จากเรื่องนันทิวิสาล
ชาดกสุสุววัณัณณหั
ณหังงสชาดกได้
สชาดกได้
2. ยกตัวอย่างการนาข้อคิดที่
ได้รับจากการศึกษานิทาน
ชาดกมาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้
ด้านคุณลักษณะ
1. อภิปรายคุณค่าที่ได้จาก
การศึกษาเรื่องนันทิวิสาล
ชาดก สุวัณณหังสชาดกได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การอภิปราย

แบบบันทึก

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..................................................................................................................................... ......................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......

แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต

ศาสนิกชน เป็นแบบอย่างของปุถุชน
ทั่วไป ในด้านการน้อมนาหลักธรรมมา
ปฏิบัติจนเกิดความสุขกายสุขใจ ทั้งยัง
สามารถเป็นต้นแบบให้ชาวพุทธทั่วโลกได้
ปฏิบัติตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า

สือ่
1.
๑. คคำาถามเกี
�ถามเกี่ย่ยวกั
วกับบหม่
หม่ออมเจ้
มเจ้าาหญิ
หญิงงพูน
พิพูศนมัพิยศมัดิยศกุดิลศกุและ
ศาสตราจารย์ สัสัญญญา
ล และศาสตราจารย์
ญา
ธรรมศักดิ์
2. ภาพยอดมนุษย์
ภาพยอดมนุษย์
3. ภาพหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
ที่มา : https://goo.gl/TfcKMp
4. ภาพศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
ขอบเขตเนื้อหา
2. ครูกล่าวเสริมและเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “แม้แต่ยอดมนุษย์ยัง 5. ป้ายชื่อศาสนิกชนตัวอย่าง
ละผลงานหม่ออมเจ้
มเจ้าาหญิ
หญิงงพูน มีคุณธรรมในการดาเนินชีวิต เขาจึงกลายเป็นยอดมนุษย์ที่ทุกคน ภาระงาน/ชิ้นงาน
ประวัติและผลงานหม่
พูพินศมัพิยศมัดิยศกุดิลศกุและศาสตราจารย์
ล และศาสตราจารย์
สัญญา ให้การยอมรับ วันนี้เราจะมาศึกษาคุณธรรมของบุคคลที่ได้รับการ 1. กิจกรรม เอ๊ะ ใครกันนะ
สัญญา
ธรรมศักดิ์
ยกย่องว่าอเป็
กชนตักชนตั
วอย่าวง”
การยกย่
งว่นาศาสนิ
เป็นศาสนิ
อย่าง”
ขั้นสอน
3. ครูให้นักเรียนดูภาพหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และ
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ พร้อมทั้งเล่าประวัติและผลงาน
ของท่านทั้งสองพอสังเขป

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติ 1. ครูให้นักเรียนดูภาพยอดมนุษย์ และอภิปรายเกี่ยวกับการ
ตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติตบนัติตคุณ
าเนิน�ชีเนิวนิตของยอดมนุ
ษย์ ษย์
การปฏิ
น ธรรมในการด
คุณธรรมในการดำ
ชีวิตของยอดมนุ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
สาระสาคัญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง : หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๕๘
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติและ
ผลงานของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่
หญิงงพูพูนลพิศสมัมัยย ดิดิสศกุกุลล
ภาพหม่อมเจ้าหญิ
ด้านทัดกถืษะและกระบวนการ
ควรยึ
อเป็นแบบอย่างของหม่อมเจ้า
ที่มา : https://goo.gl/jDjUUV
1. นังพูกนเรีพิยศนสามารถวิ
คุณธรรมที่
หญิ
มัย ดิศกุลเคราะห์
และศาสตราจารย์
ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของหม่อมเจ้า
สัญญา ธรรมศักดิ์ได้
หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และศาสตราจารย์
๒. นักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิด
สัญญา ธรรมศักดิ์ได้
เรื2.่องแบบอย่
างคุณธรรมของบุ
�คัญด
นักเรียนสามารถสร้
างแผนผัคคลสำ
งความคิ
ณลักษณะ
เรืด้า่อนคุ
งแบบอย่
างคุณธรรมของบุคคลสาคัญ
๑.
นั
ก
เรี
ย
นสามารถชื
ด้านคุณลักษณะ ่นชมคุณธรรม
ที1.ค่ วรยึ
เป็นของหม่่นอชมคุ
มเจ้าณหญิธรรมที
งพูนพิ่คศวร
มัย
นักเรีดถืยอนสามารถชื
สัญญา
ยึดิดศกุถืลอเป็และศาสตราจารย์
นของหม่อมเจ้าหญิ
งพูนธรรมศั
พิศมัยกดิไ์ ด้
ภาพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
ดิศกุล และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรม
ที่มา : https://goo.gl/4nomkJ
https://goo.gl/4nomkJ
ศักดิ์ได้
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3-4 คน เพื่อทา
กิจกรรม “เอ๊ะ ใครกันนะ” แล้วให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มมารับ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง : หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๕๙
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2. นักเรียนสามารถอภิปรายถึงคุณค่าของ
การศึกษาเรื
ษาเรื่อ่องแบบอย่
งแบบอย่าางคุ
งคุณณธรรมของ
ธรรมของ
ศาสตราจารย์
์ได้
หม่
อมเจ้าหญิงพูสันญพิญา
ศมัธรรมศั
ย ดิศกุลกดิและ
ได้อย่างมีเหตุผสัลญญา ธรรมศักดิ์
ศาสตราจารย์
ได้อย่างมีเหตุผล
ป้าย ซึ่งด้านหนึ่งจะเขียนว่า “หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล”
อีกด้านหนึ่งเขียนว่า “ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์”
5. ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และ
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ แล้วให้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ลงมติว่าจะตอบหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล หรือ
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ พร้อมกับนักเรียนที่เป็นตัวแทน
กลุ่ม 1 คน ชูป้ายหลังจากที่ได้รับสัญญาณ
ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมที่
ควรยึดถือเป็นแบบอย่างและการประยุกต์นาคุณธรรมแบบอย่าง
ของศาสนิกชนตัวอย่างที่ได้เรียนในวันนี้มาใช้ในการดาเนินชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง : หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๖๐
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายประวัติและผลงาน
ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย
ดิศกุล และศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. วิเคราะห์คุณธรรมที่ควร
ยึดถือเป็นแบบอย่างของ
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย
ดิศกุล และศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ได้
2. ปฏิบัติกิจกรรม เอ๊ะใคร
กันนะ ได้
ด้านคุณลักษณะ
1. ชื่นชมคุณธรรมที่ควร
ยึดถือเป็นของหม่อมเจ้าหญิง
พูนพิศมัย ดิศกุล และ
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรม
ศักดิ์ได้
2. อภิปรายถึงคุณค่าของ
การศึกษาเรื่องแบบอย่าง
คุณธรรมของหม่
อมเจ้าหญิง
ธรรมของศาสตราจารย์
พูสันญพิญา
ศมัยธรรมศั
ดิศกุล กและศาสตราจารย์
ดิ์ได้
สัได้ญอญา
ย่าธรรมศั
งมีเหตุกผดิล์ ได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

แบบบันทึก

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนาชีวิต
รหัสวิชา ส23101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 13 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระพระพุ
ทธศาสนา
สาระพระพุ
ทธศาสนา
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรู้ ยนรู้
รู้ และเข้
าใจประวั
ติ ความส
าคัญ ศาสดา
หลักธรรมของพระพุ
ทธศาสนา
าใจประวั
ติ ความสำ
�คัญ ศาสดา
หลักธรรมของพระพุ
ทธศาสนา
หรือ		หรือ
		
ส ๑.๑ส 1.1
รู้ และเข้
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ		
ร่วมกันอย่างสันติ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.3/6 อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
งฆคุณ่ตและข้
ญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
		
ม.๓/๖ อธิบายสั
ศาสนาที
นนับถืออธรรมสำ
ตามที่ก�คัาหนด
ตามทีเคราะห์
่กำ�หนดการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อ
			 ม.3/7
ศาสนาที
เห็น่ตคุนนั
ณค่บาถือและวิ
และวิอมส
เคราะห์
ารปฏิ�บงานและการมี
ัติตนตามหลักคธรรมในการพั
		
ม.๓/๗ เห็นคุณเตรีค่ายมพร้
รอบครัว ฒนาตนเพื่อ
าหรับกการทำ
			
เตรียมพร้
�หรับการทำ�คงานและการมี
การทอมสำ
างานและการมี
รอบครัว ครอบครัว
2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การที่ศาสนิกชนศรัทธาและน้อมนาคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือไปปฏิบัติจะเกิดการพัฒนาทั้งทาง
ทางความคิ
จิตใจและการดำ
่ส่งเสริ
ณภาพชี
วิตของตนเองและสั
ความคิ
ด จิตดใจและการด
าเนิ�นเนิชีวนิตชิทีว่สิต่งทีเสริ
มคุณมคุภาพชี
วิตของตนเองและสั
งคมงคม
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. พระรัตนตรัย
2. อริยสัจ ๔
3. พุทธศาสนสุภาษิต
4. เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร
5. การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการสืบค้น
2. ทักษะการทางานกลุ่ม
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการนาเสนอ
เจตคติ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. มีจิตสาธารณะ
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิชื้นงานหรือภาระงาน
ภาระงาน
- ชิ้นงาน “แผนผังความคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
ความครบถ้วน
ประกอบด้วย
ประเด็นดังนี้
1. พระรัตนตรัย
2. อริยสัจ ๔
3. พุทธศาสนสุภาษิต
4. เรื่องน่ารู้จาก
พระไตรปิฎก : พุทธ
พุปณิ
ทธปณิ
๔
ธานธ๔านในมหา
ปรินิพพานสู
ร ตร
ในมหาปริ
นพิ ตพานสู
5. การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีประเด็นครบทั้ง มีประเด็นเพียง 3 มีประเด็นเพียง 2
4 ประเด็น
จาก 4 ประเด็น
จาก 4 ประเด็น

1 (ปรับปรุง)
มีประเด็นเพียง 1
จาก 4 ประเด็น
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ประเด็นการประเมิน
ความถูกต้องและ
กระชับของเนื้อหา

ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
สรุปประเด็น
สรุปประเด็นเนื้อหา สรุปประเด็นเนื้อหา
เนื้อหาได้ถูกต้อง ได้ถูกต้องเกินกว่า ได้ถูกต้องเกินกว่า
ทั้งหมด และ
50% แต่ไม่ถูกต้อง 50% แต่ไม่ถูกต้อง
เนื้อหามีความ
ทั้งหมด และเนื้อหา ทั้งหมด และเนื้อหา
กระชับ เข้าใจง่าย มีความกระชับ
ไม่มีความกระชับ
เข้าใจง่าย
ชิ้นงานมีการตกแต่ง
ให้สวยงาม น่าสนใจ

ความรับผิดชอบใน
การทางาน

-

-

1 (ปรับปรุง)
สรุปประเด็นเนื้อหา
ได้ถูกต้องน้อยกว่า
50% โดยเนื้อหา
อาจจะกระชับ
หรือไม่กระชับก็ได้

ชิ้นงานไม่มีการ
ตกแต่งให้สวยงาม
ไม่น่าสนใจ
ส่งชิ้นงานตาม
ส่งชิ้นงานเกินกว่า
ระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด
66

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ

๘14 – 16
11
๗ – 13
8๖ – 10
ต่ากว่า 8๕ ขึ้นไป
พอใช้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๖๖

9
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=sPulNgPjA9o

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สังฆคุณ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรม ขั้นนา
- คลิปวิดีโอบทสวดมนต์สังฆคุณ
1. ครูนาเสนอรูปภาพ การบิณฑบาตของพระสงฆ์
สาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
สั9งฆคุณ ๙
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
- รูปภาพพระสงฆ์
สาระสาคัญ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
พระสงฆ์คือ นักบวชในพระพุทธศาสนา ผู้
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ปฏิบัติตามคาสั่งสองของพระพุทธเจ้า ย่อมได้รับ
พระสงฆ์ที่สอดคล้องกับ
ความเคารพ นับถืคือจากศาสนิกชน
หลักสังฆคุณ 9
ที่มา : https://pxhere.com/th/photo/554822
554822
ขอบเขตเนื้อหา
2. นักเรียนร่วมกันร่วมกันอภิปรายในประเด็น ภาพที่เห็น เป็นภาพ
- ความหมายและองค์ประกอบของพระ เกี่ยวกับอะไร (พระสงฆ์บิณฑบาต) เหตุใดพระสงฆ์จึงต้องบิณฑบาต
(เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์)
รัตนตรัตนตรั
ย ย
พระรั
- ความหมายและประเภทของสังฆคุณ 9 ขั้นสอน
3. ครูนาเสนอคลิปวีดีโอบทสวดมนต์สังฆคุณ 9

๖๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สังฆคุณ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
ต่ อ มานั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายความหมายของค าว่ า สั งฆคุ ณ 9
ด้านความรู้
(คุณของพระสงฆ์)
1. บอกความหมายและองค์ประกอบของพระ 3. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ค วามหมายจากบทสวดสั งฆคุ ณ 9
รัตนตรัตนตรั
ย และสั
งฆคุงณฆคุ9ณได้๙ ได้
พ ร้ อ ม เขี ย น บ น กระดาน โดยแบ่ งเป็ น สั ง ฆ คุ ณ ที่ เป็ น เห ตุ
พระรั
ย และสั
และสังฆคุณที่เป็นผล
ด้านทักษะและกระบวนการ
4. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น วิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมจากสั ง ฆคุ ณ ที่ เป็ น เหตุ
1. ปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์อย่างเหมาะสมตาม
( สังฆคุณที่เป็นเหตุคือสิ่งที่พระสงฆ์ควรประพฤติ ปฏิบัติ ) พร้อมจด
หลักสังฆคุณ 9๙
บันทึนกทึลงในสมุ
ดของนั
กเรีกยเรีนยน
จดบั
กลงในสมุ
ดของนั
5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สังฆคุณเป็นผล ( สังฆคุณที่เป็นผลคือ
ด้านคุณลักษณะ
สิ่งที่พระสงฆ์สมควรได้รับหรือสิ่งที่เราสมควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์ )
1.
ความส�าคั
ของพระสงฆ์ในฐานะผู
ในฐานะผูส้ ้สบื ืบทอด
๑. เห็นความสำ
คัญญของพระสงฆ์
ทอดพระพุ
ทธศาสนาตามหลั
พุทธศาสนาตามหลั
กสังฆคุณกสังฆคุณ
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
พระสงฆ์หมายถึงใคร (นักบวชในพระพุทธศาสนา) พระสงฆ์ที่ดีควรมี
ลักษณะอย่างไร (ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า) เมื่อพระสงฆ์
ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดผลอย่างไร
( เป็นที่เคารพนับถือ และช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา )
เวลา 1 ชั่วโมง

๖๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายและ
องค์ประกอบของพระรัตนตรัย
และสังฆคุณ 9 ได้

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์อย่าง
เหมาะสมตามหลักสังฆคุณ ๙9

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
11. เห็นความสาคัญของ
พระสงฆ์ในฐานะผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาตามหลัก
สังฆคุณ 9

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
- ดี ;: บอกความหมาย
และองค์ประกอบของ
พระรัตนตรัย และสังฆ
คุและสั
ณ 9งฆคุ
ได้ถณูกต้๙อง
ครบถ้
ได้ถูกต้วอนงครบถ้วน
- พอใช้
พอใช้ :;: บอกความหมาย
บอก
ความหมาย
หรือ
หรื
อองค์ประกอบของ
องค์ปตระกอบของพระ
พระรั
นตรัย และสังฆคุณ ๙
รัตนตรัย และสังฆคุณ 9
ได้
ได้
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
บอกความหมายและ
องค์ประกอบของพระ
รัตนตรั
ย และสั
งฆคุ
พระรั
ตนตรั
ย และสั
งฆคุณณ9๙
ได้อย่างสมเหตุสมผล
- ดี ;: อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่อง
คุณลักษณะของพระสงฆ์
ได้ถูกต้องครบถ้วน
- พอใช้ ;: อภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องคุณลักษณะของ
พระสงฆ์ได้
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในเรื่อง
คุณลักษณะของพระสงฆ์
ได้อย่างสมเหตุสมผล
- ดี ;: เปรียบเทียบ
ลักษณะพระสงฆ์ที่
เหมาะสมต่อการเคารพ
นับถือได้อย่างมีเหตุผล
- พอใช้ ;: เปรียบเทียบ
ลักษณะพระสงฆ์ที่
เหมาะสมต่อการเคารพ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

นับถือได้
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
เปรียบเทียบลักษณะ
พระสงฆ์ที่เหมาะสมต่อ
การเคารพนับถือได้อย่าง
สมเหตุสมผล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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สาระสาคัญ
การรู้และเข้าใจในเรื่อง ทุกข์ จะช่วยทาให้
นักเรียนสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ เพื่อดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางานและการมี
ครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ให้ นักเรียนวาดแก้วนา 1 แก้ว พร้อมทังให้ ระบายสีนาตาม
ระดั บความทุ กข์ ที่ ตนเองมี ต่ อมานั กเรียนเขี ยนความทุ กข์ ที่
้นในชีววิติตตนเอง
ตนเองใส่กระดาษโน้ใส่ตกทีระดาษโน้
่แจกให้ ตที่แจกให้ โดย
เกิดขึนในชี
ไม่
ต้องเขีต้อยงเขี
นชื่อยนชื่อ
โดยไม่
2. ครูอ่านตัวอย่างความทุกข์ที่เกิดขึน จากคาตอบของนักเรียน
�นวน ๔-๖ ตัวอย่4-6
าง พร้
อมสนทนาเข้
าสู่บทเรีายสูนโดย
จจำานวน
ตัวอย่
าง พร้อมสนทนาเข้
่บทเรียนโดย
การถามค าถามว่ า “จากตั วอย่ างที่ ครู กล่ าวมานั น ท าไมจึ ง
เรียกว่าทุกข์” (ทำให้ไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ)
ขั้นสอน
3. ครู เขี ยนค าว่ าอริ ยสั จ 4 บนกระดาน พร้ อมอภิ ป รายกั บ
นั กเรี ยนในประเด็ น ความหมายของอริยสั จ 4 (ควำมจริงอั น
ประเสริฐ 4 ประกำร)
4. นั ก เรี ย นวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของอริ ย สั จ 4 พร้ อ ม
ความหมาย และวิเคราะห์ว่าข้ขอใดเป็นเหตุ ข้อใดเป็นผล
1) ทุกข์ หมายถึงความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
2) สมุทัย หมายถึง สาเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์
3) นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์
๔) มรรค หมายถึง แนวทางแห่งการดับทุกข์
สมุ ทั ยเป็ นเหตุ ทุ กข์ เป็ นผล มรรคเป็ นเหตุ นิ โรธเป็ นผล
พร้ อ มทั งสนทนาเชื่ อ มโยง ถึ งหลั ก ธรรมในหมวดทุ ก ข์ อั น
ประกอบไปด้วย ขันธ์ 5 และไตรลักษณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ทุกข์

- คลิปวีดีโอตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภ
กรรมฐาน)
(อสุภกรรมฐาน)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การนาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักธรรมในชีวิตประจาวัน

- รูปภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๗๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของทุกข์
- หลักธรรมในหมวดของทุกข์ ได้แก่
ขันธ์ 5 และไตรลักษณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.บอกความหมายของทุกข์ ขันธ์ 5 และไตร
ลักษณ์กษณ์
ได้ถไูกด้ต้ถอูกงต้อง
ไตรลั
ด้านทักษะและกระบวนการ
1.นาหลักขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
1.อธิบายถึงคุณค่าของการนาหลักธรรมใน
หมวดของทุกข์ต่อการดาเนินชีวิตได้อย่างมี
เหตุผล
ทีม่ า :https://music.mthai.com/hotissue/239719.html
:https://music.mthai.com/hotissue/239719.html
พร้อมวิเคราะห์ ตามหลักขันธ์ 5 ในประเด็นดังต่อไปนี
1) ขันธ์ 5 หมายถึงอะไร และมี อะไรบ้ าง (องค์ป ระกอบ
ของชีวิต ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ)
2) รูปคืออะไร (ใบหน้า ร่างกาย ประกอบด้วย ธาตุทัง 4
ดิน นา ลม ไฟ)
3) เวทนา คืออะไร (ความรู้สึก ทุกข์ สุข เฉยๆ)
4) สัญญาคืออะไร (การจาได้ รู้ว่าเป็นดารา ชื่อ ปานธนพร)
5) สังขารคืออะไร (การปรุงแต่ง ชอบ ไม่ชอบ เฉยๆ)
6) วิญญาณ คืออะไร (การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ตา หู
จมูก ลิน กาย ใจ - การใช้ตามองรูปภาพ)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
5. ครูนาเสนอรูปภาพ ปาน ธนพร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ทุกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๗๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

ที่มา :https://music.mthai.com/hotissue/239719.html
:https://music.mthai.com/hotissue/239719.html
4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ตามหลักไตรลักษณ์ จากคลิปวีดีโอ
ดามประเด็นดังต่อไปนี
1) ไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะของสิ่งทั่วไปซึ่งเป็นกฎของ
ธรรมชาติ
ง ความไม่
แน่่ ยนงอน ไม่ แ น่ น อ น
๒ ) อนิ
อ นิจจจังจั หมายถึ
ง ห ม าย
ถึ ง ค วเทีาม่ยงไม่ไม่เที
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
๓) ทุกขัง หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
๔) อนัตตา หมายถึง ความไม่มีตัวตน ไม่สามารถควบคุมได้
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ในประเด็นดังนี
1) ขั น ธ์ 5 และไตรลั ก ษณ์ จั ด อยู่ ในอริ ย สั จ 4 เรื่ อ งใด
(ทุกข์)
2) นักเรียนจะนาความรู้เหล่านีไปใช้ในชีวิตประจาวัน

3. นักเรียนดูคลิปวีดีโอ ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ทุกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๗๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
อย่างไร (รู้เท่ำทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ว่ำมีควำมเปลี่ยนแปลงไปเป็น
ธรรมดำ ไม่สำมำรถบังคับควบคุมได้ ส่งผลให้ ไม่นำเรื่องต่ำง ๆ
มาคิ
เกิเดกิทุดกทุข์ก)ข์)
มำคิดกังกัวลให้
งวลให้
3) เมื่อนักเรียนนามาใช้ในชีวิตประจาวัน จะส่งผลอย่างไร
ต่อนักเรียน (สำมำรถดำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ทุกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๗๔
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75
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.บอกความหมายของทุกข์
ขันธ์ 5 และไตรลักษณ์ได้
ถูกต้อง

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.นาหลักขันธ์ 5 ไตรลักษณ์
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
1.อธิบายถึงคุณค่าของการนา
หลักธรรมในหมวดของทุกข์
ต่อการดาเนินชีวิตได้อย่างมี
เหตุผล

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
- ดี :; บอกความหมาย
ของทุกข์ ขันธ์ 5 และ
ไตรลักษณ์ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
- พอใช้ ;: บอก
ความหมายของทุกข์
ขันธ์ 5 หรือไตรลักษณ์
ได้
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
บอกความหมายของทุกข์
ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
- ดีดี :; เสนอแนวทาง
เสนอแนวทางการ
นาหลั�กหลัขันกขัธ์น5ธ์ ๕และไตร
การนำ
และไตร
ษณ์ไไปประยุ
ปประยุกกต์ต์ใช้ใช้ในใน
ลักกษณ์
ประจ�าวั
วันนได้ได้ออย่ย่างาง
ชิชีววติ ิตประจำ
เหมาะสม
เหมาะสม
- พอใช้ ;: เสนอแนวทาง
การนาหลักขันธ์ 5 หรือ
ไตรลักษณ์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
เสนอแนวทางการนา
หลักขันธ์ 5 ไตรลักษณ์
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
สมเหตุสมผล
- ดี :; อธิ
อธิบบายถึ
ายถึงงคุคุณณค่ค่าา
ของการน
ธรรมใน
ของการนำ�าหลั
หลักกธรรมใน
หมวดของทุ
หมวดของทุกกข์ข์ตตอ่ ่อการ
ดการดำ
าเนิน�เนิชีวนิตชิได้
วติ อได้ย่าองมี
ย่างมี
เหตุ
ผล
เหมาะสม
- พอใช้ :; อธิบายถึง
คุณค่าของการนา
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76
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
หลักธรรมในหมวดของ
ทุกข์ต่อการดาเนินชีวิต
ได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
ามารถ
อธิบายถึงคุณค่าของ
ของการ
นการนำ
าหลั�กหลั
ธรรมในหมวด
กธรรมในหมวด
ของทุกข์ต่อการดำ
การด�าเนิ
เนิน
ชีวิตได้อย่าง
สมเหตุสมผล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..................................................................................................................................... ......................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สมุทัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อ
- โปรแกรมนาเสนอ power
ธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม 1.นักเรียนศึกษา คลิปวีดีโอข่าวการปล้นร้านทอง
point presentation เรื่อง
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ปปัญจธรรม 3
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์
- คลิปวิดีโอข่าว การปล้นร้าน
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
ทอง
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางานและการมี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครอบครัว
- การวิเคราะห์การนาหลักธรรม
สาระสาคัญ
ในหมวดสมุทัยไปประยุกต์ใช้ใน
เมื่อทราบถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์
ชีวิตประจาวัน
แล้วหลีกเลี่ยงหรือละการกระทานั้น พร้อมทั้ง ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=FfG_yjy5NKk
นาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ย่อม และร่วมกันตอบคาถามดังนี้
1) จากคลิปวีดีโอดังกล่าว เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไร (การ
ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข
(การปล้
นร้านทองเพื
ชิงพทรัย์)พย์)
ขอบเขตเนื้อหา
ปล้นร้านทอง
เพื่อชิง่อทรั
- ความหมายของสมุทัย
๒) เพราะเหตุใด เขาจึงก่อเหตุ (อยากได้เงิน อยากรวย อยาก
- หลักธรรมในหมวดของสมุทัย ได้แก่ อยากสบาย)
สบาย)
วัฏฏะ 3 และปปัญจธรรม 3
๓) แล้ ว เขาได้ รับ ผลที่ ต ามมาอย่ างไร ( โดยจั บ ติ ด คุ ก ขาด
อิขาดอิ
สรภาพ
งคมรั
งเกีงยเกีจยยจ
มีความทุ
กข์)กข์)
สราพโดนสั
ดดนสั
งคมรั
มีความทุ
2.ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง สมุทัย เหตุที่ทาให้เกิดทุกข์
ประกอบด้วย วัฏฏะ 3 และปปัญจธรรม 3

๗๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สมุทัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
๓. นักเรียนทาการศึกษา วัฏฏะ 3 คืออะไร เพราะเหตุใดอยู่ใน
1.บอกความหมายของสมุทัย วัฏฏะ 3
หมวดหลักธรรมของสมุทัย (การหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเวียน
ว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิต อยู่ในสมุทัยเพราะว่า เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ปปัญจธรรม 3 พร้อมทั้งองค์ประกอบ ได้
ทุกข์)
ถูได้กถตู้กอต้งอง
๔. นักเรียนวิเคราะห์และตอบคาถามจากการดูคลิปวิดีโอข้างต้น
ด้านทักษะและกระบวนการ
1.นาหลักวัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3 ไป
เป็นไปตามวัฏฏะ 3 อย่างไร (ผู้ก่อเหตุคิดปล้นร้านทองซึ่งมีกิเลส
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ความชั่ วที่ อยู่ในใจ ก่อให้ เกิดการกระท าหรือกรรมขึ้น มา ผลที่
ตามมาของคือโดนตารวจจับและได้รับโทษ ก็กลายเป็น วิบาก)
เหมาะสม
๕. ครูพูดเชื่อมโยงถึงกระบวนการทางานของกิเลส กรรม วิบาก ที่
ด้านคุณลักษณะ
1.เห็นประโยชน์ของหลักธรรมในหมวดของ เรียกว่า วัฏฏะ 3 หรือ ส่งผลให้สังสารวัฏดาเนินต่อไปไม่รู้จบกับ
เหตุก ารณ์ ป ล้ น ร้านทอง (ผู้ ก่อ เหตุพ้ น โทษและและไม่ ส ามารถ
สมุทัยต่อการนาไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล
ระงับกิเลสได้ สร้างกรรมคือ ก่อเหตุอีก ก็จะต้องได้รับโทษอีก ไป
เรื่ อ ย ๆ เป็ น วิ บ ากกรรม ไม่ มี วั น จบสิ้ น ตามหลั ก วั ฏ ฏะ 3
หมุนเวียนอยู่ตลอด)
๖. ครู
ครูแและนั
ละนักกเรีเรียนร่
ยนร่
ปรายความหมายของหลั
ปปัญ จ๓
๖.
วมกัวมกั
นอภินปอภิรายความหมายของหลั
กปปัญกจธรรม
ธรรม โ3ปรแกรมนำ
โดยใช้โปรแกรมน
าเสนอpoint
power
( ปปั๓ญหมายถึ
จธรรมง
โดยใช้
�เสนอ power
( ปปัpoint
ญจธรรม
หมายถึ
เลสที
งแต่หมายถึ
งยื ด เยืง้ อตัพิณสหาดารมานะ
หมายถึ
กิ3เลสที
ท่ �ำ ให้งคดิ กิปรุ
งแต่่ ทงยืาให้
ดเยืคอ้ ิ ดพิปรุ
สดาร
ทิฏฐิง)
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ )

๗๘
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สมุทัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7. นักเรียนทาการศึกษา ปปัญจธรรม 3 คืออะไร และวิเคราะห์
ว่า หลักปปัญจธรรม 3 ทาให้ผู้ก่อเหตุปล้นร้านทองก่อเหตุซ้าเดิม
่ เมื่อมี
ได้อย่างไร ( มีตัณหา คือความอยากได้
( มีตัณหา คืออยูความอยากได้
อยู่ เมื้อมี
คนมาตักเตือนแต่ยังมีทิฏฐิ คือการมีความเชื่อมั่นในแนวทาง
ปฏิบัติเดิมเลยไม่รับแนวคิดใหม่ มีมานะ คือความถือตัวว่าเรารู้ดี
แล้วไม่รับฟังใคร )
ขั้นสรุป
8. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามต่อไปนี้
๑) เมื่อได้ศึกษาเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์คือสมุทัย ในชีวิตของเรา
หากต้องการตัดวงจรของวัฏ ฏะ 3 เราควรเริ่มตัดหรือละ อะไร
(กิเลส)
๒) เมื่อกิเลสประกอบไปด้วย ทิฏฐิ ตัณหา มานะ นักเรียน
จะนาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตปะจาวันอย่างไร (เปิดใจรับฟังคา
ตักเตือน ไม่ถือตัว พอเพียง ไม่โลภมาก)
๓) เมื่อนักเรียนนามาใช้ในชีวิตประจาวัน จะส่งผลอย่างไรต่อ
นักเรียน” (สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข)

๗๙
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80
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.บอกความหมายของสมุทัย
วัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3
พร้อมทั้งองค์ประกอบ ได้
ได้
ถูกถตู้กอต้งอง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. นำาหลั
�หลักกวัวัฏฏฏะ
ฏะ 3๓ ปปัญจ
1.น
ปปัญจธรรม
๓ ไปประยุ
ธรรม
3 ไปประยุ
กต์ใช้ใกนต์ใช้
ชีวติ ประจำ
ประจ�าวัวันนได้ได้ออย่ย่าางเหมาะสม
งเหมาะสม
เหมาะสม

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
- ดี ;: บอกความหมาย
ของสมุทัย วัฏฏะ 3
ปปัญจธรรม 3 พร้อมทั้ง
องค์ประกอบ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
- พอใช้ :; บอก
ความหมายของสมุทัย
วัฏฏะ 3 หรือ ปปัญจ
ธรรม 3 พร้อมทั้ง
องค์ประกอบ ได้ถูกต้อง
- ปรับปรุ
ปรุงง : ;:ไม่ไม่สสามารถ
ามารถ
บอกความหมายของ
บอกความหมายของ
ฏะ๓3 ปปัญจ
สมุทยั ย วัวัฏฏฏะ
ธรรม
3 และ๓ และ
ปปั
ญจธรรม
ระกอบ ได้อย่อาย่งาง
องค์ประกอบได้
สมเหตุสสมผล
มผล
- ดี :; เสนอแนวทาง
เสนอแนวทางการ
การนำ
วัฏฏะ
๓ หรื
นาหลั�กหลัวัฏกฏะ
3 หรื
ออ
จธรรม ๓3ไปไป
ปปัญจธรรม
ประยุกต์ต์ใใช้ช้ใในน
ประจ�าวัวันนได้ได้ออย่ย่าางง
ชีวติ ประจำ
น้อย ๒2 ข้ข้ออ
- พอใช้ :; เสนอแนวทาง
การนาหลักวัฏฏะ 3
หรือ ปปัญจธรรม 3 ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
น้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
เสนอแนวทางการนา
หลักวัฏฏะ 3 หรือ
ปปัญจธรรม 3 ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
สมเหตุสมผล

70
80

71
81

81
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
๑.เห็
1.เห็นประโยชน์
ประโยชน์ขของหลั
องหลักกธรรม
ธรรม
ในหมวดของสมุททยั ัยต่ต่ออการ
ในหมวดของสมุ
นาไปใช้
ได้อไย่ด้าองมี
หตุเหตุ
ผลผล
การนำ
�ไปใช้
ย่าเงมี

วิธีการ
วิธีการ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
เกณฑ์
- ดี ;: อธิบายประโยชน์
ของหลักธรรมในหมวด
ของสมุทัยต่อการนำ�
ได้อไย่ด้าองมีย่าเหตุ
ล ผล
นไปใช้
าไปใช้
งมีเผหตุ
อย่างน้อย 2 ข้อ
- พอใช้ :; อธิบาย
ประโยชน์ของหลักธรรม
ในหมวดของสมุทัยต่อ
การนาไปใช้ได้อย่างมี
เหตุผลอย่างน้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
อธิบายประโยชน์ของ
หลักธรรมในหมวดของ
สมุทัยต่อการนาไปใช้ได้
อย่างสมเหตุสมผล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................... ................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายและ
ความสาคัญของ มรรค
- ความหมายและ

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆ
ณและข้
อธรรมสำ
ญในกรอบ
คุสังณฆคุ
และข้
อธรรมส
าคัญ�คัในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการทางาน
และการมีครอบครัว
สาระสาคัญ
สิ่งสาคัญของการขจัดทุกข์ คือ
คือการรู
ิธีการแก้
การรู
้วิธีก้วารแก้
ไขทุไขทุ
กข์กให้ข์ใตห้รงตรง
ประเด็นตามหลักคาสอนของ
ศาสนา เพื่อให้จิตใจปราศจาก
ความทุกข์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
- โปรแกรมนาเสนอ power
1. ครูเขียนคาเหล่านี้บนกระดาน สอบตก, ปวดท้อง, ตื่นสาย พร้อม
point presentation เรื่อง
อภิปรายกับนักเรียนดังนี้ ถ้านักเรียนเกิดความทุกข์ จะมีหนทางแก้ทุกข์นั้น
เรืมรรค
่อง มรรค
8 ๘
อย่างไร (อ่านหนังสือ เรียนพิเศษ ตั้งใจเรียน, กินยา ไม่กินอาหารเสีย เข้า
- กิจกรรม เกมจับคู่ รู้ทางแก้ไข
ห้อ้างนำ
นอนดึ
ตั้งนาฬิ
กาปลุ
ห้เข้อางน้
, ไม่�้ ,นไม่อนดึ
ก ตัก้งนาฬิ
กาปลุ
กฯ)กฯ)
- คลิปวีดีโอปัญญา ๓ อย่าง
2. ครูเชื่อมเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวว่า “แนวทางการแก้ปัญหาที่นักเรียนตอบ ภาระงาน/ชิ้นงาน
มานั้น มีหลายวิธีแตกต่างกันไป หนทางการแก้ความทุกข์ในทางพุทธศาสนาก็ - การวิเคราะห์และตอบคาถาม
มีหลายวิธีเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ มรรค 8 ”
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
ขั้นสอน
หลักธรรมมรรค ๘ จาก
๓. นักเรียนศึกษามรรค 8 จากหนังสือเรียน ต่อมานักเรียนทากิจกรรมเกม
กิจกรรม เกมจับคู่ รู้ทางแก้ไข
จับคู่ รู้ทางแก้ไข โดยให้นักเรียนจับคู่ข้อปฏิบัติ/การดาเนินชีวิตที่กาหนดไว้
ให้สอดคล้องกับหลักมรรค 8

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง มรรค (มรรค ๘ ไตรสิกขา ปัญญา ๓ )
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
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องค์ประกอบของมรรค
- ความหมายและ
8 ประกอบของมรรค ๘
องค์
- ความหมายและ
องค์ประกอบของ
ไตรสิกขา
- ความหมายและ
องค์ประกอบของปัญญา ๓
๓
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.บอกความหมายของมรรคได้
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1.ยกตัวอย่างการนามรรค 8 ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
1.เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8
สัมมำสมำธิ

สัมมำสติ

สัมมำวำยำมะ

สัมมำอำชีวะ

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง มรรค 8 ไตรสิกขา ผ่านโปรแกรมนาเสนอ power
point presentation
๕. ให้นักเรียนจับครูความสอดคล้องระหว่างหลักธรรมในมรรค ๘ และ
ไตรสิกขา
- ศีล = สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
- สมาธิ = สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาวายามะ
- ปัญญา = สัมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
๖. ครูนาเสนอคลิปวีดีโอเรื่องปัญญา ๓ อย่าง

โซดำมีควำมตั้งใจในกำรกระทำ

ทองดีเพียรพยำยำมกำหนดสติ

สมชำยเป็นคนไม่เคยคิดโกรธเคืองใคร

ผ่องศรีรผู้ ิดชอบชั่วดี

สัมมำกัมมันตะ

สัมมำวำจำ

ประทีป ขับรถอย่ำงระมัดระวัง
ดวงใจปฏิบัติตนตำมศีล ๕5

สัมมำสังกัปปะ

สัมมำทิฐิ

ถนอม ประกอบอำชีพค้ำขำยผลไม้

ลำไย พูดจำอ่อนหวำน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง มรรค (มรรค ๘ ไตรสิกขา ปัญญา ๓ )
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VTiBtlv-gXY
ต่อมาร่วมกันอภิปรายเรื่องปัญญา ๓ = สุตมยปัญญา จิตตมยปัญญา
ภาวนามยปัญญา
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามดังนี้
๑) นักเรียนจะนาความรู้เรื่องวิธีการแห่งการดับทุกข์ ตามมรรคเหล่านี้ไปใช้
ในชีวิตตประจาวั
อย่าางไร
งไร (รู(รู้วิธี การประพฤติในชีวิตประจำ
ปะจาวันนอย่
ประจ้�าวันที่ถูกต้อองง
เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ )
๒) เมื่อนักเรียนนามาใช้ในชีวิตประจาวัน จะส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน (ใจมี
สุข สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง มรรค (มรรค ๘ ไตรสิกขา ปัญญา ๓ )
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.บอกความหมายของมรรค ๘
ได้ถูกต้อง

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.ยกตัวอย่างการนามรรค 8
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
1.เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมมรรคมีองค์ ๘
8

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
- ดี ;: บอกความหมาย
ของมรรคได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
- พอใช้ ;: บอก
ความหมายของมรรคได้
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
บอกความหมายของ
มรรคได้อย่าง
สมเหตุสมผล
- ดี ;: ยกตัวอย่างการนา
มรรค 8 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
น้อย 3 ตัวอย่าง
- พอใช้ ;: ยกตัวอย่าง
การนามรรค 8 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
น้อย 1 ตัวอย่าง
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างการนามรรค
8 ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างสมเหตุสมผล
- ดี ;: อธิบายคุณค่าของ
การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมมรรคมีองค์ 8
ได้อย่างน้อย 2 ข้อ
- พอใช้ ;: อธิบายคุณค่า
ของการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมมรรคมีองค์ 8
ได้อย่างน้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
อธิบายคุณค่าของการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
มรรคมีองค์ 8 ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................. .............................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..............

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง มรรค (สัปปุริสธรรม ๗)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรม
- โปรแกรมนาเสนอ power
1. ครูเปิดคลิปวีดีโอ เรื่อง พระราชาผู้ทรงธรรม
สาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
point presentation เรื่อง สัป
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
สัปุปริสปุธรรม
ริสธรรม
7๗
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การ
- คลิปวิดีโอ เรื่อง พระราชา
ปฏิบัติตบนตามหลั
กธรรมในการพั
ฒนาตนเพื
่อ ่อ
การปฏิ
ัติตนตามหลั
กธรรมในการพั
ฒนาตนเพื
ผู้ทรงธรรม
เตรียมพร้อมสาหรับการทางานและการมี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครอบครัว
- การวิเคราะห์และยกตัวอย่าง
สาระสาคัญ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
การนาหลักธรรมคาสอนมาเป็นแนวทางในการ
หลักสัปปุริสธรรม ๗
การดำ
ย่อมก่
อ เให้กิดเกิการอยู
ดการอยู
ว่มนกัในสั
นในสังคม
งคม
ดาเนิน�เนิชีวนิตชีวย่ติ อมก่
อ ให้
่ร่วร่ มกั
ที่มา :
ได้อย่างมีความสุข
ขอบเขตเนื้อหา
https://www.youtube.com/watch?v=_XTWTi__uDo
- ความหมายและองค์ประกอบของสัปปุริสธรรม7 จากนั้นร่วมอภิปรายเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ดังนี้ จาก
จุดประสงค์การเรียนรู้
คลิปวีดีโอเป็นเรื่องราวของใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
ด้านความรู้
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานต่าง
1.อธิบายความหมายและองค์ประกอบของ สัปปุ ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทย) “ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้เป็น
สัริสปธรรม7
ปุริสธรรมได้ถ๗ูกได้
แบบอย่างให้แก่คนไทย ตรงกับหลักธรรมของคนดีที่ชื่อว่า สัป
ต้อถงูกต้อง
๗”๗”
ด้านทักษะและกระบวนการ
สัปุปริสปุธรรม
ริสธรรม
1.วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
สัปปุริสธรรม 7 ได้อย่างเหมาะสม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง มรรค (สัปปุริสธรรม ๗)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสอน
1.บอกถึงคุณค่าของหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักธรรมการเป็นคนดี สัปปุริส
ต่อการดาเนินชีวิต
ธรรม 7โดยใช้โปรแกรมนาเสนอ power point presentation
ต่อมาให้นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรม
ดังนี้
๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ (ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ
คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครอง
ตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง)
๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล (รู้ว่าเมื่อทาสิ่งนั้นๆ
จะเกิดผลอย่างไร หรือหลักธรรมต่างมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร)
๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน (รู้ว่าเรามีความถนัดอะไร มีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร จะปรับปรุงตัวอย่างไร)
๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ (รู้จักประมาณในการใช้จ่ายเงิน
หรือการใช้ชีวิต ใช้เงินไม่เกินตัว)
๕) กาลัญญุตา รู้จักกาล (รู้ว่าเวลาไหนควรทาอะไร เวลาเรียนก็
ตั้งใจเรียน)
๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน(รู้ถึงความแตกต่างของกลุ่มบุคคลใน
แต่ละที่ บริบทเป็นอย่างไร เข้าไปในชุมชนอิลสสามไม่
ลามไม่ควรน
วรนำาเนื
�เนื้อหมู
เข้าไป)
๗) ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล (รู้จักว่าแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน)

๘๘
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๓. นักเรียนเขียนบรรยายเรื่อง ฉันจะนาหลักสัปปุริสธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจาวันดังนี้ จานวน ๕ บรรทัดลงในสมุด ต่อมา
สุ่มนักเรียนออกมา นาเสนอ ๓ คน และสมาชิกในห้องร่วมกัน
อภิปราย
ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยถามนักเรียน
เพิ่มเติมว่า
“ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ จะส่งผล
ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ อย่างไร” (ตัวเราจะมีชีวิต
ที่มีความสุข ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สังคมประเทศชาติสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง มรรค (สัปปุริสธรรม ๗)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของ สัปปุริสธรรม7 ได้
ถูกต้อง

วิธีการ
คาถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม สัปัปญปุญา
3 วุฒ๗ิธรรม 4
ริสธรรม
สัได้ปอปุย่ราิสงเหมาะสม
ธรรม 7 ได้อย่างเหมาะสม

สังเกตพฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
1.บอกถึงคุณค่าของหลักธรรม
สัปัปญปุญา
ริสธรรม
ต่อการดำ
วิต
3 วุฒ๗ิธรรม
4 สัป�เนิ
ปุรนสิ ชีธรรม
7 ต่อการดาเนินชีวิต

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

เกณฑ์
- ดี ;: อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของ สัปปุริสธรรม7
ได้ถูกต้องครบถ้วน
- พอใช้ ;: อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของ สัปปุริสธรรม7
ได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถอธิบาย
ความหมาย องค์ประกอบของ
หรือสัปปุริสธรรม7 ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
แบบสังเกตพฤติกรรม - ดี :; วิเคราะห์แนวทางการ
ปฏิบัติตบนตามหลั
กธรรม
การปฏิ
ตั ติ นตามหลั
กธรรมสัปสัปุปรปุิสรสิ
ธรรม 7 ได้อย่างเหมาะสมอย่าง
น้อย 2 ข้อ
- พอใช้ ;: วิเคราะห์แนวทางการ
การปฏิ
ตั ติ นตามหลั
กธรรมสัปสัปุปรปุิสรสิ
ปฏิบัติตบนตามหลั
กธรรม
ธรรม 7 ได้อย่างเหมาะสมอย่าง
น้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถวิเคราะห์
แนวทางการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 ได้
อย่างสมเหตุสมผล
แบบสังเกตพฤติกรรม - ดี :; บอกถึงคุณค่าของหลักธรรม
สัปปุริสธรรม 7 ต่อการดาเนินชีวิต
ได้อย่างน้อย 2 ข้อ
- พอใช้ ;: บอกถึงคุณค่าของ
หลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 ต่อการ
ดาเนิน�เนิ
ชีวนิตชีได้วอิตย่ได้าองน้ย่อางน้
ย 1อยข้อ๑ ข้อ
การดำ
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถบอกถึง
คุณค่าของหลักธรรม สัปปุริสธรรม
7 ต่อการดาเนินชีวิตได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้ .............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางานและ
การมีครอบครัว
สาระสาคัญ
การสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ เป็นหน้าที่
ของศาสนิกชน ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่และ
คาสอนของแต่ละศาสนาอย่างเคร่งครัด
ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายและองค์ประกอบของบุญ
กิบุรญิยกิาวัริยตาวั
ถุ ต10
ถุ ๑๐
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมายและองค์ประกอบของ
บุญกิริยาวัตถุ 10 ได้ถูกต้อง
13464
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/113464
๑) จากภาพ คือการทาสิ่งใด (ใส่บาตร นั่งสมาธิ สวดมนต์)
นการสร้
างบุางบุ
ญ)ญ)
๒) เพราะเหตุใด ศาสนิกกชนต้
ชนต้อองปฏิ
งปฏิบบัตัติ ิ”(เป็(เป็
นการสร้

ที่มา : http://www.w-nikro.com/index.php?lay=show&a....

ที่มา : https://www.winnews.tv/news/10814
10814

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนดูรูปภาพการสร้างบุญ และร่วมกันตอบคาถามดังนี้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- โปรแกรมนาเสนอ power point
presentation เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ
เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
10
- บัตรคา
- รูปภาพการสร้างบุญ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ภาพจัดดาเนินชีวิตตามหลักบุญกิริยา
ริยาวัตถุ ๑๐
วับุตญถุกิ๑๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๙๒
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ด้านทักษะและกระบวนการ
1.วิเคราะห์แนวทางการนาหลักธรรมบุญ
ถุ ๑๐
กิบุรญิยกิาวัริยตาวั
ถุ ต10
ไปใช้ไปใช้
ได้ถไูกด้ต้ถอูกงต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1.อภิปรายคุณค่าของหลักธรรมบุญกิริยา
ริยาวัต่ตอถุการด
๑๐าเนิ
ต่อนการดำ
วับุตญถุกิ10
ชีวิต�เนินชีวิต
2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายว่า “ในฐานะชาวพุทธ การ
สร้างบุญาและการปฏิ
บัติตนอย่
งเคร่างเคร่
งครัดงตามหลั
กอุบกาสกคื
อสิ่งอสิ่ง
กาารสร้
งบุญและการปฏิ
บัติตานอย่
ครัดตามหลั
อุบาสกคื
สาคัญสามารถทาได้หลากหลายรูปแบบ โดยในวันนี้เราจะมาเรียน
เรื่องนี้กัน”
ขั้นสอน
๓. ครูสุ่มถามนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาบุญที่นักเรียนรู้จัก
นอกจากตัวอย่างข้างต้นว่ามีอะไรบ้าง
๔. นักเรียนศึกษาหนังสือเรียนเกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ 10 และครู
อธิบายความรู้เพิ่มเติมโดยผ่านโปรแกรมนาเสนอ power point
presentation
๑) ทานมัย ทาบุญด้วยการให้
๒) สีลมัย ทาบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี
๓) ภาวนามัย ทาบุญด้วยการเจริญภาวนา
๔) อปจายนมัย ด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
๕) เวยยาวัจจมัย ด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้
๖) ปัตติทานมัย ด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่น
๗) ปัตตานุโมทนามัย ด้วยความยินดี ความดีของผู้อื่น
๘) ธัมมัสสวนมัย ด้วยการฟังธรรม
๙) ธัมมเทสนามัย ด้วยการสั่งสอนธรรม
๑๐) ทิฏฐุชุกัมม์ ด้วยการทาความเห็นให้ตรง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๙๓
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๕. ให้นักเรียนเลือกหลักธรรมในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ มา ๑ ข้อ
พร้อมทั้งวาดภาพที่สื่อถึงการนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
ตกแต่งให้สวยงาม
๖. ครูคัดเลือกรูปภาพที่สวยงามจานวน ๕ ภาพ พร้อมทั้งให้เจ้าของ
ภาพออกมานาเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง ต่อมาสมาชิกในห้องร่วมกัน
อภิปราย
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าหากพุทธศาสนิกชน
ปฏิบัติตามตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา
ช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๙๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของบุญกิริยาวัตถุ 10
ได้ถูกต้อง

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.วิเคราะห์แนวทางการนาหลักธรรม
บุญกิริยาวัตถุ 10 ไปใช้ได้ถูกต้อง

สังเกต
พฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
1.อภิปรายคุณค่าของหลักธรรมบุญ
กิริยาวัตถุ 10 ต่อการดาเนินชีวิต

สังเกต
พฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
- ดี ;: อธิบายความหมาย
องค์ประกอบของบุญกิริยา
วัตถุ 10 ได้ถูกต้องครบถ้วน
- พอใช้ ;: อธิบายความหมาย
องค์ประกอบของบุญกิริยา
วัตถุ 10 ได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
อธิบายความหมาย
องค์ประกอบของบุญกิริยา
วัตถุ 10 ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
- ดี :; วิเคราะห์แนวทางการ
นาหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ
10 และ ไปใช้ได้อย่างน้อย
2 ข้อ
- พอใช้ ;: วิเคราะห์แนวทาง
การนาหลักธรรมบุญกิริยา
วัตถุ 10 ไปใช้ได้อย่างน้อย
1 ข้อ
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
วิเคราะห์แนวทางการนา
หลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 10
ไปใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล
- ดี :; อภิปรายคุณค่าของ
หลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 10
ต่อการดาเนินชีวิตได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
- พอใช้ ;: อภิปรายคุณค่า
ของหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ
10 ต่อการดาเนินชีวิตได้
อย่างน้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
อภิปรายคุณค่าของ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
หลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 10
ต่อการดาเนินชีวิตได้อย่าง
สมเหตุสมผล

8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๕ เรื่อง อุบาสกธรรม 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อ ขั้นนา
- คลิปพระมหาสมปอง
ธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
1. ครูนาคลิปพระมหาสมปองเทศน์ มาเปิดให้นักเรียนชม
- บัตรคา
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กาหนด
- จาแนกความเหมาะสมของ
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์
พฤติกรรมจากบัตรคาที่กลุ่ม
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนา
ของตนเองได้รับ
ตนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางานและ
การมีครอบครัว
https://www.youtube.com/watch?v=ya2aiFNHNUA
https://www.youtube.com/watch?v=ya2aiFNHNUA
สาระสาคัญ
ต่อมาครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนในสิ่งที่เห็นจากคลิป (พระเทศน์ คนฟัง
การสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ เป็นหน้าที่ เทศน์)
ของสาวก ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่และคา ๒. ครูสนทนาเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ถึงหน้าที่ของอุบาสกที่ดีตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่ชื่อว่า “อุบาสกธรรม ๗”
สอนของแต่ละศาสนาอย่างเคร่งครัด
ขั้นสอน
ขอบเขตเนื้อหา
๓. ให้นักเรียนศึกษาหนังสือเรียน ในเรื่องความหมายและยกตัวอย่างแนวทางการ
- ความหมายและองค์ประกอบของ
อุบาสกธรรม 7
ปฏิบัติของอุบาสกธรรม 7 แต่ละข้อพร้อมทั้งถามนักเรียนว่าในแต่ละข้อนั้นตรง
จุดประสงค์การเรียนรู้
กับบัตรคาใดบ้างที่นักเรียนได้นามาติดไว้ พร้อมทั้งครูเพิ่มเติมประเด็นที่ขาดไป
ด้านความรู้
อุบาสกธรรม 7 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก
1.อธิบายความหมายและองค์ประกอบของ
1) ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ
อุบาสกธรรม 7ได้ถูกต้อง
2) ไม่ละเลยการฟังธรรม
3) ศึกษาในอธิศีล
4) มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เป็นเถระ นวกะ และปูน
และปู
กลาง นกลาง
5) ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน

๙๗
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ด้านคุณลักษณะ
1.อภิปรายคุณค่าของหลักธรรม
อุบาสกธรรม 7 ต่อการดาเนินชีวิต

ด้านทักษะและกระบวนการ
1.วิเคราะห์แนวทางการนาหลักธรรม
อุบาสกธรรม 7 ไปใช้ได้ถูกต้อง

6) ไม่แสวงหาทักขิไณย์ภายนอกหลักคาสอนนี้
7) กระทาความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้น คือ ขวนขวาย
ในการอุปถัมภ์บารุงพระพุทธศาสนา
๔. ครูให้นักเรียนจับคู่ตามที่นั่งของนักเรียนพร้อมแจกบัตรคาให้นักเรียน
กลุ่มละ 1 ใบ ประกอบไปด้วยคาว่า “กวาดลานวัด, ศึกษาคาสอนของพุทธ
รักษาศี
ล, เวีลย, นเที
ยนในวั
นสาคั
พุทาส,
ทธทาส,
รักษาศี
เวียนเที
ยนในวั
นสำญ�คั, ญสนทนาธรรม,
, สนทนาธรรม,อุปอุสมบท,
ปสมบท,ฟังฟัธรรม
งธรรม
ในโอกาส, เทศมหาชาติ, เดินจงกรม, พบสมณะ, เลี้ยงกุมารทอง, รอคอย
วาสนา, ขอเลขเด็ดจากพระ, บนบานศาลกล่าว, ปล่อยเช่าพระเครื่อง”
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่วิเคราะห์ว่าบัตรคาที่ตนเองได้นั้นเป็นสิ่งที่
พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่
เมื่อได้คาตอบแล้วให้นักเรียนนาบัตรคาไปติดบนกระดานตามที่ครูได้แบ่ง
หัวข้อออกเป็น 2 หัวข้อคือ พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ
(สิ่งที่พึงปฏิบัติ : กวาดลานวัด, ศึกษาคาสอนของพุทธทาส, รักษาศีล, เวียน
เทียนในวันสาคัญ, สนทนาธรรม, อุปสมบท, ฟังธรรมในโอกาส, เทศ
มหาชาติ
, เดิน,จงกรม,
พบสมณะ
เทศน์
มหาชาติ
เดินจงกรม,
พบสมณะ
สิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ: เลี้ยงกุมารทอง, รอคอยวาสนา, ขอเลขเด็ดจากพระ, บน
บานศาลกล่าว,าปล่
อยเช่
บนบาลศาลกล่
ว ปล่
อยเช่าพระเครื
าพระเครื่อง)่อง)
ขั้นสรุป
๖. นักเรียนตอบคาถามร่วมกันในประเด็นดังนี้
“ถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมอุบาสกธรรม 7 จะก่อให้เกิดผลอย่างไร”
( ศาสนาเกิดการสืบทอดไปยังรุ่นต่อไป)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๕ เรื่อง อุบาสกธรรม 7
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของอุบาสกธรรม 7 ได้
ถูกถตู้กอต้งอง
ได้

วิธีการ
คาถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.วิเคราะห์แนวทางการนาหลักธรรม
บุญอุบาสกธรรม 7 ไปใช้ได้ถูกต้อง

สังเกตพฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
1.อภิปรายคุณค่าของหลักธรรม
อุบาสกธรรม 7 ต่อการดาเนินชีวิต

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

เกณฑ์
- ดี ;: อธิบาย
ความหมาย
องค์ประกอบของ
อุบาสกธรรม 7 ได้
ถูกต้องครบถ้วน
- พอใช้ ;: อธิบาย
ความหมาย
องค์ประกอบของ
อุบาสกธรรม 7 ได้
- ปรับปรุง ;: ไม่
สามารถอธิบาย
ความหมาย
องค์ประกอบของ
อุบาสกธรรม 7 ได้
อย่างสมเหตุสมผล
แบบสังเกตพฤติกรรม - ดี :; วิเคราะห์
แนวทางการนา
หลักธรรมอุบาสก
ธรรม 7 ไปใช้ได้
อย่างน้อย 2 ข้อ
- พอใช้ :; วิเคราะห์
แนวทางการนา
หลักธรรมอุบาสก
ธรรม 7 ไปใช้ได้
อย่างน้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ;: ไม่
สามารถวิเคราะห์
แนวทางการนา
หลักธรรมอุบาสก
ธรรม 7 ไปใช้ได้
อย่างสมเหตุสมผล
แบบสังเกตพฤติกรรม - ดี ;: อภิปราย
คุณค่าของ
หลักธรรมอุบาสก
ธรรม 7 ต่อการ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ดาเนินชีวิตได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
- พอใช้ ;: อภิปราย
คุณค่าของ
หลักธรรมอุบาสก
ธรรม 7 ต่อการ
ดาเนินชีวิตได้อย่าง
น้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ;: ไม่
สามารถอภิปราย
คุณค่าของ
หลักธรรมอุบาสก
ธรรม 7 ต่อการ
ดาเนินชีวิตได้อย่าง
สมเหตุสมผล

8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..................................................................................................................................................................... ......
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.1 ม. 3/6 อธิ บ ายธรรมคุ ณ ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เรื่อง มงคล 38 ในประเด็นของความหมายและประเภท
และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
แล้วให้นักเรียนดูภาพศิลปะ 2 ภาพ คือ ภาพวาดและภาพแกะสลัก และถาม
หลั ก ธรรมของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่
นักเรียนว่า “ภาพพุทธศิลปะทั้ง 2 ภาพนี้มีความ
กาหนด
เหมือนและความแตกต่างกันในเรื่องใดบ้าง”
ส 1.1ม. 3/7 เห็ น คุ ณ ค่ า และ
วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการ
ฒนาตน เพื่อเตรียมพร้เพือ่มอเตรีย มพร้อม
พัการพั
ฒ นาตน
สาหรับการทางาน และการมีครอบครัว
สาระสาคัญ
การรู้และเข้าใจในเรื่อง ประพฤติธรรมมี
ศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล และ
สนทนาธรรมตามกาล ในมงคล 38 จะช่วย
ทาให้เกิดความดีงาม ความเจริญ และ
2. ครูสรุปว่า ศิลปะ 2 ภาพนี้ นอกจากแตกต่างกันในเรื่องเนื้อหาแล้วยัง
สามารถนาความสุขสู่ชีวิตได้
แตกต่างกันในเรื่องของประเภท โดยศิลปะภาพแรกเป็นจิตรกรรม ส่วนภาพที่ 2
เป็นปฏิมากรรม (แกะสลักหน้าผา) อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ก็มีความเหมือนกัน คือ มี
ตใจ ตซึใจ่งคุซึณ่งค่คุาณของศิ
ลปะดั
งกล่งากล่
วถืาอวถื
ว่าอเป็ว่านเป็มงคลแก่
ชีวิตชิวิต
คืคุอณมีค่คาุณทางจิ
ค่าทางจิ
ค่าของศิ
ลปะดั
นมงคลแก่
3. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง มงคล 38 ดังนี้ ประพฤติธรรมมี
ศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล และสนทนาธรรมตามกาล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง มงคล 38
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รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขั้นสอน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.
ครู
อ
ธิ
บ
ายเกี
ย
่
วกั
บ
การมี
ศ
ล
ิ
ปะวิ
ท
ยาซึ
ง
่
หมายถึ
ง
วิ
ช
าที
ช
่
ว
่
ยในการ
ขอบเขตเนื้อหา
- โปรแกรมนาเสนอ powerpoint
ชาความรู
้นั้นงแบ่
งอกเป็นน2๒ประเภท
ประเภทคืคืออวิชวิชาสามั
าสามัญญและ
และ
ทางาน�งาน
โดยวิโดยวิ
ชาความรู
้นั้นแบ่
ออกเป็
- ความหมายและองค์ประกอบของ การทำ
presentation เรื่อง มงคล 38
มงคล 38 ในเรื่อง มีศิลปวิทยา พบ วิชาชีพ
2. ครูถามนักเรียนถึงแนวทางฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะได้มีความถนัดใน ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมณะ ฟังธรรมตามกาล และ
- การวิเคราะห์ความสาคัญของการ
ชีวิตชีพของเรา พร้อมยกตัวอย่างประกอบว่า คนเรามีความถนัดต่างกัน แต่
สนทนาธรรมตามกาล
การปฏิ
ัติตนตามหลั
กมงคล
ปฏิ
บัติตบนตามหลั
กมงคล
38๓๘
ทุกคนมีส่วนร่วมที่ทาให้สังคมมีความสุขได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.ยกตัวอย่างการนามงคล 38 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.วิเคราะห์แนวคิดสาคัญของมงคล 38
ในเรื่อง มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรม
ตามกาล และสนทนาธรรมตามกาล ได้
3. ครูแสดงภาพพระภิกษุและฆราวาส และให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า
ได้
อย่อาย่งมีางมี
เหตุเหตุ
ผลผล
ภาพดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับอะไร (การฟังธรรม การสนทนาธรรม)
ด้านคุณลักษณะ
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงมงคล 38 ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พบสมณะ ฟัง
3.บอกคุณค่าของหลักธรรมเรื่อง มงคล 38
ธรรมตามกาล และสนทนาธรรมกาลโดยใช้โปรแกรมนาเสนอ powerpoint
presentation

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง มงคล 38

๑๐๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง มงคล 38
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “มีโอกาสใดบ้างที่นักเรียน
จะได้พบกับภิกษุ และได้มีการฟังธรรม และสนทนาธรรมและมีวิธี
ปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียน)
ขั้นสรุป
1. ครูถามนักเรียนว่า “มีหลักธรรมใดที่เคยเรียนไปแล้วในคาบ
ก่อนหน้านี้มีความสอดคล้องกับมงคล 38” (อุบาสกธรรม 7)
ครูให้นักเรียนบอกประโยชน์และคุณค่าของแนวทางการนามงคล 38
ในเรื่องของ มีศิลปวิทยา การพบสมณะ ฟังธรรมตามกาล และสนทนา
ธรรมตามกาลไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ครูให้นักเรียนบอกประโยชน์และคุณค่าของแนวทางการนา
มงคล 38 ในเรื่องของ มีศิลปวิทยา การพบสมณะ ฟังธรรมตามกาล
และสนทนาธรรมตามกาลไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

๑๐๓

93
103

94
104 104

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.ยกตัวอย่างการนามงคล
38 ในเรื่อง มีศิลปวิทยา พบ
สมณะ ฟังธรรมตามกาล และ
สนทนาธรรมตามกาล ได้
อย่างมีเหตุผลไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตุ
พฤติกรรม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.วิเคราะห์แนวคิดสาคัญของ
มลคล 38 ในเรื่อง มี
ศิลปวิทยา พบสมณะ ฟัง
ธรรมตามกาล และสนทนา
ธรรมตามกาล ได้อย่างมี
เหตุผล

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
- ดี :; ยกตัวอย่างการนา
มงคล 38 ในเรื่อง มี
ศิลปวิทยา พบสมณะ ฟัง
ธรรมตามกาล และ
สนทนาธรรมตามกาล ได้
ถูกต้องครบถ้วน3
ตัวอย่างขึ้นไป
- พอใช้ ;: ยกตัวอย่าง
การนามงคล 38 ใน
เรื่อง มีศิลปวิทยา พบ
สมณะ ฟังธรรมตามกาล
และสนทนาธรรมตาม
กาล
ได้ถได้
ูกต้ถอกู งครบถ้
วนวน
ตามกาล
ต้องครบถ้
1-2ตัวอย่าง
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างการนามงคล
38 ในเรื่อง มีศิลปวิทยา
พบสมณะ ฟังธรรมตาม
กาล และสนทนาธรรม
ตามกาล ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
- ดี ;: วิเคราะห์แนวคิด
ของมลคล ๓๘
38ในใน
สำส�าคัคัญของมงคล
เรื่อง มีศิลปวิทยา พบ
สมณะ ฟังธรรมตามกาล
และสนทนาธรรมตาม
กาล ได้อย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ
- พอใช้ ;: วิเคราะห์
แนวคิดสาคัญของมลคล
มงคล
38 ในเรื่อง มีศิลปวิทยา
พบสมณะ ฟังธรรมตาม
กาล และสนทนาธรรม
ตามกาล ได้อย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบได้
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105
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

ด้านคุณลักษณะ
1.เห็นคุณค่าของหลักธรรม
เรื่อง มงคล 38

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
อย่างน้อย 2 ข้อ
- ปรับปรุง ; ไม่สามารถ
เสนอแนวทางการนา
มงคล
แนวคิดสาคัญของมลคล
38 ในเรื่อง มีศิลปวิทยา
พบสมณะ ฟังธรรมตาม
กาล และสนทนาธรรม
ตามกาล ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
สมเหตุสมผล
- ดี ; อธิบายประโยชน์
ของการใช้
หลัหกลัธรรมมงคล
ของการใช้
กธรรม38๓๘
ต่อการนาไปใช้ได้อย่างมี
เหตุผลอย่างน้อย 4 ข้อ
- พอใช้ ; อธิบาย
ประโยชน์ของหลักธรรม
ในหมวดของสมุทัยต่อ
การนาไปใช้ได้อย่างมี
เหตุผลอย่างน้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ; ไม่สามารถ
อธิบายประโยชน์ของ
หลักธรรมในหมวดของ
มงคล38ประการต่อการ
การนำ
�ไปใช้
ย่าดงชัเจน
ดเจน
นาไปใช้
ได้อได้ย่อางชั
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8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

สาระสาคัญ
การรู้และเข้าใจในเรื่อง หลักธรรม จะช่วยทา
ให้นักเรียนสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ เพื่อดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและประสบความสาเร็จ

2. ครูเปิดคลิปข่าว“โจรขโมยรถขับหนีเกิดง่วงหลับกลางทาง”
(เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/2TWmCQ)
https://goo.gl/2TWmCQ)จากนั
จากนั้น้นถามนั
ถามนักกเรีเรียยนว่นว่า า
จากเหตุการณ์ในคลิปนั้นสามารถวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขตาม
หลักของอริยสัจ 4 ได้อย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม. 3/6 อธิ บ ายธรรมคุ ณ ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และข้อธรรมสาคัญ ในกรอบอริยสั จ 4 หรือ
ของอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) พร้อมทั้งทบทวนหลักธรรม
หลั ก ธรรมของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่
ทั้งหมดที่ได้สอนในคาบที่ผ่านมา โดยครูเป็นผู้แสดงบัตรคาซึ่งมีชื่อ
กาหนด
หลักธรรมอยู่และให้นักเรียนร่วมกันตอบว่าหลักธรรมดังกล่าวนั้นได้
1.1ม.
3/7เห็เห็นคุนณคุค่ณา ค่และ
า และ อธิบายถึงเรื่องใด และควรจัดอยู่ในข้อใดของอริยสัจ 4
สส๑.๑
ม. ๓/๗
วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการ ขั้นสอน
พัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางาน
และการมีครอบครัว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง นิโรธ (อัตถะ 3)

- คลิปวิดีโอข่าว “โจรขโมยขับรถหนี
เกิดง่วงหลับกลางทาง”
- โปรแกรมนาเสนอ powerpoint
presentation เรื่อง นิโรธ
- บัตรคา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์และตอบคาถามจาก
การดูคลิปวิดีโอข่าว

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๐๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง นิโรธ (อัตถะ 3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ขอบเขตเนื้อหา
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นว่า “จากคลิปนั้น
- ความหมายของนิโรธ
บุคคลดังกล่าวนั้นเกิดทุกข์ ตามอริยสัจ 4 อย่างไร” (ถูกตารวจจับกุม
- ความหมายและองค์ประกอบของ
ตัว)
อัตถะ 3
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตามลาดับ
ด้านความรู้
4.1 สมุทัยหรือสาเหตุของการเกิดทุกข์นั้นคืออะไร
1. บอกความหมายของนิโรธถูกต้อง
(อยากได้รถ อยากได้เงินทอง ขโมยรถยนต์)
2. อธิบายความหมายของหลักธรรมอัตถะ 3 ได้
4.2 มีหลักใดที่ได้เรียนไปตรงกับสาเหตุของการเกิดทุกข์
ถูได้กถตู้กอต้งอง
ในข้อนี้บ้าง (ปปัญจธรรม3 ในข้อตัณหา)
ด้านทักษะและกระบวนการ
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงว่าวิธีการหรือหนทางใน
3. วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตน
การแก้ไขสาเหตุของการเกิดทุกข์ดังกล่าวนั้นควรจะใช้หลักธรรมใด
ตามหลักธรรมอัตถะ 3
ได้บ้างตามที่ได้เรียนมา (มรรค8, สัปปุริสธรรม, อุบาสกธรรม 7)
๔. วิวิเคราะห์
สัจ 4 ตาม
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงผลที่จะได้รับจากการ
4.
เคราะห์หหลัลักกอริ4ยตาม
ปฏิบัติตามหลักธรรมอัตถะ3เพื่อแก้ไขสาเหตุของการเกิดทุกข์นั้น
สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
เป็นอย่างไรบ้าง (ทาให้บุคคลดังกล่าวมีอาชีพสุจริต มีเงินทอง
ด้านคุณลักษณะ
ใช้ มีความสุข) จากนั้นครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเข้าสู่
5. อภิปรายคุณค่าของนิโรธได้
หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์หรือประโยชน์ขั้นต้น
อย่างมีเหตุผล
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักธรรมในหมวดของนิโรธ
ได้แก่ อัตถะ3 ว่าประกอบไปด้วยทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ
และปรมัตถะ จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าอัตถะทั้ง
3 ประการมีความแตกต่างกันอย่างไร
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๐๘
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8. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการดับทุกข์ใน
ชีวิตประจาวันโดยใช้หลักอริยสัจและกล่าวถึงคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย
(มรรค8, สัปปุริสธรรม, อุบาสกธรรม ใช้ในการทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
ผ่านไปได้ด้วยดี)

ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง นิโรธ (อัตถะ 3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
-

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๐๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.บอกความหมายของนิโรธ
ถูกต้อง
2.อธิบายความหมายของ
หลักธรรมอัตถะ 3 ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมอัตถะ 3
2.นาอริยสัจ 4 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
1.อภิปรายคุณค่าของนิโรธได้
อย่างมีเหตุผล
2.เห็นถึงคุณค่าของอริยสัจ 4

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
1.บอกความหมายของนิโรธ
ถูกต้อง
2.อธิบายความหมายของ
หลักธรรมอัตถะ 3 ได้ถูกต้อง
ในระดับดีขึ้นไป
1.วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมอัตถะ 3
2.นาอริยสัจ 4 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
1.อภิปรายคุณค่าของนิโรธได้
อย่างมีเหตุผล
2.เห็นถึงคุณค่าของอริยสัจ 4

8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๑๑

ขอบเขตเนื
้อหา้อหา
ขอบเขตเนื
- -ความหมายของพระไตรปิ
ความหมายของพระไตรปิฎกฎก
าคัญาคัของพระไตรปิ
- -ความส
ความส
ญของพระไตรปิฎฎกก
- -โครงสร้
างของพระไตรปิ
ฎกฎก
โครงสร้
างของพระไตรปิ

เจริญ และสามารถนาความสุขสู่ชีวิตได้

ชม จากนั้นพูพูดดเชืเชื่อ่อมโยงเข้
ยนเรื
่อง่อพระไตรปิ
ฎก ฎก
ชม
มโยงเข้าสูา่บสู่ทเรี
บทเรี
ยนเรื
ง พระไตรปิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
แผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
18
เรื
อ
่
ง
พระอภิ
ธ
รรมปิ
ฎ
ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
2
เรื
อ
่
ง
หลั
ก
ธรรมน
าชี
ว
ต
ิ
เวลา
1 ชั่วโมง
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื
อ
่
/แหล่
ง
เรียกนรู
้ ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึ
ษาปี
ขั
น
้
น
า
ตัวชี้วสัด1.1 ม. 3/6 อธิ บ ายธรรมคุ ณ กิจกรรมการเรียนรู้
- งเรีบัยตนรูรค้ า
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “พระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จดับขันธ์ สื่อ/แหล่
และข้อธรรมส
าคั
ญ
ในกรอบอริ
ย
สั
จ
4
หรื
อ
ส 1.1 ม. 3/6 อธิ บ ายธรรมคุ ณ ขั้นนา
ปริ
นครูิพใพานมากว่
าวมกั
2000
ปีรายว่
แล้วานั“พระพุ
กเรียนทราบได้
อได้ย่เาสด็งไรว่
าหลั
กธรรมที่ - บั-ตรคาโปรแกรมนาเสนอ powerpoint
1.
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นร่
น
อภิ
ป
ท
ธเจ้
า
นั
น
้
จ
ดั
บ
ขั
น
ธ์
หลั กและข้
ธรรมของศาสนาที
่
ต
นนั
บ
ถื
อ
ตามที
่
อธรรมส าคัญ ในกรอบอริ ยสั จ 4 หรื อ ได้เรียนรู้มานั้นมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริง” (มีหลักฐานจาก - โปรแกรมน
presentation
เรื่อง พระไตรปิฎก
าเสนอ powerpoint
ปริ
น
พ
ิ
พานมากว่
า
2000
ปี
แ
ล้
ว
นั
ก
เรี
ย
นทราบได้
อ
ย่
า
งไรว่
า
หลั
ก
ธรรมที
่
กาหนด
- ภาพยนตร์เรืไ่อซอิ
๋ว
หลั ก ธรรมของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่ พระไตรปิฎกได้รวบรวมหลักฐานไว้อย่างเป็นหมวดหมู่)
presentation
ง พระไตรปิ
ฎก
ได้เรียนรู้มานั้นมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริง” (มีหลักฐานจาก
ภาระงาน/ชิ
น
้
งาน
1.1ม.
3/7เห็เห็
ค่ า และ 2.พระไตรปิ
สส๑.๑
ม. ๓/๗
นคุนณคุค่ณา และ
กาหนด
ครูให้นฎักกได้
เรียรนร่วบรวมหลั
วมกันอภิกปฐานไว้
รายถึองย่การมี
ระไตรปิฎ่) กในประเทศของตน- ภาพยนตร์ไซอิ๋ว
างเป็นพหมวดหมู
- สื้นบงาน
ค้นสาระสาคัญของคัมภีร์ต่างๆ ที
ภาระงาน/ชิ
ส 1.1ม.
3/7 เห็กนธรรมในการ
คุ ณ ค่ า และ ในอดี
วิเคราะห์การปฏิ
บัติตนตามหลั
อไม่ง การมี
จากนัพ้นระไตรปิ
เปิดภาพยนตร์
ไซอิ๋ว
2. ครูตให้นั้นักได้เรีมยายากล
นร่วมกัาบากหรื
นอภิปรายถึ
ฎกในประเทศของตน
- สือยู
บค้่ในนพระอภิ
สาระสาคัธญรรมปิ
ของคัฎมกภีแผนผั
ร์ต่างๆงทีความคิดของ
วิเคราะห์่อกเตรี
ารปฏิ
บัติตอนตามหลั
ธรรมในการ
ในอดีตนั้นได้มายากลาบากหรือไม่ จากนั้นเปิดภาพยนตร์ไซอิ๋ว
https://www.youtube.com/watch?v=fgobHVyj6oo&fbclid=IwAR
พัฒนาตนเพื
ยมพร้
มสาหรับกการท
างาน https://www.youtube.com/watch?v=fgobHVyj6oo&fbclid=IwAR
งความคิ
ดของฎก
คัมภีร์ตธ่ารรมปิ
งๆ ทีฎ่อกยู่ใแผนผั
นพระอภิ
ธรรมปิ
https://www.youtube.com/watch?v=fgobHVyj6oo&fbclid=IwAR อยู่ในพระอภิ
พัฒนาตนเพื
่อเตรี
2gwENH5HIdrRo0JPRk3PWS2nSVjr3erjcerM4a8Lntq2pCC6lwB
และการมี
ครอบครั
ว ยมพร้อมสาหรับการทางาน 2gwENH5HIdrRo0JPRk3PWS2nSVjr3erjcerM4a8Lntq2pCC6lwB
คัมภีร์ต่างๆ ที่อยู่ในพระอภิธรรมปิฎก
2gwENH5HIdrRo0JPRk3PWS2nSVjr3erjcerM4a8Lntq2pCC6lwB
ตอนการเดินไปยังชมพูทวีตอนการเดิ
ปเพื่ออัญเชินไปยั
ญพระไตรปิ
ยน
KVLCvc
https://6it.ly/2LCB7eG
งชมพูทวีฎปกให้
เพือ่ อันญักเรี
เชิญ
และการมี
สาระส
าคัญ ครอบครัว
KVLCvc ตอนการเดินไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกให้นักเรียน
การรูสาระส
้และเข้าคัาญใจในเรื่องพระไตรปิฏกในส่วน พระไตรปิฎกให้นกั เรียน
การรู้และเข้าใจในเรื่องพระไตรปิฏกในส่วน
ต่างๆ จะช่วยทาให้เกิดความดีงาม ความ
ต่างๆ จะช่วยทาให้เกิดความดีงาม ความ
เจริญ และสามารถนาความสุขสู่ชีวิตได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง พระอภิธรรมปิฎก

๑๑๑

101
111

111

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมายและโครงสร้าง
สาระสาคัญของพระไตรปิฎกได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.วิ
๑. เคราะห์ความสาคัญของพระไตรปิฎกที่มี
ต่อพระพุทธศาสนา
ด้านคุณลักษณะ
๑. บายถึงคุณค่าและความสาคัญของ
3.อธิ
พระไตรปิฎก

ขั้นสอน
1. ครูอธิบายความหมายและการแบ่งหมวดต่างๆของพระไตรปิฎก ซึ่งประกอบ
พระสุตตันตปิฎก พระธรรมวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกโดยโปรแกรม
นาเสนอ powerpoint presentation ประกอบ
2. ครูยกตัวอย่างหลักธรรมอริยสัจ 4 พระเวชสันดรชาดก และศีล 311 ข้อ
พร้อมให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าแต่ละตัวอย่างนั้นควรจัดอยู่ในหมวดใดของ
พระไตรปิฎกบ้าง
2.1 ศีล 311 : พระธรรมวินัยปิฎก
2.2 พระเวชสันดรชาดก : พระสุตตันตปิฎก
2.3 อริยสัจ 4 : พระอภิธรรมปิฎก
3. ครูแจกบัตรคาที่ระบุชื่อคัมภีร์ดังต่อไปนี้ ธัมสังคณี วิภังค์ ธาตุกาถา ปุคคล
บัญญติ กลาวัตถุ ยกมก และปัฏฐาน
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนที่ได้บัตรคาเดียวกันอยู่กลุ่ม
เดียวกัน จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล จากนั้นแต่ละกลุ่มสรุปสาระสาคัญและ
ออกมานาเสนอหน้าชั้น
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของพระไตรปิฎกที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา (พิจารณาจากคาตอบของผู้เรียน)
ขั้นสรุป
1. ครูถามนักเรียนว่าคัมภีร์ต่างๆ ที่กลุ่มของนักเรียนได้รับอยู่ในหมวดหมู่ใดของ
พระไตรปิฎก (พระอภิธรรมปิฎก)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันพระไตรปิฎกและสรุปบทเรียนเรื่อง พระอภิธรรมปิฎก
โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อแสดงคัมภีร์ต่างๆ ที่อยู่ในพระอภิธรรมปิฎก และ
สาระสาคัญของคัมภีร์เหล่านั้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง พระอภิธรรมปิฎก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๑๒

102
112

103
113 113

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.อธิบายโครงสร้างและ
สาระสาคัญของพระไตรปิฎก
ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระไตรปิฎกที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา
ด้านคุณลักษณะ
1.ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของพระไตรปิฎก

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

เกณฑ์
1.อธิบายโครงสร้างและ
สาระสาคัญของ
พระไตรปิฎกได้ถูกต้อง

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

1.วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระไตรปิฎกที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

1.ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของ
พระไตรปิฎก

8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง พุทธปณิธาน 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ส 1.1 ม. 3/6 อธิบาย
1. ครูเล่าเหตุการณ์สมัยครั้งที่พระพุทธเจ้าเพิ่งตรัสรู้ว่า
ธรรมคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบ
“หลังจากที่พระองค์ทรงรับอารธนาของพระสหัมบดีพรหม
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
ที่กราบทูลให้ทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลกแล้ว พญามาร
นับถือตามที่กาหนด
ได้มากราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพพาน” จากนั้นเปิด
สส๑.๑
๓/๗ เห็นคุณค่า และ
1.1ม.ม. 3/7
และ
วิดีทัศน์ให้นักเรียนชมเรื่องการ์ตูนพุทธเจ้า
วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมใน
การพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการ
การทำ
และการมี
ครอบครั
ทางาน�งาน
และการมี
ครอบครั
ว ว
สาระสาคัญ
การรู้และเข้าใจในเรื่องพระไตรปิฏกใน
ส่วนต่างๆ จะช่วยทาให้เกิดความดีงาม
ความเจริญ และสามารถนาความสุขสู่ชีวิต
ได้
ขอบเขตเนื้อหา
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “เหตุการณ์ดังกล่าว
- ความหมายของพุทธปณิธาน 4
เกี่ยวข้องกับเรื่องใด” (พุทธปณิธาน 4 ในมหา
- องค์ประกอบของพุทธปณิธาน 4
ปรินิพพานสูตร)
- คุณสมบัติของพุทธบริษัท 4
- โปรแกรมนาเสนอ powerpoint
presentation เรื่อง พุทธปณิธาน
4 ในมหาปรินิพพานสูตร
- วิดีทัศน์เรื่องพุทธเจ้า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายประเด็นต่างๆ ในเรื่องพุทธ
ปณิธาน 4

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๑๔
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายและองค์ประกอบของ
พุทธปณิธาน 4 ได้ถูกต้อง
2. อธิบายคุณสมบัติของพุทธบริษัท 4 ได้
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. ยกตัวอย่างการนาหลักธรรมพุทธ
ปณิธาน 4 ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
4. วิเคราะห์คุณค่าของพุทธปณิธาน 4 ใน
มหาปรินิพพานสูตรได้อย่างมีเหตุผล

ขั้นสอน
3. ครูเล่าเพิ่มเติมว่า “พระพุทธเจ้าได้รับอาราธนาของพญามารเช่นกัน
แต่ขอให้รอก่อนจนกว่าพระพุทธเจ้าจะได้เผยแผ่ไปยังพุทธบริษัท 4”
๔.
ษทั ษัท๔ ประกอบไปด้
วยอะไรบ้าง” วยใคร
ามนักกเรีเรียยนว่นว่า า“พุ“พุทธบริ
ทธบริ
4 คืออะไรและประกอบไปด้
4. ครูถถามนั
บ้(ภิากง”ษุ (ภิ
ณี อุและอุ
บาสกบาสิ
และอุ
ภิกกษุษุณภิี อุกบษุาสก
กา)บาสิกา)
5. ครูให้นักเรียนศึกษาพุทธปณิธาน 4 จากหนังสือเรียนหรือสืบค้นจาก
อินเทอร์เนต จากนั้นสุ่มถามนักเรียนว่า “พุทธปณิธาน 4 ประกอบไป
ด้วยอะไรบ้าง”
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายยกตัวอย่างคุณสมบัติที่พุทธบริษัท 4
ควรปฏิบัติ
- ศึกษาพระไตรปิฎกให้เข้าใจ ตามขั้นตอนแห่งพหูสูต
- ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
- ชี้แจง หรือ สามารถนาไปถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจด้วย
- ปกป้อง ไม่ให้ถูกจาบจ้วงป้ายสี และร่วมใจกันแก้ไขความเข้าใจ
ผิด
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง พุทธปณิธาน 4โดยใช้
๔ โดยใช้
โปรแกรมนาเสนอ powerpoint presentation
ขั้นสรุป
8. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “ในฐานะที่นักเรียนเป็นพุทธ
บริษัท 4 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักพุทธปณิธาน 4 ได้
อย่างไรบ้าง และให้นักเรียนบอกคุณค่าของพุทธปณิธาน 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตร” (พิจารณาจากแนวคาตอบของนักเรียน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง พุทธปณิธาน 4
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๑๕
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116
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.บอกความหมายและ
องค์ประกอบของพุทธปณิธาน
4 ได้ถูกต้อง
2.อธิบายคุณสมบัติของพุทธ
บริษัท 4 ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.ยกตัวอย่างการนาหลักธรรม
พุทธปณิธาน 4 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
1.วิเคราะห์คุณค่าของพุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพาน
สูตรได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

เกณฑ์
1.บอกความหมายและ
องค์ประกอบของพุทธ
ปณิธาน 4 ได้ถูกต้อง
2.อธิบายคุณสมบัติของ
พุทธบริษัท 4 ได้ถูกต้อง

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ยกตัววอย่อย่างการนำ
1.ยกตั
างการน� า
หลักกธรรมพุ
ธรรมพุททธปณิ
ธปณิธาน
ธาน๔
หลั
4ไปใช้
ไปใช้ในชิ
ในชีวติ วประจำ
ิตประจ�วัาวั
นน
ได้อย่างเหมาะสม
งเหมาะสม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

1.วิเคราะห์คุณค่าของ
พุทธปณิธาน 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตรได้อย่างมี
เหตุผล3ข้อขึ้นไป

8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั
น
้
น
า
ส 1.1 ม. 3/6 อธิบายธรรมคุณ
- บัตรคา
1. ครูสุ่มถามนักเรียนถึงพุทธศาสนสุภาษิตที่นักเรียนรู้จักว่ามี
และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
- วิดิทัศน์เกี่ยวกับข่าวที่
อะไรบ้าง และมีความหมายอย่างไร
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
สอดคล้องกับพุทธศาสน
2. ครูเปิดวิดิทัศน์ข่าวซึ่งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในประเด็น
กาหนด
สุภาษิต
ว่า “จากข่าวหากไม่มีสติจะเกิดผลกระทบอย่างไร”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สส๑.๑
๓/๗เห็เห็นนคุคุณณค่ค่า าและ
และ
1.1ม.ม.3/7
3. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต ทั้ง4 ที่
ใบงาน เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
วิเคราะห์การปฏิ
ารปฏิบบัตัติติตนตามหลั
นตามหลักกธรรมใน
ธรรมในการ กาลังจะศึกษา
ขั้นสอน
การพั
ฒนาตน
ยมพร้
มสำ�บหรัการ
บ
พัฒนาตน
เพื่อเพื
เตรี่อเตรี
ยมพร้
อมสอาหรั
4. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมแต่งนิทานสอนใจ โดยมีขั้นตอน
การทำ
และการมี
ครอบครั
ทางาน�งาน
และการมี
ครอบครั
ว ว
ดังต่อไปนี้
สาระสาคัญ
4.1 แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน
พุทธศาสนสุภาษิตเป็นเครื่องเตือนใจให้
4.2 ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกสุภาษิตที่กลุ่มของ
ปฏิบัติอยู่ในคุณงามความดี และไม่ประมาท
ตน จะได้รับ ประกอบไปด้วย
มีสติในทุกการกระทา
อตฺตา หเว ชิต เสยฺโย, ธมฺมจารี สุข
ขอบเขตเนื้อหา
เสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปท , สุสสฺ สู ลภเต ปญฺญ
- พุทธศาสนสุภาษิต
4.3 แต่ละกลุ่มศึกษา สืบค้น และหาความหมายของพุทธศาสน
- อตฺตา หเว ชิต เสยฺโย แปลว่า ชนะตนนั่น
สุภาษิตที่กลุ่มของตนได้รับ
และดีกว่า
4.4 ครู ให้ นั กเรี ยนยกตั วอย่ างการปฏิ บั ติ ตนตามพุ ทธศาสน
- ธมฺมจารี สุข เสติ แปลว่า ผู้ประพฤติธรรม
สุภาษิต
ย่อมอยู่เป็นสุข
- ปมาโท มจฺจุโน ปท แปลว่า ความประมาท
เป็น หนทางสู่ความตาย

๑๑๗
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- สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ แปลว่า ผู้ฟัง
สฺสยูส่อมได้
ลภเต
ปญฺญ แปลว่า ผู้ฟัง
ด้- วสุยดี
ปัญญา
ยดีย่อมได้กปารเรี
ัญญา
จุด้ดวประสงค์
ยนรู้
ประสงค์้ การเรียนรู้
ด้จุาดนความรู
นความรู
้
๑.ด้าอธิ
บายความหมายของพุ
ทธศาสน
อธิตบทีายความหมายของพุ
สุ1.ภาษิ
่กำ�หนดได้ถูกต้อง ทธ
าษิาตงแนวทางการปฏิ
ที่กาหนดได้ถูกต้อบงัติตน
๒.ศาสนสุ
ยกตัวภอย่
2. ยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
ตามพุทธศาสนสุภาษิต
ตนตามพุทธศาสนสุภาษิต
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านทักษะและกระบวนการ
๓.3. นำน�าข้
ข้ออคิคิดดทีที่ไ่ได้ด้จจากพุ
ากพุททธศาสน
ธศาสน
สุสุภภาษิ
ต
ที
ก
่
�
ำ
หนดให้
ไ
ปใช้
าษิตที่กาหนดให้ไปใช้
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
๔.4. อภิ
อภิปปรายถึ
รายถึงงคุคุณณค่ค่าาของพุ
ของพุททธศาสน
ธศาสน
สุสุภภาษิ
าษิตตได้
ได้ออย่ย่าางเหมาะสม
งเหมาะสม

โดย กาหนดให้นักเรียนแต่งนิทานที่สอดแทรกข้อคิดตามพุทธ
ศาสนสุภาษิตที่กลุ่มของตนเองได้รับ และออกมานาเสนอหน้าชั้น เรียนใน
คาบถัดไป
ขั้นสรุป
5. ครูถามนักเรียนว่า
- พุทธศาสนสุภาษิตทั้ง 4 ที่ศึกษาในวันนี้ คืออตฺตา หเว ชิต เสยฺโย
แปลว่า ชนะตนนั่นและดีกว่า ธมฺมจารี สุข เสติ แปลว่า ผูป้ ระพฤติธรรม
ย่อมอยู่เป็นสุข ปมาโท มจฺจุโน ปท แปลว่า ความประมาทเป็น หนทางสู่
ความตาย และ สุสฺสูส ลภเต ปญฺญ แปลว่า ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง (นักเรียน
สะท้อนแนวคิด) (ทักษะการใช้ความรู้)
- พุทธศาสนสุภาษิตมีประโยชน์อย่างไร (พุทธศาสนสุภาษิตเป็น
เครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติอยู่ในคุณงามความดี และไม่ประมาท มีสติในทุก
การกระทา)(Gen)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๑๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมายของพุทธ
ศาสนสุภาษิตที่กาหนดได้
ถูกต้อง
2.ยกตัวอย่างแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามพุทธศาสน
สุภาษิตได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.นาข้อคิดที่ได้จากพุทธ
ศาสนสุภาษิตที่กาหนดให้ไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
1.ตระหนักถึงคุณค่าของพุทธ
ศาสนสุภาษิตได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการ
คาถาม
การอธิบาย

สังเกต
พฤติกรรม
สังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
1.อธิบายความหมาย
-แบบสังเกตพฤติกรรม
- ใบงานเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ของพุทธศาสนสุภาษิตที่
กาหนดได้ถูกต้อง
-วิดิทัศน์เกี่ยวกับข่าวที่
สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต 2.ยกตัวอย่างแนวทาง
การปฏิบัติตนตามพุทธ
ศาสนสุภาษิตได้อย่าง
เหมาะสม
-แบบสังเกตพฤติกรรม
1.นาข้อคิดที่ได้จากพุทธ
- ใบงานเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต
ศาสนสุภาษิตที่
กาหนดให้ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
-แบบสังเกตพฤติกรรม
1.ตระหนักถึงคุณค่าของ
- ใบงานเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต พุทธศาสนสุภาษิตได้
อย่างเหมาะสม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. ใบงาน เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
เกณฑ์การประเมินผล
รายการ

ดีมาก(3)

ใบงาน เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
ระดับคุณภาพ
ดี(2)

1. ความรู้
ความถูกต้อง เขียนคาอ่านและคาแปล
ของเนื้อหา ของพุทธศาสนสุภาษิตได้
ทุกต้องครบ 4 ข้อ และ
แต่งเรื่องราวกับคา
ถูกต้องครบ 3 ข้อ

เขียนคาอ่านและคาแปล
ของพุทธศาสนสุภาษิตได้
ทุกต้องครบ 3 ข้อ และ
แต่งเรื่องราวกับคา
ถูกต้องครบ 2 ข้อ

พอใช้(1)
เขียนคาอ่านและคาแปล
ของพุทธศาสนสุภาษิตได้
ทุกต้องเพียง1 ข้อ และ
แต่งเรื่องราวกับคาไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
คะแนน
5
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119

120
8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
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ใบงาน
ทธศาสนสุ
าษิตต
ใบงานเรืเรือ่ ง่อนิงทนิานพุ
ทานพุ
ทธสุภภาษิ
ชื่อกลุ่ม_______________________________________________________________
ชื่อสมาชิก________________________________________
ชื่อสมาชิก________________________________________
ชื่อสมาชิก________________________________________
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันทาใบงาน โดยให้นักเรียนใช้สุภาษิตที่ได้รับเลือกมาแต่ง
เป็นเรื่องเล่า หรือนิทานที่สามารถใช้สอนสุภาษิตดังกล่าวได้ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ เขียนคาอ่าน
ความหมาย และการนาพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าวไปใช้ (ภายในเวลา15 นาที) แล้วออกมานาเสนอ

ธศาสนสุ
าษิต.................................................................................................................................................
พุทธสุ
ภาษิตภ.......................................................................................................................................................
คาอ่าน...............................................................................................................................................................
ความหมาย............................................................................................................................. ...........................
เนื้อเรื่อง
ชื่อเรื่อง.................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ข้อคิด และการนาไปใช้ในชีวิติประจาวัน
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ภาพประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต (พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ต ก(พุษาทธปณิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังแผนการจั
คมศึกษา ฯดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง พุทธศาสนสุ
รายวิชาสัภงาษิ
คมศึ
ฯ ธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่ชัง้นเรีมัยธนรู
้ กษาปีที่ 3
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ยมศึ
ขั
น
้
น
า
ส 1.1 ม. 3/6 อธิบายธรรมคุณ
คลิปงวิเรีดยีโนรู
อข่้าว “ดาบวิชัย”
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ ยนที่ได้เรียนในคาบที่ผ่านมาเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต สื่อ-/แหล่
ครูทบทวนบทเรี
และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ ขั้นน1.
- โปรแกรมนาเสนอ powerpoint
า ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่องดาบวิชัยปลูกต้นไม้
ส 1.1 ม. 3/6 อธิบายธรรมคุณ
2.
ปวิดีโอข่าว “ดาบวิ
หลั ก ธรรมของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่
presentation
เรื่อง ชพุัยท”ธศาสน
1.
ครูทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนในคาบที่ผ่านมาเรื่องพุทธศาสนสุภและ
าษิต - คลิ
https://www.youtube.com/watch?v=G1HMLOkYWP4
และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
- โปรแกรมน
powerpoint
กาหนด
สุภาษิตและาเสนอ
พุทธปณิ
ธาน ๔ ใน
2.
ครูวเชืเปิ่อดมโยงว่
วีดิทัศาน์ความตั
เรื่องดาบวิ
ชัยปลูกต้แสดงให้
นไม้ นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
กล่
า
ง
้
ใจของเขา
หลั ก ธรรมของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่
presentation
มหาปรินิพพานสูเรืต่อรง พุทธศาสน
https://www.youtube.com/watch?v=G1HMLOkYWP4
และ
https://www.youtube.com/watch?v=G1HMLOkYWP4
และ
ส 1.1ม. 3/7 เห็ น คุ ณ ค่ า และ
(ความตั
้
ง
ใจแน่
แ
น่
ว
ความหวั
ง
พลั
ง
ของตนเอง
ฯลฯ)
กาหนด
สุภาษิต้นและ
ภาระงาน/ชิ
งาน พุทธปณิธาน ๔ ใน
กล่าวเชื่อมโยงว่าความตั้งใจของเขา แสดงให้นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
วิเคราะห์ การปฏิ บั ติ ต นตามหลั กธรรมใน
มหาปริ
นิพพานสู
ตร าถามจาก
ส 1.1ม. 3/7 เห็ น คุ ณ ค่ า และ
- การวิ
เคราะห์
และตอบค
(ความตั้งใจแน่แน่ว ความหวัง พลังของตนเอง ฯลฯ)
ก าร พั ฒ น าต น
เพื่ อ
ภาระงาน/ชิ
วิเคราะห์ การปฏิ บั ติ ต นตามหลั กธรรมใน
การดูคลิ้นปงาน
วิดีโอข่าว
เตรียมพร้อมสาหรับการทางาน และการมี
การวิ
เ
คราะห์
และตอบคาถามจาก
การพั
ก าร พัฒฒนาตน
น าตเพืน่อเตรียมพร้อมสำ�หรับเพื่ อ
ครอบครัว
การดูคลิปวิดีโอข่าว
การทำ
�งานอมส
และการมี
ครอบครั
เตรียมพร้
าหรับการท
างานว และการมี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- นิทานสอดแทรกคุณธรรมศาสน
ครอบครั
สาระสาคัวญ
ภาระงาน/ชิ
สุภาษิต้นงาน
การรู้และเข้าใจในเรื่อง หลักธรรม จะช่วย
- นิทานสอดแทรกคุณธรรมศาสน
พุทธ
สาระส
าคั
ญ
ทาให้นักเรียนสามารถนาความรู้ไปปรับใช้
ศาสนสุ
สุภาษิตภาษิต
3. ครูกล่าวว่า “ดาบวิชัยและเราทุกคน ล้วนมีความคาดหวัง ความ
การรู
ใจในเรื
กธรรม
ในชีว้แิตละเข้
ประจาาวั
นได้ ่อเพืง่อหลั
ดาเนิ
นชีวิตจะช่
ได้อวย่ยาง
ตั้งใจที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่ตนเองหรือ
ทมีาให้
นักเรีขและประสบความส
ยนสามารถนาความรู
ความสุ
าเร็้ไจปปรับใช้
3.
ครูกไม่ล่ามวว่
า “ดาบวิ
ชัยและเราทุ
นมีนความคาดหวั
ความ
สังคม
ากก็
น้อย พระพุ
ทธเจ้าก็กเช่คน
นเดีล้ยววกั
ดังนั้นวันนี้เงราจะ
ในชี
วิตประจ้อาวั
ขอบเขตเนื
หานได้ เพื่อดาเนินชีวิตได้อย่าง
ตัศึ้งกใจที
เกิดประโยชน์
สุขอย่างใดอย่
างหนึต่งร แก่
ตนเองหรื
ษาเรื่จ่ะก่
อง อพุให้ทธปณิ
ธาน ๔ ในมหาปริ
นิพพานสู
โดยแต่
ละกลุอ่มใช้
มีความสุ
- ขพุและประสบความส
ทธศาสนสุภาษิต าเร็จ
สัเวลาไม่
งคม ไม่เกิมนากก็
น้อย พระพุ
10-15
นาที ”ทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นวันนี้เราจะ
ขอบเขตเนื
หา ธาน ๔ ในมหาปรินิพพาน
- พุท้อธปณิ
ศึกษาเรื่อง พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร โดยแต่ละกลุ่มใช้
- พุสูตทรธศาสนสุภาษิต
เวลาไม่เกิน 10-15 นาที ”
- พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพาน
สูตร
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- ประกอบไปด้วย อตฺตา หเว ชิต ขั้นสอน
เสยฺโย แปลว่า ชนะตนนั่นและ
4. จากคาบที่แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอนิทานของกลุ่ม
ดีกว่า ธมฺมจารี สุข เสติ แปลว่า
ของตนหน้าชั้นเรียน
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายข้อคิดที่ได้และ สรุปความรู้
ปมาโท มจฺจุโน ปท แปลว่า
ร่วมกัน โดยบันทึกสาระสาคัญลงในสมุด
ความประมาทเป็น หนทางสู่ความ
6. ครูกล่าวถึงพุทธปณิธาน4เพื่อร่วมกันอภิปรายก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะ
ตาย และ สุสฺสูส ลภเต ปญฺญ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ได้ตรัสถึง “พุทธปณิธาน” คือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความตั้งพระทัยของพระพุทธเจ้า ภายหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วไว้ 4
ด้านความรู้
ประการ คือ
1.อธิบายความหมายของพุทธศาสน
1) ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้
สุภาษิตและ พุทธปณิธาน ๔ ในมหา
เป็นสาวกของพระองค์ยังไม่เฉียบแหลม ยังไม่ได้รับการ แนะนา ยัง
ปรินิพพานสูตรที่กาหนดได้ถูกต้อง
ไม่ แกล้ ว กล้ า ยังไม่ เป็ น พหู สู ต ยังไม่ ท รงธรรม พระองค์ จะยังไม่
2.ยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนตาม
ปรินิพพาน
พุทธศาสนสุภาษิตและพุทธปณิธาน ๔ ใน
2) ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 ยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่
มหาปรินิพพานสูตร
ปฏิบัติชอบ ไม่ประพฤติตามธรรม พระองค์จะยังไม่ปรินิพพาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
3) ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 เรียนธรรมกับอาจารย์ของตนแล้วยัง
๑.
3.นาข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิตและ
ไม่ส ามารถบอก แสดงบัญ ญั ติ แต่งตั้ง เปิดเผย จาแนก แจกแจง
พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตรที่
อธิบายธรรมให้ง่ายขึ้นได้ พระองค์จะยังไม่ปรินิพพาน
กาหนดให้ไปใช้ได้เป็นอย่างดี
4) ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 ยังไม่สามารถแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์
(คื อให้ ผู้ ฟังเกิด ความอัศจรรย์ใจ) ข่มขี่ป รัปวาท (ปะรับปะวาด :
การว่าร้าย จ้วงจาบพระธรรมวินัย หรือพระพุทธศาสนา) ที่เกิดขึ้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต (พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๒๔
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ด้านคุณลักษณะ
๑.
4.อภิปรายถึงคุณค่าของพุทธศาสนสุภาษิต
และพุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร
ได้อย่างเหมาะสม

ขัน้ สรุป
8. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นว่า “หลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนา มีประโยชน์อย่างไร” (สามารถนาหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้
พัฒนาตนเองได้)
9. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นว่า “หลักธรรมคาสอนทาง

ให้ เ รี ย บร้ อ ยโดยถู ก ต้ อ งตามธรรมยั ง ไม่ ไ ด้ พระองค์ จ ะยั ง ไม่
ปรินิพพาน
7. พุทธปณิธาน 4 ประการนี้ เป็นความคาดหวังของพระพุทธเจ้าที่
ทรงมีต่อพุทธบริษัท 4 หรือต่อพุทธศาสนิกชน ว่าตลอดระยะเวลา
ที่ พ ระองค์ ยั ง ทรงพระชนม์ ชี พ อยู่ นั้ น ทรงคาดหวั ง ที่ จ ะให้
พุ ท ธศาสนิ ก ชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในหลั ก ธรรมค าสอนอย่ า ง
ถูกต้อง แล้วนาสิ่งที่รู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถเผยแผ่
หรือชี้แจงแสดงธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ
คราวที่พระพุทธศาสนามีภัยคุกคาม ก็สามารถช่วยกัน แก้ปัญ หา
และปกป้ องคุ้ ม ครองได้ นั ก เรียนในฐานะที่ เป็ น ชาวพุ ท ธจึ งควร
ปฏิบัติตนให้สมกับที่พระพุทธองค์ทรงคาดหวังไว้ กล่าวคือ หมั่น
ศึกษาหลักธรรมคาสอนให้เข้าใจแล้วน้อมนาไปปฏิบัติแล้วช่วยกัน
เผยแผ่หลักแห่งความถูกต้องดีงาม เมื่อยามที่พระพุทธศาสนาถูก
ย่ายีก็ช่วยกันปกป้องคุ้มครอง จึงจะถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีสมกับที่
พระพุทธองค์ทรงตั้งมโนปณิธานเอาไว้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต (พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๒๕
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ศาสนา มีความเหมือน และความแตกต่างกับพุทธศาสนสุภาษิต
อย่างไร” (ทั้งสองอย่างล้วนสอนคนให้ประพฤติ ปฏิบัติดี แต่ความ
ยากง่ายในการศึกษา และทาความเข้าใจแตกต่างกัน)
10. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นว่า “การศึกษาพุทธศาสน
สุภาษิต มีประโยชน์อย่างไร” (พุทธศาสนสุภาษิตเป็นถ้อยคาสอน
เกี่ยวกับการคิดดี ปฏิบัติดี สะดวกต่อการทาความเข้าใจ สามารถ
นามาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต (พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร)
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๒๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมายของพุทธ
ศาสนสุภาษิตที่กาหนดได้
ถูกต้อง
2.ยกตัวอย่างแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามพุทธศาสน
สุภาษิตได้อย่างเหมาะสม

วิธีการ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.นาข้อคิดที่ได้จาก
พุทธศาสนสุภาษิตและ พุทธ
ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพาน
สูตรที่กาหนดให้ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
1.อภิปรายถึงคุณค่าของศาสน
สุภาษิตและ พุทธปณิธาน ๔

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
- ดี :; อธิบายความหมาย
และยกตั ว อย่ า งแนวท างการ
ปฏิบัติตบนตามพุ
ทธศาสนสุ
การปฏิ
ตั ติ นตามพุ
ทธศาสนสุภภาษิาษิตต
และ พุ ท ธปณิ ธาน ๔ ในมหา
ป ริ นิ พ พ าน สู ต รที่ ก าห น ด ได้
ถูกต้องได้อย่าง เหมาะสม
- พอใช้ :; อธิบายความหมาย
และยกตั ว อย่ า งแนวท างการ
การปฏิ
ตั ติ นตามพุ
ทธศาสนสุภภาษิาษิตต
ปฏิบัติตบนตามพุ
ทธศาสนสุ
และ พุ ท ธปณิ ธาน ๔ ในมหา
ปรินิพพานสูตรที่กาหนดได้บ้าง
- ปรั บ ปรุ ง :; ไม่ ส ามารถอธิ บ าย
ความหมายและยกตั ว อย่างแนว
ทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสน
สุ ภ าษิ ต และ พุ ท ธปณิ ธ าน ๔ ใน
มหาปรินิ พ พานสู ต รที่ ก าหนดได้
อย่างสมเหตุสมผล
- ดี ;: สามารถน าข้ อ คิ ด ที่ ได้ จ าก
พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต และ พุ ท ธ
ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร
ที่ ก า ห น ด ให้ ไป ใช้ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมถูกต้อง
- พอใช้ ;: สามารถน าข้อ คิ ด ที่ ได้
จากพุทธศาสนสุภาษิต และ พุทธ
ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร
ที่กาหนดให้ไปใช้ได้บ้าง
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถสามารถ
นำ�นข้าข้
อคิอดคิทีดไ่ ทีด้่ไจด้ากพุ
ทธศาสน
จากพุ
ทธศาสน
สุภาษิตและ พุทธปณิธาน ๔ ใน
มหาปรินิพพานสูตรที่กาหนดให้
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องได้
อย่างสมเหตุสมผล
- ดี :; อภิปรายถึงคุณค่าของศาสน
สุภาษิตและ พุทธปณิธาน ๔ ใน
มหาปรินิพพานสูตรได้อย่าง

128
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ในมหาปรินิพพานสูตรได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล
- พอใช้ ;: อภิปรายถึงคุณค่า
ของศาสนสุภาษิตและ พุทธ
ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร
ได้อย่างเหมาะสมได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถอภิปราย
ถึงคุณค่าของศาสนสุภาษิตและ
พุทธปณิธาน ๔ ในมหา
ปรินิพพานสูตรได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่างสมเหตุสมผล

8.บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่ชาวพุทธ
รหัสวิชา ส23101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา 11 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระพระพุทธศาสนา
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.3/3 อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยังยืน
ธคี ธดิ ีคิด
ม.๓/๘
3/8 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิ
นาจิตตเพืเพือ่ ่อการเรี
การเรียยนรูนรูแ้ ้และดาเนิ
ละดาเนินชีนวชีติ วิตด้วด้ยวิ
วยวิ
แบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.3/9 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตมแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ม.3/10 วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
ม.3/1 วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
ม.3/2 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กาหนด
ม.3/3 ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
ม.3/4 ปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรมได้ถูกต้อง
ม.3/5 อธิบายประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตามที่กาหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ม.3/6 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.3/7 นาเสนอแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ
2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การที่ศาสนิกชนศรัทธาและน้อมนาคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือไปปฏิบัติจะเกิดการพัฒนาทั้งทาง
ความคิด จิตใจและการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม

130
๑๓๐120

3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
3. สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
4. รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
5. ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ
6. นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ ตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม
8. การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน ศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูด
กับพระภิกษุตามฐานะ
9. การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ในทิศ ๖ ของพระพุทธศาสนา
10. การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร
11. พิธีทาบุญ งานมงคล งานอวมงคล
12. การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การปู
การปู
ลาดอาสนะ
การเตรี
ยมเครื
บรอง
การจุ
ธูปยเทีนยน
ลาดอาสนะ
การเตรี
ยมเครื
่องรัอ่ บงรัรอง
การจุ
ดธูปดเที
13. ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้า
14. ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
15. หลักปฏิ
ปฏิบบตั ัตติ ิตนนการฟั
: การฟั
งพระธรรมเทศนา
การแต่
งกายในการประกอบ
ศาสนพิ
๑๕.
งพระธรรมเทศนา
การแต่
งกายในการประกอบ
ศาสนพิ
ธที ว่ี ดั ธีที่วัด การ
งดเว้นอบายมุ
ข ข
การงดเว้
นอบายมุ
16. การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
17. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
18. การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา นาไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส
19. การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ
20. การปลูกจิตสานึกในด้านการบารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์
๒๑.
ารดำาเนิ
�เนินนชีชีววิติตของศาสนิ
ของศาสนิกกชนศาสนาอื
ชนศาสนาอื่น่นๆๆ
21.วิวิถถีกีการด
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการสืบค้น
2. ทักษะการทางานกลุ่ม
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการนาเสนอ
เจตคติ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
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๑๓๑121

๑๓๑131
๑๓๑131
๑๓๑131
๑๓๑131
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้
ปัญหา
มสามารถในการคิ
ด
2. ความสามารถในการคิ
ด
มสามารถในการแก้
ปัญคุหา
ญหา
3. ความสามารถในการแก้
ัญหา
5.
ณลักษณะอันพึงปประสงค์
1. มีวินัย
นพึง5.ประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ย
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้
ยนรู้
2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. มีางาน
จิตสาธารณะ
นในการทางาน3. มุ่งมั่นในการท
สาธารณะ 4. มีจ6.ิตสาธารณะ
การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
ผลรวบยอด
6. การประเมินผลรวบยอด
รือภาระงานชื้นงานหรือภาระงาน - ชิ้นงาน “แผนผังความคิดการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี”
นชาวพุ
ธที“แผนผั
่ดี”บัติตงความคิ
- ชิ้นงาน
ดงาน
การปฏิ
นชาวพุ
ทธที่ดบี”ัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี”
วามคิ
ดทการปฏิ
นเป็- ชิน้นชาวพุ
ท“แผนผั
ธทีบ่ดัตี”ิตงนเป็
ความคิ
ดการปฏิ
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
มิระงาน
นผลชิ
้นงานหรื
อภาระงาน
เกณฑ์
การประเมิ
นผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
าก)
)
1๕ (ปรับปรุง)
๖2 (พอใช้)
ะดับคุณภาพ
คุณมภาพ
ระดับคุณภาพ ระดั๘4บ(ดี
ระดับ๗คุ3ณ(ดีภาพ
เมินประเด็นการประเมิน
ความถู
หา บปรุ
สรุ
้อหาบปรุสรุ
(พอใช้
42 (ดี
3 ม(พอใช้
(ดีบาก)
)ปรุสรุง))ปประเด็น 213(พอใช้
)ปงประเด็
(ปรั
)
3ม(ดีาก)
) ) กต้องและ
2(ปรั
(ปรั
) นเนื21้อ(พอใช้
41 (ดี
(ดี) บสรุปรุ
) งป)ประเด็น1เนื(ปรั
ง)ปประเด็นเนื้อหา
บหาของเนื
เนืเนื้อ้อ้อหา
หาได้
ูกปประเด็
ต้ประเด็
ง นนเนืได้
อสรุ
งเกิสรุปนประเด็
า นเนื
กว่า นเนืได้้อถหาูกต้องน้อยกว่า
อหา ความถู
สรุสรุ
นกระชั
ประเด็
นนเนืเนื้อ้อหา
สรุสรุสรุปป้อประเด็
เนืน้อเนื
้อถหาูกหา
ปกว่ประเด็
นได้
เนื้อถหา
้อูกหาต้องเกิ
สรุปปปประเด็
ประเด็
ปหา
ประเด็นนเนื
นเนื
้อหา
หาสรุสรุถปสรุ
ปอประเด็
้อต้หา
กประเด็
ต้องและ
สรุปนประเด็
้งาหมด
และ
50%
ม่ถถูกถูกตู้กต้อต้องเกิ
50%
ง อยกว่
50%
ได้เนืได้ถ้อบถูกหาได้
ยกว่
า ได้ได้
ถ้อูกนต้หา
ถูกูกต้ถต้อูกองเกิ
กว่
องงน้นอกว่
ยกว่
ต้าอง กระชั
ูกต้ต้อองเกิ
งเกิ
นกว่อกว่งา า ได้
ถูกตู้กต้อต้องเกิ
องน้
นอทักว่
ต้งเกิ
อนงน้นกว่
อยกว่
า ได้ไได้
ของเนื
เนืได้ได้ถ้อถูกหาได้
ถงเกิ
ูกนอต้กว่
ถได้
าา แต่
า า แต่ได้ไม่ถถูกูกต้ต้อองน้
า โดยเนื้อหา
ความ
้อหา
หา ้ออาจจะกระชั
บ
ต้อง 50%
ไม่ไม่ถถูกูกต้ต้ออง ง 50%
โดยเนื
ทั50%
้งหมดแต่แต่และ
งอง50%
50%
อหา
50%แต่
โดยเนื
แต่ไม่ไถมู่ก้อถเนืต้หา
ูก้อต้หามี
50%
ทั50%
้ง50%
หมดแต่
และ
แต่แต่ไโดยเนื
ม่ไม่ถถูกทัูกต้้งต้้อหมด
งง และเนื
50%
ไม่ถูกทั้อต้้งหา
อหมด
ง และเนื
50% ้อโดยเนื
หา
ใจง่าและเนื
ยและเนื
มี้อคบ้อหา
วามกระชั
บ และเนืไม่
บ บหรือไม่กระชับก็ได้
อหา
บกระชั
หามีและเนื
คและเนื
วาม ้อ้อหาหา ทัเนือาจจะกระชั
้งทั้อหมด
้อหา
ทั้งหมด
้งาอาจจะกระชั
หมด
หา ทั้งอาจจะกระชั
บ้อมหาีความกระชั
ม ทัเนืทั้งหมด
้งอหมด
้งหามี
หมดและเนื
และเนื
้อหาบทัเข้
ความ
หมด
อาจจะกระชั
วามกระชั
หรื
อมไม่
กเข้ระชั
บ เข้าใจง่บบาย มีกระชั
คไม่วามกระชั
บบก็ายไบด้ มีไม่
มีคอวามกระชั
ไม่กระชับบก็ได้ หรือไม่กระชับก็ได้
จง่าย ไม่กระชั
มีมคีความกระชั
หรื
ไม่กระชั
ก็ได้ายไม่หรื
บีความกระชั
าใจง่
ความกระชั
บเข้บาบใจง่
มีคอวามกระชั
ชิ้นงานมีการตกแต่ง ชิ้นงานไม่มีการ
เข้าใจง่าย
เข้าใจง่าย ความสวยงามของ
เข้าใจง่าย
ชิ้นงานง ชิชิ้น้นงานไม่
าสนใจมีการการตกแต่
ตกแต่งให้งสให้วยงาม
สวยงาม
ชิ้นงานมีการตกแต่
ีการ ง ชิ- ้นชิงานมี
ง ความสวยงามของ
การตกแต่
้นงานไม่
มีกให้
ารสวยงาม
งานมีมการตกแต่
้นงานไม่
มีการ ง ชิ-้นชิงานมี
การตกแต่
ง ชิ้นน่งานไม่
ไม่น่าสนใจ
สวยงาม- -น่าสนใจ ตกแต่
งให้-- สวยงาม
สวยงาม
สนใจ ให้ตกแต่
งให้สน่วยงาม
ให้สวยงาม
น่าสนใจ ให้ตกแต่
ชิ้นให้งาน
-งให้น่สาวยงาม
สวยงาม
าสนใจ ตกแต่งให้สวยงาม
ความรับผิดไม่
ชอบใน
น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจ ส่งชิ้นงานตาม
ไม่น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจ ส่งชิ้นงานเกินกว่า
การทางาน ส่ส่งงชิชิ้น้นงานเกิ
ระยะเวลาที
่กาหนด
ส่งชิ้นบงานตาม
นกว่า ส่งส่ชิง้นชิงานตาม
น ความรั
้นงานเกินระยะเวลาที
กว่า ส่งชิ่ก้นาหนด
งานตาม
้นงานเกินกว่า ส่งส่ชิง้นชิงานตาม
ผิดชอบใน
งานเกินกว่
า
--ระยะเวลาที
่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนด
่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาที่ก่กาหนด
าหนด ระยะเวลาที
ระยะเวลาที
่กาหนดระยะเวลาที
การท
างาน ่กาหนด ระยะเวลาที
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๘14 – 16
หมายถึง ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
หมายถึง ดี
๗ดีมาก– 13 หมายถึง ดีมาก
ดีมาก 14 หมายถึ
– 16 คะแนน
6คะแนน
ง ดีมาก 14หมายถึ
– 16 ง 11
ดี
11 –หมายถึ
13 คะแนน
3 คะแนน
ง ดี 11 หมายถึ
–คะแนน
13 ง 8ดี๖ – 10 หมายถึง ดี หมายถึง พอใช้
คะแนน
ากว่า 8๕ หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
พอใช้ 8 – หมายถึ
คะแนน
10 คะแนน
ง พอใช้ 8 –หมายถึ
10 ง ต่พอใช้
ารผ่บาปรุ
นต่งากว่หมายถึ
ระดับปรุ
บ ง หมายถึง ปรับพอใช้
ปรับปรุง ต่ากว่หมายถึ
คะแนน
า เกณฑ์
8 คะแนน
ง กปรั
า 8ตั้งงแต่ปรั
ปรุง (ขึ้นไป)
ตั้งแต่กรารผ่
ะดัพอใช้
เกณฑ์
าบน
ตั้งแต่ระดัพอใช้
บ
พอใช้

หน้าที่ของพระภิกษุตามหลักพระธรรมวินัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกหน้าที่ของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นัผู้เกรีเรียนวิ
๒.
ยนวิเคราะห์
เคราะห์ความส
ความสำาคั�ญ
คัญของหน้
ของหน้าทีาที่พ่พระสงฆ์
ระสงฆ์
ตามหลักพระธรรมวินัยได้

ขอบเขตเนื้อหา

ตัวชี้วัด
ส 1.2 ม. 3/1 วิเคราะห์หน้าที่และบทบาท
ของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กาหนดได้
ถูกต้อง
สาระสาคัญ
ผู้ปฏิบัติตามคาสอนทางศาสนา ดาเนินชีวิต
ในทางที่เหมาะสม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชนรุ่น
รุหลั
่นหลั
ิตามและเป็
และเป็
นการสื
บทอดหลั
ง งได้ได้ปฏิปบฏิัตบิตัตาม
นการสื
บทอดหลั
กคกา
คำสอนของศาสนา
�สอนของศาสนา

ทีม่ า : http://gg.gg/cw55o
http://gg.gg/cw55o

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- รูปภาพพระภิกษุสงฆ์ 6 ภาพ ตาม
1. ครูตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า
กิจ ๖6 อย่าง (http://gg.gg/cw55o)
(http://gg.gg/cw55o)
“นักเรียนเคยเห็นพระสงฆ์ทากิจอะไรบ้าง” (บิณฑบาต) ทาไม
พระสงฆ์ต้องทากิจนั้นๆ ต่อมาสนทนาเพื่อเข้าสู่บทเรียนเรื่องหน้าที่
ของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
ขั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ครูนาภาพพระภิกษุ ที่ปฏิบัติตามกิจ 6 อย่างติดบนกระดาน
- สมุด
ตามลาดับดังนี้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) พระนักเทศน์
- ตอบคาถามกิจ 7๖ อย่างของ
พระภิกษุสงฆ์โดยดูจากภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๓๒
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ที่มทีา ่ม: าhttp://gg.gg/cw55o
550
: http://gg.gg/cw55o
4) 4)พระวิ
ท
ยากร
พระวิทยากร

ที่มา : http://gg.gg/cw55o
ที่ม3)
า : พระธรรมจาริ
http://gg.gg/cw55o
ก 550
3) พระธรรมจาริก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อแผนการจั
ง หน้าที่ชดาวพุ
เวลา ยวั1ตรอย่
ชั่วโมง
การเรีทยธนรู้ที่ 22 เรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริ
างเหมาะสม
หน่วยการเรียยนรู
นรู้ ทสัี่ ง3คมศึ
เรื่อกงษาหน้ฯาที่ชาวพุทธ
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 3
กลุ่มสาระการเรี
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด้านคุณลักษณะ
2) พระธรรมทูต
กษณะ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
2) พระธรรมทูต
3. เห็ด้นาคุนคุ
ณค่ณาลัของพระสงฆ์
3. เห็นนคุัยณ
พระธรรมวิ
ได้ค่าของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
พระธรรมวินัยได้

๑๓๓
๑๓๓
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550
ที่มา : http://gg.gg/cw55o
3. ครูให้นักเรียนเขียนหมายเลข 1-6 ตามแนวตั้ง ลงในสมุด
และหาข้อมูลพร้อมคาตอบกิจวัตรของพระภิกษุตามรูปทั้ง 6 รูป
ตามลาดับ
4. ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วช่วยเติมเต็มข้อมูลซึ่งกันและกัน

550
ที่มา : http://gg.gg/cw55o
6) พระนักพัฒนา

ที่มา : http://gg.gg/cw55o
550
5) พระวิปัสสนาจารย์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๓๔

124
134

ขั้นสรุปองค์ความรู้
ขั้นสรุปองค์ความรู้
๗.
7. ครูถามนักเรียนว่า “พระภิกษุสงฆ์
งค์ที่ดีควรเป็นอย่างไร
( ผู้ปฏิบัติตามคาสอนทางศาสนา ) และควรดาเนินชีวิตอย่างไร”
(ดาเนินชีวิตในทางที่เหมาะสม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชนรุ่นหลัง
ได้ปฏิบัติตาม และเป็นการสืบทอดหลักคาสอนของศาสนา)

5. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม 4 คนแล้วช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน
ต่อมาสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอ 2 กลุ่ม
6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย พร้อมทั้ง อธิบายถึงกิจของ
พระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 6 ดังนี้
1) พระนักเทศน์
2) พระธรรมทูต
3) พระธรรมจาริก
4) พระวิทยากร
5) พระวิปัสสนาจารย์
6) พระนักพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๓๕

125
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136
136 126

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.บอกหน้
๑.
บอกหน้าาทีที่ข่ของพระสงฆ์
องพระสงฆ์ตตามหลั
ามหลักกพระ
ธรรมวินัยได้นัยได้
พระธรรมวิ
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.
ยนวิเคราะห์
เคราะห์ความส
ความสาคั
ของ
1. นัผู้เกรีเรียนวิ
าคัญญของ
หน้าที่พระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยได้

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

ตอบคาถาม

คาถาม

ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นคุณค่าของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักพระธรรมวินัยได้

ตอบคาถาม

คาถาม

เกณฑ์
ยนทั
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ได้
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐วิเคราะห์
วิเคราะห์ได้ได้
ถูถูกต้องมีเหตุผล

ยนทั
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ร้อละยละ80๘๐อธิอธิ
บายได้
บายได้
ถูกต้องมีเหตุผล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................... ....
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

ตัวชี้วัด
ส 1.2 ม.3/4 ปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรมได้
ถูกต้อง
ส 1.2 ม 3/6 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
สาระสาคัญ
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนา และช่วยให้ชาวพุทธได้แสดงหน้าที่
ของพุทธศาสนิกชน
ขอบเขตเนื้อหา
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะในขั้นเตรียมการ
และขั้นพิธีการ
- การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์
การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง
การจุดธูปเทียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- ดอกไม้ ธูป เทียน ปัจจัยถวายพระ
1. ครูทบทวนความรู้เดิมโดยตั้งประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับ
- คากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ความหมาย ความสาคัญของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เมื่อได้
ภาระงาน/ชิน้ งาน
คาตอบให้นาคาตอบจากนักเรียนมาเรียบเรียง พร้อมทั้งสนทนาเพื่อ
- บทบาทสมมุติพิธีแสดงตนเป็น
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (การประกาศว่าจะนับถือพระพุทธศาสนา
พุทธมามกะ
ยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต)
ขั้นสร้างองค์ความรู้
2. ครูให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนพิธีการการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
จากนั้นร่้นวร่มกั
วมกันสรุ
นสรุปการเตรี
ปการเตรียมการแสดงตนเป็
ยมการแสดงตนเป็นน
ธมามกะจากนั
พุทธมามกะ ดังนี้
1) นิมนต์พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธี
2) ซ้อมขั้นตอนพิธีการ การกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
คานมัสการ คาปฏิญาณ
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มพร้อมแบ่งหน้าที่ให้
นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดสถานที่ในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
กลุ่มที่ 2 เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธี เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ปัจจัย
ถวายพระ
ปัจจัยถวายพระ
กลุ่มที่ 3 จัดทาคากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะแจกให้ผู้เข้าร่วม

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๑๓๗

127
137

กลุก่มารเรี
สาระการเรี
จุดประสงค์
ยนรู้ ยนรู้ สังคมศึกษา ฯ
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
ด้จุดานความรู
ด้จุาดนความรู
้ การเรียนรู้
๑.
บอกขั
้นตอนการแสดงตนเป็
นพุทธมามกะได้
ประสงค์
1.
บอกขั
น
้
ตอนการแสดงตนเป็
นพุทธมามกะได้
ด้ด้าานทั
กษะและกระบวนการ
นความรู
้
ด้านทั
กษะและกระบวนการ
บอกขั
้นตอนการแสดงตนเป็
นพุทธมามกะได้
๑.1.สามารถปฏิ
บัติตามขั้นตอนของการแสดงตน
๑2.ด้าสามารถปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามขั
น
้
ตอนของการแสดงตน
ษะและกระบวนการ
เป็นนทั
พุทกธมามกะได้
เป็2.นสามารถปฏิ
พุทธมามกะได้
บัติตามขั้นตอนของการแสดงตน
ด้ด้าานคุ
ณณลัลักกษณะ
นคุ
ษณะ
เป็นพุนทความสำ
ธมามกะได้
๑.
�าคัคัญญของการแสดงตนเป็
นน
๑3.ด้าเห็
เห็
น
ความส
ของการแสดงตนเป็
นคุณลักษณะ
ธมามกะ
พุพุ3.ททธมามกะ
เห็นความสาคัญของการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ

ุกคน รายวิ้นชร่าสั
งคมศึ
ฯ ยมการแสดงตนเป็น
พุพิทธีทธมามกะจากนั
วมกั
นสรุกปษา
การเตรี
กลุ
4 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
พิธ่มีททีุก่ คน
เรียนร่วนมกั
นจาลองพิ
กลุ่ม4.ที่ นั4กประเมิ
ผลการปฏิ
บัตธิกีแิจสดงตนเป็
กรรม นพุทธมามกะ
ครูสัง4.
เกตการณ์
และเติ
มในส่วธนที
่ขาดหาย นพุทธมามกะ
นักเรียนร่
วมกัมนเต็
จาลองพิ
ีแสดงตนเป็
ครูและนัแกละเติ
เรียนร่
นสรุวนที
ปความรู
้ ดังนี้
ครูส5.ังเกตการณ์
มเต็วมกั
มในส่
่ขาดหาย
-5.การแสดงตนเป็
อ การประกาศตนว่
าเป็นผู้
ครูและนักเรีนยพุนร่ทวธมามกะ
มกันสรุปคืความรู
้ ดังนี้
เคารพยึ
ดถือพระพุทธ นพระธรรม
พระสงฆ์
เป็นที่พึ่งทางใจาเป็นผู้
- การแสดงตนเป็
พุทธมามกะ
คือ การประกาศตนว่
ประพฤติ
ัติตนเป็ทธนชาวพุ
ทธที่ดพระสงฆ์
ีตามหลักเป็
ธรรมพระพุ
ทธศาสนา
เคารพยึดปถืฏิอบพระพุ
พระธรรม
นที่พึ่งทางใจ
ขั้นสรุปปฏิความคิ
ดรวบยอด
ประพฤติ
บัติตนเป็
นชาวพุทธที่ดีตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา
6.ขั้นครูสรุให้ปนความคิ
ักเรียนร่ดรวบยอด
วมกันอภิปรายว่า “การที่ชาวพุทธแสดงตน
เป็นพุ6.ทธมามกะนั
ประโยชน์
าคัญอย่
างไร”
(เป็นการ
ครูให้นักเรี้นยมีนร่
วมกันอภิและความส
ปรายว่า “การที
่ชาวพุ
ทธแสดงตน
สืเป็บทอดพระพุ
ทธศาสนา
และช่วยให้
ชาวพุทธได้
สดงหน้
่ของนการ
นพุทธมามกะนั
้นมีประโยชน์
และความส
าคัญแอย่
างไร”าที(เป็
พุสืทบธศาสนิ
กชน)ทธศาสนา และช่วยให้ชาวพุทธได้แสดงหน้าที่ของ
ทอดพระพุ
การสื
บทอดพระพุ
ทธศาสนา และช่วยให้ชาวพุทธได้แสดงหน้าทีข่ อง
พุทธศาสนิกชน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
กลุ
ษาาทีฯ่ชาวพุทธ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูยนรู
้ที่ 3้ สังเรืคมศึ
่อง กหน้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
1 กชัษาปี
่วโมงที่ 3

๑๓๘

๑๓๘

128
138 138

139
139 129

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกขั้นตอนการแสดงตนเป็
ตอนการแสกงตนเป็นพุทธ
๑.
มามกะได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการ
แสดงตนเป็
นพุทนธมามกะได้
การแสดงตนเป็
พุทธมามกะได้
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นความสาคัญของการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตอบคาถาม

คาถาม

เกณฑ์
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละ
ยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้
ได้ถูกต้องมีเหตุผลล
นักนัเรีกยเรีนทั
ยนทั้งหมดร้
ง้ หมดอย
ร้อละ
ยละ80๘๐ปฏิปฏิบัตบิตั าม
ติ าม
ขั้นตอนได้ถกู ต้ต้อองง
นักนัเรีกยเรีนทั
ยนทั้งหมดร้
ง้ หมดอย
ร้อละ
ยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผผลล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส 1.2 ม.3/4 ปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรมได้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- วีดิที ัศน์การทำ
ารท�าบุบุญขึ้นบ้านใหม่
ถูกต้อง
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับศาสนพิธี
(https://www.youtube.com
สาระสาคัญ
โดยเขียนคาถามบนกระดานดังนี้
_9BVJWLXb9A)
/watch?v=_9BVjWLXb9A)
ศาสนพิธีเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์
1) ศาสนพิธีคืออะไร (ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึง
ของชาติอีกทั้งยังช่วยให้เกิดประโยชน์และความสุข ปฏิบัติในศาสนา)
แก่ผู้ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2) ทาไมจึงต้องมีศาสนพิธี (เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงแก่นแท้ของ
ขอบเขตเนื้อหา
ศาสนาไว้เหมือนเปลือกของต้นไม้ คอยปกป้องแก่นไม้ไว้)
- พิธีทาบุญ งานมงคล งานอวมงคล
3) ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
- การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง
(ทาบุญ เวียนเทียน ตักบาตร ถวายสังฆทาน ขึ้นบ้านใหม่)
- บัตรคา คาว่า ศาสนาพิธี พิธีทาบุญ
จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่กันและร่วมกันหาคาตอบ โดยให้เวลา 5
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์
งานมงคล งานอวมงคล
นาที
การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง
2. ครูสุ่มนักเรียน ออกมาตอบคาถาม 2–3 คู่ มาพูดคุยสนทนา ภาระงาน/ชิ้นงาน
การจุดธูปเทียน
กับนักเรียน เพื่อสรุปและเชื่อมโยงข้อสรุปไปสู่เนื้อหาเรื่องศาสนพิธี
- ตอบคาถามจากสื่อวีดีทิ ัศน์
- ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าว
ขั
น
้
สร้
า
งองค์
ค
วามรู
้
พระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้า
3. ครูติดบัตรคาบนกระดาน ซึ่งได้แก่ พิธีทาบุญ งานมงคล
จุดประสงค์การเรียนรู้
งานอวมงคล พร้อมทั้งสนทนาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนตามประเด็น
ด้านความรู้
ดังนี้
1. บอกความหมายของศาสนพิธี บุญพิธี งาน
1) ความหมายของ พิธีทาบุญ ประเภทของพิธีทาบุญ และ
มงคล งานอวมงคลได้
ระเบียบพิธีทาบุญขั้นตอนต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง ศาสนาพิธี

๑๔๐

130
140

ด้2.านทั
กษะและกระบวนการ
ขั้นตอนงานบุญพิธีได้อย่างถูกต้อง
วิเคราะห์
ณลักษณะ
๒.ด้าวินคุ
เคราะห์
ขั้นตอนงานบุญพิธีได้อย่างถูกต้อง
เห็ณ
นคุลัณกษณะ
ค่าของศาสนพิธี
ด้3.านคุ
๓. เห็นคุณค่าของศาสนพิธี

โดยก่อนดูวีดดิีทัศน์ครูนาเสนอประเด็นคาถามที่นักเรียนต้องศึกษา
ดังนี้
1) ขั้นตอนการทาพิธีในวีดีทัศน์ตรงกับขั้นตอนการทาพิธีใน
หนังสือเรียนหรือไม่เพราะเหตุใด
2) ถ้าชาวพุทธทาพิธีไม่ถูกต้องตามขั้นตอนจะเกิดผลอะไรขึ้น
บ้าง

๒) ความหมายของงานมงคล วิธีการ ขั้นตอนการจัดงานมงคล
๓)3)ความหมายของงานอวมงคล
ความหมายของงานอวมงคลวิธวิีกธาร
ีการขั้นขัตอนการจั
้นตอนการจัดงาน
ดงาน
มงคล
4. ครูนาเสนอวีดีทัศน์พิธีทาบุญขึ้นบ้านใหม่
_9BVJWLXb9A)
(https://www.youtube.com/watch?v=_9BVjWLXb9A)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง ศาสนาพิ
ศาสนพิธธี ี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔ เรื่อง ศาสนาพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
วยการเรียนรู
้ที่ ้๓สังเรื
่องกหน้
กลุหน่่มสาระการเรี
ยนรู
คมศึ
ษาาฯที่ชาวพุทธ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษาวิวิธฯธีกีการาร ขัขั้น้นตอนการจั
ด้านทักษะและกระบวนการ
ความหมายของงานมงคล
ตอนการจัดดงานมงคล
งานมงคล
๒)2)ความหมายของงานมงคล
เวลา 1 ชั่วโมง
๑ กชัษาปี
่วโมงที่ 3
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๔๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
3) การปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของพิธีทาบุญมีผลดีอย่างไร
5. หลังจบวีดีทัศน์ ครูให้เวลานักเรียนในการทบทวนคาตอบ
จากนั้นให้นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ 4 คน เพื่อให้นักเรียน ระดม
สมอง
๖.
6. ครูสุ่มนักเรียนออกมา สองกลุ่มเพื่อตอบคาถามต่
ตอบคาถาม อต่มาครู
อมาครู
ร่วมกับนักเรียนในห้องอภิปรายคาตอบ
1) ขั้นตอนการทาพิธีในวีดีทัศน์ตรงกับขั้นตอนการทาพิธีใน
หนังสือเรียนหรือไม่ อย่างไร (สอดคล้อง เช่นการพันด้ายสายสิญจน์
รอบบ้าน การนิมนต์พระจานวนคี่)
2) ถ้าชาวพุทธทาพิธีไม่ถูกต้องตามขั้นตอนจะเกิดผลอะไรขึ้น
บ้าง (อาจส่งผลให้เกิดความผิดเพี้ยนและนาไปสู่ความเข้าใจผิด)
3) การปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของพิธีทาบุญมีผลดีอย่างไร
(ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา)
ขั้นการสรุปความคิดรวบยอด
7. ครูติดบัตรคาบนกระดาน ได้แก่คาว่า ศาสนาพิธี พิธีทาบุญ
งานมงคล
งานอวมงคล พร้
อมทั
ยนเพื่อนั่อกนัเรีกเรียนนำ
ยนน�คำาค�ทัาทั้ง้ง
งานมงคลงานอวมงคลพร้
อมทั
้งสุ้ง่มสุนั่มกนัเรีกยเรีนเพื
สามคามาเขียนเป็นแผนผังเพื่อแสดงความเชื่อมโยง ต่อมาอธิบาย

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

ศาสนพิธธี ี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง ศาสนาพิ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๔๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมาย การเชื่อมโยง
๘.
ของค�าทัทั้ง ๕5 คา
คา (ศาสนพิธีเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์ของ
ของคำ
ชาติอีกทั้งยังช่วยให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ผู้ที่สามารถปฏิบัติ
โดยบุญญพิพิธีแธบ่ีแงบ่ออกเป็
งออกเป็นนงาน
ได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย บุญพิธีโดยบุ
มงคลและงานอวมงคล)
งานมงคลและงานอวมงคล)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

ศาสนพิธธี ี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง ศาสนาพิ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๔๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของศาสนพิธี
บุญพิธี งานมงคล งานอวมงคลได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. วิเคราะห์ขั้นตอนงานบุญพิธีได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นคุณค่าของศาสนพิธี

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

ตอบคาถาม

คาถาม

ตอบคาถาม

คาถาม

เกณฑ์
ยนทั้งหมดร้
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
ร้อละ
ยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผลล
ได้
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้
ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ยนทั
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ได้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.2 ม.3/1 วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสุ่มเลือกนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนจานวน 4 คนมอบ
สาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
บทบาทสมมติให้ผู้เรียนแต่แลละคน
คนที่ ๑่ 1เป็เป็นนพระสงฆ์
พระสงฆ์คนที
คนที่ ่
ะคน คืคืออคนที
สาระสาคัญ
2-4 เป็นพุทธศาสนิกชน จากนั้นให้ผู้เรียนทั้ง 4 คนแสดงบทบาท
การให้ความสาคัญกับพระสงฆ์ในฐานะพุทธ
สมมติ การหลีกทางให้พระสงฆ์กรณีพระสงฆ์เดินตามหลัง
ทายาทหลัก และปฏิบัติตนต่อท่านอย่างเหมาะสม
2. ครูถามนักเรียนที่เหลือว่า “นักเรียนคิดว่าเพื่อนคนที่ 2-4
ส่งเสริมให้มีพระสงฆ์ช่วยในการสืบทอดศาสนา
แสดงบทบาทได้ถูกต้องตามที่หลักของชาวพุทธหรือไม่” (ถูก,ผิด)
ต่อไป
ดังนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิ
นแก่พพระสงฆ์
ระสงฆ์ทที่ถี่ถูกูกต้ต้อองง
าปฏิบบัตัติติตนแก่
ขอบเขตเนื้อหา
3. ครูแจ้งแก่นักเรียนว่า เรื่องที่จะเรียน คือ เรื่องการปฏิบัติตน
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่
ต่อพระสงฆ์
บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูด ขั้นสร้างองค์ความรู้
กับพระภิกษุตามฐานะ
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกถึงความสาคัญของพระสงฆ์ใน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ปัจจุบัน โดยครูจดบันทึกบนกระดานดา จากนั้นร่วมกันสรุปถึง
ด้านความรู้
ความสาคัญของพระสงฆ์ (เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เผยแผ่คา
1. บอกแนวทางการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ใน สอนของพระพุทธเจ้า )
สถานการณ์ต่างๆได้
5. ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้
ด้านทักษะและกระบวนการ
แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม ตาแหน่งละ 1 คน
2. ปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างเหมาะสม
ต่อมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโดยวิธีการจับฉลาก เพื่อ
ทั้งทางกาย วาจา ใจ
แสดงบทบาทสมมุติ โดยมีหัวข้อดังนี้

ตัวชี้วัด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- สลากหมายเลข 1- 7 ใช้ในการเลือก
หัวข้อ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การแสดงบทบาทสมมุติ

25 เรืเรื่อ่องงการปฏิ
การปฏิบบัตัติติตนต่
ัวต่ออพระภิ
พระภิกกษุษุใในงานศาสนพิ
นงานศาสนพิธธี ี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๔๕
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ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของพระภิกษุสงฆ์ในฐานะผู้ช่วย
สืบทอดพระพุทธศาสนา
1) การเดินสวนทางกับพระสงฆ์
2) การลุกขึ้นยืนต้อนรับ
3) การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์
4) การตามส่งพระสงฆ์
5) การหลีกทางให้พระสงฆ์กรณีพระสงฆ์เดินตามหลัง
6) การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ทางวาจา
7) การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ทางใจ
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นซักถามข้อสงสัย และครูให้คาแนะนาเพิ่มเติม
หากกลุ่มใดปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ปฏิบัติใหม่ให้ถูกต้อง
7. ครูสุ่มนักเรียนออกมา 2 คนให้วาดภาพการแต่งกายที่
เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมศาสนพิธี หรือไปพบพระสงฆ์ ต่อมาใช้สมาชิก
ในร่วมกั
อภินปอภิ
รายถึ
งการแต่
งกายที
่เหมาะสม
ในกลุ
่มร่นวมกั
ปรายถึ
งการแต่
งกายที
่เหมาะสม
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
8. ครูถามนักเรียนว่า “ในฐานะพุทธศาสนิกชน นักเรียนคิดว่า
หากนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรแก่พระสงฆ์ (เหมาะสม ในเรื่องการ
การพู
ด มารยาท
การแต่
งกาย)เมืเมื
ยนปฏิบบัตตั ิเหมาะสมแล้
เิ หมาะสมแล้ววจะ
จะ
พูด มารยาท
การแต่
งกาย)
่อนัอ่ กนัเรีกเรียนปฏิ
เกิดผลอย่างไรต่อพระพุทธศาสนา” (จะช่วยสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป)

25 เรืเรื่อ่องงการปฏิ
การปฏิบบัตัติติตนต่
ัวต่ออพระภิ
พระภิกกษุษุใในงานศาสนพิ
นงานศาสนพิธธี ี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๔๖

136
146

147
147 137

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.
1. บอกแนวทางการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุสงฆ์ในสถานการณ์ต่างๆได้
ง ๆ ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นความสาคัญของพระภิกษุสงฆ์ใน
ฐานะผู้ช่ว้ชยสื
บทอดพระพุ
ทธศาสนา
ในฐานะผู
่วยสื
บทอดพระพุ
ทธศาสนา

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

เกณฑ์
นักเรีนัยกนทั
หมดร้
เรีย้งนทั
ง้ หมดอยละ
าถามได้
ร้อ80
ยละตอบค
๘๐ ตอบคำ
�ถาม
ได้ถูกถกตู้ ต้อองมีงมีเหตุ
เหตุผผลล

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตอบคาถาม

คาถาม

นักเรีนัยกนทั
หมดร้
เรีย้งนทั
ง้ หมดอยละ
80ร้แสดงการปฏิ
บัติตน
อยละ ๘๐ แสดง
ต่การปฏิ
อพระภิบตั กติ ษุนต่
สงฆ์อ
พระภิกได้ษุถสูกงฆ์ต้ไอด้งถกู ต้อง
นักเรีนัยกนทั
หมดร้
เรีย้งนทั
ง้ หมดอยละ
าถามได้
ร้อ80
ยละตอบค
๘๐ ตอบคำ
�ถาม
ได้ถูถกกูต้ต้อองมีงมีเหตุ
เหตุผผลล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันท่องสูตรคูณ โดยที่พูดได้คนละ 1
พยางค์เรียงไปทีละคน เมื่อมีคนผิดให้เริ่มท่องใหม่ เป็นเวลา 3
นาที ต่อมาอธิบายถึงความสอดคล้องของการท่องสูตรคูณกับการ
สาระสาคัญ
บริหารจิต “เพราะการบริหารจิตคือการระลึกรู้ในสิ่งที่ตนเองกาลัง
สติ คือ ความระลึกรู้ในสิ่งที่กาลังกระทา ส่งผล ทาอยู่ ถ้านักเรียนไม่มีสติฟังในสิ่งที่เพื่อนพูด ก็จะท่องผิดพลาด”
ให้สิ่งต่าง ๆ ที่กระทาเกิดความถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ต่อมาบอกผู้เรียนว่า “เราจะเรียนเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญา”
ขอบเขตเนื้อหา
ขัน้ สร้างองค์ความรู้
2. เข้าร่วมกิจกรรม พาใจกลับบ้าน คือการนั่งสมาธิตามดูลม
หน้าที่ของพระภิกษุตามหลักพระธรรมวินัย
หายใจ (อานาปานสติ) โดยให้นักเรียนเริ่มกิจกรรมดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) สวดมนต์แปล
ด้านความรู้
2) นั่งสมาธิโดยการตามดูลมหายใจเข้า และลมหายใจออก
1. อธิบายวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหาร
เป็นเวลา 5 นาที
จิตเจริญปัญญาได้
3) แผ่เมตตา
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. ครูเขียนคาถามบนกระดาน ดังนี้
2. ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญปัญญาตามหลัก
1) การนั่งสมาธิแบบอานาปานสติมีลักษณะอย่างไร (เป็นการ
สติปัฏฐาน 4 ที่เน้นอานาปานสติ
นั่งสมาธิที่เน้นการตามดูลมหายใจเข้า-ออก ฝึกจิตให้จดจ่อกับลม
ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นคุณค่าของการบริหารจิตเจริญปัญญาและ หายใจ)
2) ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจิตเจริญปัญญามีอะไรบ้าง (มี
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/9 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บทสวดมนต์แปล
- สมุด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- บันทึกการบริหารจิตเจริญปัญญาใน
ชีวิตประจาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญา
เวลา 1 ชั่วโมง
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๔๘

138
148

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
สมาธิมากขึ้น ไม่หลงลืม)
3) นักเรียนคิดว่าหากนักเรียนนั่งสมาธิบ่อย ๆ จะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไร (เปลี่ยนแปลง ทาให้จดจ่อ
กับวิ่งที่ทาได้มากขึ้น เรียนได้เข้าใจขึ้น)
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องการบริหารจิตเจริญ
ปัญญาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร ผ่านกิจกรรมการ
เจริญสติในชีวิตประจาวัน โดยให้นักเรียนฝึกสติในอิริยาบถต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันแล้วลองสารวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต
ตนเอง เช่น อาบน้า แปรงฟัน ถูสบู่ ใส่รองเท้า รับประทาน
อาหาร เป็นต้น แล้วบันทึกลงในสมุด
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
5. ครูกล่าวว่า “การบริหารจิตเจริญปัญญาคือการฝึกสติใน
รูปแบบหนึ่ง โดยสตินั้นหมายถึงอะไร (การระลึกรู้ในสิ่งที่กาลัง
กระทา) หากนักเรียนมีสติจะเกิดผลดีอย่างไร” (ส่งผลให้สิ่งต่าง ๆ ที่
กระทาเกิดความถูกต้องไม่ผิดพลาด)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญา
เวลา 1 ชั่วโมง
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๔๙

139
149

140
150 150

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
การบริ
ปัญหาได้
บริหารจิหารจิ
ตเจริตญเจริปัญญาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน 4 ที่เน้นอานาปานสติ
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นคุณค่าของการบริหารจิตเจริญปัญญา
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

วิธีการ
ตอบ
คาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

เกณฑ์
นักเรีนัยกนทั
หมดร้
เรีย้งนทั
ง้ หมดอยละ
80
ตอบค๘๐าถามได้
ต้อง
ร้อยละ
ตอบคำถ�ูกถาม
ล ผล
ได้ถกู มีต้เอหตุงมีผเหตุ

สังเกต
พฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตอบ
คาถาม

คาถาม

นักเรีนัยกนทั
หมดร้
เรีย้งนทั
ง้ หมดอยละ
80ร้ปฏิ
บัติก๘๐
ารบริ
อยละ
ปฏิหบารจิ
ตั ิ ต
เจริญปัหญารจิ
ญาตามหลั
การบริ
ตเจริญปัญกสติ
ญา
ปัตามหลั
ฏฐานก4สติทีป่เฎน้ั ฐาน
นอานา
๔
ได้ ได้
ทีเ่ น้นปานสติ
อานาปานสติ
นักเรีนัยกนทั
หมดร้
เรีย้งนทั
ง้ หมดอยละ
80
ตอบค๘๐าถามได้
ต้อง
ร้อยละ
ตอบคำถ�ูกถาม
ล ผล
ได้ถกู มีต้เอหตุ
งมีผเหตุ

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ส 1.2 ม.3/5 อธิบายประวัติวันสาคัญทาง
- ใบงานเรื่องวันสาคัญทาง
ศาสนาตามที่กาหนดและปฏิบัติได้ถูกต้อง
1. ครูตั้งประเด็นอภิปรายร่วมกับนักเรียน พร้อมทั้งเขียน
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
สาระสาคัญ
คาตอบของนักเรียนบนกระดานดังนี้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วันสาคัญทางพุทธศาสนามีการแฝงหลักธรรม
1) ครูตั้งประเด็นอภิปรายร่วมกับนักเรียนว่า “วันสาคัญทาง
- ใบงานเรือ่ งวันสาคัญทาง
เพื่ออบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้สามารถอยู่
พระพุทธศาสนาวันใดเป็นวันที่สาคัญที่สุด เพราะเหตุใด” (วันวิ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมได้
สาขบู
า เพราะ
องค์กองค์
ารยูกเนสโกได้
ประกาศรั
บรองให้
เป็นวัเนป็สนาคัญ
(วันวิสชาขบู
ชา เพราะ
ารยูเนสโก้
ได้ประกาศรั
บรองให้
วันสำ�คัญของโลก)
ขอบเขตเนื้อหา
ของโลก)
2) ครูตั้งประเด็นอภิปรายร่วมกับนักเรียนว่า “ทราบหรือไม่ว่า
- ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย เช่นวันวิสาขบูชา (วันสาคัญสากล) วัน วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในรอบ 1 ปีนอกจากวันวิสาขบูชา
แล้วมีวันใดอีกบ้าง” (วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา
ธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันธรรมสวนะ)
- หลักปฏิบัติตน การฟังธรรมเทศนา การแต่ง
ขั้นสร้างองค์ความรู้
กายประกอบศาสนพิธีที่วัด การงดเว้นอบายมุข
- การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและ
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มกลุ่มละ 3 คน(กลุ่มบ้าน)
ต่อมาให้สมาชิกในกลุม่ นับหมายเลข 1 2 3 ให้สมาชิกกลุ่มที่มี
เทศกาลสาคัญ
หมายเลขเหมือนกันแยกเข้ากลุ่มย่อย (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ทาการศึกษา เรื่อง วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา
ด้านความรู้
จุดประสงค์
เป็นเวลา 10 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.
บอกประวัการเรี
ติวันสำย�นรูคัญ้ ทางพระพุทธศาสนาได้
ด้านความรู้
หมายเลข 1 ศึกษาเรื่อง วันมาฆบูชา
1. บอกประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
หมายเลข 2 ศึกษาเรื่อง วันวิสาขบูชา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๕๑
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ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์การปฏิบัติตนในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้
ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

หมายเลข 3 ศึกษาเรื่อง วันอาสาฬหบูชา
3. เมื่อครบตามเวลาที่กาหนดให้แต่ละคนแยกย้ายกลับกลุ่ม
บ้านของตนเองเพื่อนาความรู้ที่ตนได้ศึกษาไปถ่ายทอดให้สมาชิก
กลุ่มบ้านของตนเองได้เข้าใจ จากนั้นแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงาน
เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยให้เวลาใน
การทา 10 นาทีและเมื่อครบตามเวลาที่กาหนดแล้วให้แต่ละกลุ่ม
นาใบงานมาส่งที่ครู
4. ครูสุ่มนักเรียน 4-5 คนออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อให้บอก
แนวทางปฏิบัติของตนเองที่จะปฏิบัติในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา จากนั้นผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่รับจากการเรียน
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็นดังต่อไปนี้
๑) นักเรียนันโอกาสพิ
เศษใดบ้
างที่นาักงที
เรีย่นนควรเข้
าวัดเพืา่อวัดเพื่อ
1)
กเรียนโอกาสพิ
เศษใดบ้
ักเรียนควรเข้
ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน” (วันที่เป็นวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา)
2) นักเรียนคิดว่าการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อตนเองและสังคม
(วันสาคัญทางพุทธศาสนามีการแฝงหลักธรรมเพื่ออบรมสั่งสอน
พุทธศาสนิกชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมได้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๕๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกประวัติวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. วิเคราะห์การปฏิบัติตนในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาได้
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
ใบงาน

ตอบคาถาม

ใบงาน

ตอบคาถาม

คาถาม

เกณฑ์
ยนทั้งหมดร้
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
ร้อละ
ยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุ
หตุผผลล
ยนทั้งหมดร้
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
ร้อละ
ยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุ
หตุผผลล
ยนทั้งหมดร้
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
ร้อละ
ยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผผลล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
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ชื่อ.................................................นามสกุล.......................................ชั้น...................เลขที่...............
ใบงาน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
วันสาคัญ
วันมาฆบูชา

วันวิสาขบูชา

วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับ

เหตุการณ์สาคัญ

หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตน
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เฉลยใบงาน
ใบงาน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
วันสาคัญ
วันมาฆบูชา

วันวิสาขบูชา

ตรงกับ

เหตุการณ์สาคัญ

หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตน

ขึ้น 15 ค่า
เดือน 3

1. พระสงฆ์จำ�านวน
๑.
นวน
1,250 รูป มาประชุม
๑,๒๕๐
พร้อมกันโดยมิได้นนััดดหมาย
หมาย
๒.
พระสงฆ์ทั้งหมดเป็น
2.พระสงฆ์
น๖
พระอรหันต์ทผั้งไู้ ด้หมดเป็
อภิญญา
พระอรหั
นต์ทผั้งู้ได้หมดเป็
อภิญญา
๓.
พระสงฆ์
น
ผู6้ได้รับการอุปสมบท
3.พระสงฆ์ทั้งหมดเป็
นผูา้
โดยตรงจากพระพุ
ทธเจ้
ได้รับการอุปสมบท
โดยตรงจาก
พระพุทธเจ้า

โอวาทปาฏิโมกข์
1. การไม่ทาบาปทั้งปวง
2. การทำ
การท�ากุ
ลให้ถถึงึงพร้อม
๒.
กุศศลให้
พร้การทำ
อม �จิตให้ผ่องใส
๓.
3. การทาจิตให้ผ่องใส

ขึ้น 15 ค่า
เดือน 6

1. เพระพุทธเจ้าประสูติ 1. ความกตัญญู
โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน 2. อริยสัจ 4
ณ เขตแดนรอยต่อ
3. ความไม่ประมาท
ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับ
กรุงเทวทหะของฝ่ายพระ
ราชมารดา
2. เจ้าชายสิทธัตถะ ออก
ทรงผนวชได้ 6 ปี
พระชนมายุ 35 พรรษา
ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ
เป็นอรหันตพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า
3. พระสั
พระอรหั
นตสัมพุมทมาธเจ้า
๓.
มมาสั
เสด็
บขันา ธปริ
สัมพุจทดัธเจ้
เสด็นจดัิพบพาน
ขันธ
ปรินิพพาน

1) ทาบุญตักบาตรแล้ว
กรวดน้าแผ่ส่วนบุญให้
แก่
แกผู้ล่วงลับ
2) ฟังธรรมเทศนาที่วัด
หรือทางวิทยุโทรทัศน์
3) รักษาศีล 5 หรือศีล
8 เว้นจากการทาบาป
ทาแต่ความดี ทาใจให้
บริสุทธิ์
4) แผ่เมตตาให้แก่สัตว์
5) นาดอกไม้ ธูปเทียน
ไปเวียนเทียนที่วัดเป็น
พุทธบูชา
1) ทาบุญตักบาตรแล้ว
กรวดน้าแผ่ส่วนบุญให้
แกผู้ล่วงลับ
2) ฟังธรรมเทศนาที่วัด
หรือทางวิทยุโทรทัศน์
3) รักษาศีล 5 หรือศีล
8 เว้นจากการทาบาป
ทาแต่ความดี ทาใจให้
บริสุทธิ์
4) แผ่เมตตาให้แก่สัตว์
5) นาดอกไม้ ธูปเทียน
ไปเวียนเทียนที่วัดเป็น
พุทธบูชา

156
วันสาคัญ
วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับ
ขึ้น 15 ค่า
เดือน 8

เหตุการณ์สาคัญ

หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง

พระสั
มาสัมพุทนธเจ้
สมเด็จมพระอรหั
ตา
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระปฐมเทศนา หรือการ
แสดงพระธรรมครั้งแรก
หลังจากที่ตรัสรู้ได้ 2
เดือน เป็นวันที่เริ่ม
ประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา
เนื่องจากมีองค์ประกอบ
ของ พระรัตนตรัย
ครบถ้วนคือ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์
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การปฏิบัติตน
1) ทาบุญตักบาตรแล้ว
กรวดน้าแผ่ส่วนบุญให้
แกผู้ล่วงลับ
2) ฟังธรรมเทศนาที่วัด
หรือทางวิทยุโทรทัศน์
3) รักษาศีล 5 หรือศีล
8 เว้นจากการทาบาป
ทาแต่ความดี ทาใจให้
บริสุทธิ์
4) แผ่เมตตาให้แก่สัตว์
5) นาดอกไม้ ธูปเทียน
ไปเวียนเทียนที่วัดเป็น
พุทธบูชา

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกหน้าที่ของการเป็นศิษย์ที่ดีและครูที่ดีตาม
หลักทิศ 6 ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีตามหลัก
ทิศ 6 ได้
ด้านคุณลักษณะ
3. ตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีตามหลัก
ทิศ 6

ตัวชี้วัด
ส 1.2 ม.3/2 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม
หลักศาสนาต่างๆตามที่กาหนด
สาระสาคัญ
ถ้านักเรียนปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีก็จะทาให้
พระพุทธศาสนาสามารถธารงอยู่ได้ต่อไป
ขอบเขตเนื้อหา
การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6
ของพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน พร้อมทั้งแจก

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- บทความเรื่องสิงคาลมานพ
1. ครูเล่าเรื่องสิงคาลมานพให้นักเรียนฟัง และสนทนา
https://www.baanjomyut.com
เชื่อมโยงข้าสู่บทเรียนเรื่อง ทิศเบื้องขวาในหลักทิศ 6
/pratripidok/buddhaprawat/11.html
/pratripidok/buddhaprawat/11.html
ขั้นสร้างองค์ความรู้
2. ครูแบ่งกระดานเป็นสองส่วน ส่วนแรกเขียนบนกระดานว่า
หน้าที่ของครูมีต่อศิษย์ ด้านที่สองเขียนถึงหน้าที่ที่ศิษย์มีต่อครู
ต่อมาให้นักเรียนมาช่วยกันเติมบนกระดาน และครูช่วยเติมเต็ม
ในส่วนที่ขาดหาย
- กระดาษเอสี่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
หน้าที่ของศิษย์ต่อครู
หน้าที่ของครูต่อศิษย์
- นิทานเรื่องหน้าที่ของศิษย์ที่มีต่อครู
๑. ลุกต้อนรับแสดงความ
๑. ฝึกฝนแนะนาให้เป็นคนดี
๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
เคารพ
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
๒. เข้าไปหา
๔. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน ๓. ใฝ่ใจเรียน
๕. สร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศ ๔. ปรนนิบัติ
คือ สอนให้ศิษย์ปฏิบัติได้จริง นา ๕. เรียนศิลปวิทยาโดย
วิชาไปเลี้ยงชีพทาการงานได้
เคารพ

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา

๑๕๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
กระดาษเอสี่กลุ่มละ 1 แผ่น ต่อมาให้นักเรียนแต่งนิทานที่แสดงให้
เห็นถึง หน้าที่ของศิษย์มีต่อครูลงในกระดาษ เอสี่ พร้อมตกแต่งให้
สวยงาม
4. ครูสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้อง พร้อม
ทั้งให้สมาชิกในห้องร่วมกันเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย
5. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดี
ตามหลักทิศ 6 เป็นสิ่งที่ควรทาหรือไม่ (ควรทำ) หากเราปฏิบัติตน
เป็นศิษย์ดีตามหลักทิศ 6 แล้วจะเกิดผลอย่างไร (เป็นที่รักของครู
อำจำรย์ มีควำมรู้ เข้ำใจในบทเรียน)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นของการปฏิบัติ
ตนเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเกิดผล
อย่างไร (มีควำมสุขในกำรดำเนินชีวิต และช่วยให้พระพุทธศำสนำ
ดำรงต่อไป)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกหน้าที่ของการเป็นศิษย์ที่ดีและ
ครูที่ดีตามหลักทิศ 6 ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ยกตัวอย่างปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดี
ตามหลักทิศ 6
ด้านคุณลักษณะ
1. ตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดี
ตามหลักทิศ 6

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

ประเมินชิ้นงาน
นิทาน

แบบประเมิน
ชิ้นงาน

ตอบคาถาม

คาถาม

เกณฑ์
ยนทั
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ได้
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐สร้สร้
างนิทาน
ทาน
างนิ
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ได้

ยนทั
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถกู ต้องมีเหตุผล
ได้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- วิเคราะห์ข่าวเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- คลิปวีดีโอเศรษฐกิจพอเพียง
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันดูและสังเกตดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการ (https://www.youtube.com
การแนะนำ
�เศรษฐกิ
จพอเพี
ยว โดยครู
ธิบายเน้
งเกตว่
แนะน
าเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง โดยครู
อธิบอายเน้
นให้นนให้ักเรีนกั ยเรีนสัยงนสั
เกตว่
า า /watch?v=7BmLyQhbtjs)
7
เห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ดู
7
https://www.youtube.com/watch?v=7BmLyQhbtjs

สาระสาคัญ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีความ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้
เกิดสังคมที่สงบสุข
ขอบเขตเนื้อหา
สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนจานวน 4 – 5 คนให้ตอบคาถามว่า
พอเพียงได้
“นักเรียนได้เห็นอะไรบ้างจากคลิปวีดีโอ” จากนั้นครูเขียนคาตอบ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ของนักเรียนขึ้นบนกระดาน (การประหยัด การทาตามหน้าที่
2.
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสัมมนาได้
ความมีนาใจ ความเสียสละ การช่วยเหลือกันและกัน)

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ส.3/3 อภิปรายความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของการนาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นสร้างองค์ความรู้
3. ครูเชื่อมโยงความรู้จากคาตอบของนักเรียนสู่ความรู้เรื่อง
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูเขียนคาว่า
เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นบนกระดาน
4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ต่อมาให้
นักเรียนแต่กลุ่มร่วมกันระดมสมองบอกความหมายของคาว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง” จากพื้นฐานประสบการณ์เดิม จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมาเขียน
ความหมายของคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการระดมสมองกลุ่ม
5. ครูตรวจความถูกต้องของคาตอบบนกระดานโดยขีดเส้นใต้
คาสาคัญของคาตอบบนกระดาน และให้ นักเรียนร่วมกันสรุป
ความหมายของคาว่า“เศรษฐกิจพอเพียง”อีกครั้งพร้อมทั้งอธิบาย
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่
สามารถอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตนเอง อยู่ได้โดยไม่ต้อง
เดือดร้อนโดยต้องสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี
เสียก่อน) และมีความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
( การพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขว่าไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคตอีก)
6. ครูให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเลือกข่าวหรือเหตุการณ์ที่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าแผนการจั
ที่ชาวพุทดธการเรียนรู้ที่ 29 สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
เวลาจพอเพี
1 ชั่วยโมง
ง
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3้ สัเรื
่อง หน้
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 3
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
กษาาทีฯ่ชาวพุทธ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาคัญ๖.และน่
า้สสนใจ
ซึในกลุ
่งงเป็คมศึ
น่มปัช่กญวษา
หาที
นเนื่อเหตุ
งมาจากการ
ครใูหรายวิ
มาชิชกาสั
ยกันฯ่เเลืกิดอขึกข่้นอัาวหรื
การณ์ท
ซึ่งเป็นยปัง ญตั้งหาที
งมาจากการ
ดสาคั
าเนิญนและน่
ชีวิตทีา่ไสนใจ
ม่รู้จักพอเพี
ชื่อหั่เกิวดข้ขึอ้นเรือั่อนงทีเนื่จ่อะสั
มมนา และ
หะสััว่สมข้ัมอมนา
เรื่องซ้
ากับ
การดำ
รพอเพี
ู้จาักวให้
พอเพี
้งหัชืว่อข้หัอวเรืข้่อ่ออไม่งที
เรืใ่อห้่จงที
มนา
และ
ดเสนอหั
าเนิน�เนิ
ชีววข้นิตอชีทีเรืว่ไิต่อม่ทีงดั
รู้จ่ไม่งักกล่
ยงครูตัยพ้งงชืิจตั่อารณาเพื
และ
เสนอหั
กลุ
่มอื่นวข้อเรื่องดังกล่าวให้ครูพิจารณาเพื่อไม่ให้หัวข้อเรื่องซ้ากับ
กลุ่มอื7.่น หลังจากหัวข้อเรื่องผ่านการพิจารณาเห็นชอบของครูแล้ว
7. หลั
งจากหั
ข้อเเรืคราะห์
่องผ่านการพิ
ารณาเห็
แล้นว
ให้สมาชิ
กในกลุ
่มร่วมวิ
ข่าวหรือจเหตุ
การณ์นนชอบของครู
ั้นตามประเด็
ต่าสงมาชิ
ๆ ได้กแในกลุ
ก่ ่มร่วมวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์นั้นตามประเด็น
ให้
ต่าง 1)
ๆ ได้
ปัญแก่หาในข่าวหรือเหตุการณ์นั้นมีสาเหตุที่แท้จริงเกิดจาก
อะไร1) ปัญหาในข่าวหรือเหตุการณ์นั้นมีสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
อะไร2) ปัญหานั้นมีผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง
3) ปัหลัญกหานั
ธรรมทางพระพุ
ทธศาสนาจะสามารถแก้
ไขปัญหานั้นได้
2)
้นมีผลกระทบต่
อสิ่งใดบ้าง
หรือ3)
ไม่ หลั
โดยใช้
หลักธรรมข้อใดและจะแก้
ไขอย่างไร ไขปัญหานั้นได้
กธรรมทางพระพุ
ทธศาสนาจะสามารถแก้
8. โดยใช้
ผู้สอนชี
ผู้เรีอยใดและจะแก้
นแต่ละกลุ่มไทราบถึ
งกติกา วิธีการ และ
หรือไม่
หลั้แกจงให้
ธรรมข้
ขอย่างไร
เวลาในการน
าเสนอผลงานการสั
มนา่มโดยให้
5 นาที
8. ผู้สอนชี
้แจงให้ผู้เรียนแต่ลมะกลุ
ทราบถึเวลากลุ
งกติกา่มวิละ
ธีการ
และ
เพื่อนกลุ่มอื่นาเสนอผลงานการสั
ๆ ซักถามและวิพากษ์
วิจารณ์
ผลงาน
2 ่มนาที
เวลาในการน
มมนา
โดยให้
เวลากลุ
ละ 5 นาที
โดยปฏิ
งนี้ พากษ์วิจารณ์ผลงาน 2 นาที
เพื
่อนกลุบ่มัตอืิต่นามกติ
ๆ ซักาดั
ถามและวิ
กลุบ่มัตทีิต่ 1ามกติ
เป็นกผูาดั
้นาเสนอ
โดยปฏิ
งนี้ กลุ่มที่ 2 เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์
กลุ่มที่ 12 เป็นผู้นาเสนอ กลุ่มที่ 23 เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์
กลุ่มที่ 23 เป็นผู้นาเสนอ กลุ่มที่ 34 เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์
ิพากษ์
ิจารณ์
กลุ่มที่ 34 เป็นผู้นาเสนอ กลุกลุ
่มทีม่ ่ ที4่ 1เป็เป็
นผูน้วผูิพ้วากษ์
วิจวารณ์
กลุ่มที่ 4 เป็นผู้นาเสนอ กลุม่ ที่ 1 เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์
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เมื่อนาเสนอครบทุกกลุ่มครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญ
ของการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยครูเขียนคาตอบของ
นักเรียนบนกระดาน (ช่วยให้ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข สังคม
สงบสุ
ข) ข)
สังคมสงบสุ
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
9. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า “หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ (สอดคล้อง) หากนำ
หากน�าน
าไปประยุ
ไปประยุ
กต์ใกช้ต์ในใช้ใน
ชีวิตประจาวันจะเกิดผลอย่างไร” (เกิดสังคมที่สงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสัมมนาได้
ด้านคุณลักษณะ
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นความสาคัญของการนาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตอบคาถาม

คาถาม

เกณฑ์
ยนทั
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ได้
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
บัตบิตั าม
ร้อละยละ80๘๐ปฏิปฏิ
ติ าม
ตอนการสัมมมนา
มา
ขัขั้นน้ ตอนการสั
ได้ถกู ต้อง
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ได้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 2 วิธีคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีคิดแบบอริยสัจและสืบสาวเหตุ
ปัจจัยได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา

วิธีคิดแบบอริยสัจเป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหามีสี่
ขึ้นตอน คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค วิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือการคิดเพื่อค้นหา
สาเหตุที่แท้จริง

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม. 3/8 เห็นคุณค่าของการพัฒนา
จิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบอริยสัจและ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือพัฒนาจิต
ตามแนวทางที่ศาสนาตนนับถือ
สาระสาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูวาดรูปต้นไม้ 1 ต้น บนกระดาน พร้อมตั้งประเด็น
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
1) ต้นไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร ( คนนำมำปลูก นกขี้
ลมพัดผลมำ ผลตกใต้ต้นไม้)
2) ต้นไม้สามารถแก้ปัญหาอะไรในชีวิตประจาวันได้บ้าง
(แก้ปัญหำร้อนให้ร่มเงำ แก้ปัญหำหน้ำดินพัง)
ครูสนทนาเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “นี่คือวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิกา คาถามที่ 1 สือ่ ให้เห็นถึงวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย คาถามที่ 2 สื่อให้เห็นถึงวิธีการคิดแบบอริยสัจ”
ขั้นสร้างองค์ความรู้
1. ครูนาเสนอสื่อ Power point เรื่องวิธีคิดแบบโยนิโส
โยนิ
การทสไลด์
ที่ ๒ และร่
มกัปบรายกั
อภิปรายกั
มนสิโกสมนสิ
าร สไลด์
ี่ 2 และร่
วมกับวอภิ
บ นักบเรียนันกเรีในยน ใน
ประเด็น วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
2. ครูนาเสนอสื่อ Power point เรื่องวิธีคิดแบบโยนิโสโยนิ
การ ทสไลด์
อ่ นำ�เสนอสถานการณ์พร้พร้
อมทั
มนสิโสมนสิ
การ สไลด์
ี่ 3-4ท่ี ๓-๔
เพื่อนเพืาเสนอสถานการณ์
อมทั
้งให้ง้ ให้
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หาคำ
ตอบโดยใช้วิธีคิดแบบ
าค�าตอบโดยใช้
แบบโยนิโสมนสิโกสมนสิ
าร ตามสถานการณ์
ดังนี้ ดังนี้
โยนิ
การ ตามสถานการณ์
สถานการณ์ที่ 1 (วิธีคิดแบบอริยสัจ) น้องแวว เป็น

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- Power point เรื่องวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิ
าร การ
โยนิโกสมนสิ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การคิดแก้สถานการณ์โดยวิธีคิดแบบ
อริยสัจหรือแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง พัฒนาชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนเก่งมาตั้งแต่เด็ก แวว
คาดหวังมากว่าสิ้นปีการศึกษานี้ แววจะต้องสอบได้ที่ 1 แต่การ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ครั้งคนีรั้ ง้ แววพลาดไป
งแม้
ติดตดิ 1ใน
5๕
2.
๒. นนำากระบวกการคิ
�กระบวนการคิดโดยใช้วิถธีคิดแบบอริยสัจ สอบกลางปี
การสอบกลางปี
นี้ แววพลาดไป2 ๒วิชวิาชหมดหวั
า หมดหวั
งแม้
๑ ใน
แววเครียด อับอาย ไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวัง มีความทุกข์แสน
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยไปใช้ใน
สาหัส อยากฆ่าตัวตายนักเรียนจะแก้ปัญหาของน้องแวว โดยใช้
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
วิธีคิดแบบอริยสัจ ได้อย่างไร
ด้านคุณลักษณะ
ทุกข์ : ปัญหา (อยำกฆ่ำตัวตำย)
3. บอกคุณค่าของวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิด
สมุทัย : สาเหตุของปัญหา (สอบได้ลำดับที่ไม่ดี ไม่ได้
แบบสืบสาวเหตุปัจจัยได้อย่างถูกต้อง
คะแนนดังที่หวัง)
นิโรธ : จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ( ไม่ทุกข์ ไม่เครียด อยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข)
มรรค : วิธีแก้ปัญหา (ทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งใจใน
กำรเรียน หมั่นทบทวนเนื้อหำที่ไม่เข้ำใจ)
สถานการณ์ที่ 2 (วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย) ทองดีมี
อาชีพเป็นเกษตรกร ผู้ปลูกทุเรียน ทองดีใช้หลักเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในการทาการเกษตร ทาปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ น้าหมักจาก
พืชผลทางการเกษตรที่เหลือ หมั่นรดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เมื่อ
ถึงฤดูทุเรียนออกผล ปรากฏว่าทุเรียนของทองดีมีคุณภาพที่ดี
ออกผลเป็นจานวนมาก นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด ทุเรียนของ
ทองดีจึงมีคุณภาพและมีจานวนมาก (เนื่องจำกทองดี หมั่นรดน้ำ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง พัฒนาชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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พรวนดิน ใส่ปุ๋ย โดยเลือกใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก)
3. ครูนาเสนอ Power point เรื่องวิธีคิดแบบโยนิโส
โยนิโกสมนสิ
การ ทสไลด์
อ่ นำ�เสนอสถานการณ์
มนสิ
าร สไลด์
ี่ 5 เพืท่ี อ๕นเพื
าเสนอสถานการณ์
ตัวอย่ตาวั งอย่พร้ง อพร้มทัอมทั
้ง ง้
ให้นักเรียนฝึกคิดโดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยเลือกวิธีคิด
แบบใดแบบหนึ่งระหว่างวิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีสืบสาวเหตุ
ปัจจัย
สถานการณ์ ปัทมาและหัทยาเป็นเพื่อนห้อง 3/3 ที่สนิทกัน
มาก ปัทมาเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนดีมาตลอด เพราะปัทมาตั้งใจ
เรียนในห้องเรียน หมั่นบทวนบทเรียน ส่วนหัทยาเป็นนักเรียน
ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับพอผ่าน หัทยา เพราะหัทยาไม่ตั้งใจเรียน
ในห้องเรียน หัทยาอยากพัฒนาตัวเองให้มีความรู้และคะแนนที่
สูงขึ้น นักเรียนคิดว่าหัทยา สามารถเลือกใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ
หรือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย มาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนา
ตนเองอย่างไร
วิธีคิดแบบอริยสัจ
ทุกข์ : ปัญหา (เรียนได้คะแนนไม่ดี)
สมุทัย : สาเหตุของปัญหา (ไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน)
นิโรธ : จุดมุ่งหมายที่ต้องการ (ได้คะแนนดี มีควำมรู้มำกขึ้น)
มรรค : วิธีแก้ปัญหา (ตั้งใจเรียน)
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง พัฒนาชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ทาไมหัทยาถึงเรียนได้คะแนนไม่ดี (ไม่ตั้งใจเรียนใน
ห้องเรียน )
ทาไมปัทมาถึงเรียนได้คะแนนดี (ตั้งใจเรียนในห้องเรียน
หมั่นทบทวนบทเรียน)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
1. ครูแบ่งกระดานเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายเขียนคาว่าวิธีคิดแบบ
อริยสัจ ฝั่งขวาเขียนคาว่าวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ต่อมาครู
สุ่มนักเรียนออกจานวน 3 คน ออกมาเขียนความเข้าใจที่มีต่อทั้ง
สองคา จากคาตอบของนักเรียน ครูร่วมกับนักเรียนในห้อง
อภิปรายวิธีคิดแบบอริยสัจและสืบสาวเหตุปัจจัย ( วิธีคิดแบบ
อริยสัจเป็นกำรคิดเพื่อแก้ปัญหำมีสี่ขึ้นตอน คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค, วิธีคิดแบบสืบสำวเหตุปัจจัย คือกำรคิดเพื่อค้นหำสำเหตุที่
แท้จริง)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็นคุณค่าของวิธี
คิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย (ช่วยในกำร
แก้ปัญหำและเข้ำใจสิ่งต่ำง ๆ มำกขึ้น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง พัฒนาชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีคิดแบบอริยสัจและสืบสาว
เหตุปัจจัยได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

เกณฑ์
ยนทั
ง้ หมดอย
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำ
�ถาม
าถาม
ได้ได้ถถูกต้องมีเหตุผล

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นำน�ากระบวกการคิ
๑.
กระบวนการคิดโดยใช้วิธถีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. บอกคุณค่าของวิธีคิดแบบอริยสัจ
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยได้อย่าง
ถูกต้อง

ตอบคาถาม

สถานการณ์
ตัวอย่าง

นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
าถาม
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำ
�ถาม
ได้ได้ถถูกต้องมีเหตุผล

ตอบคาถาม

คาถาม

นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำ
�ถาม
าถาม
ได้ได้ถูกต้องมีเหตุผล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/10 วิเคราะห์ความแตกต่างและ
ยอมรับวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อื่นๆ
สาระสาคัญ
ศาสนาทุกศาสนามีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ
ให้ศาสนิกชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะทุก
ศาสนาสอนให้ศาสนิกชนทาแต่ความดี มีความรัก
ความเมตตาต่อกัน ดังนั้นหากทุกคนปฏิบัติตาม
หลักธรรมคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ย่อมส่งผล
ให้สมาชิกในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ขอบเขตเนื้อหา
วิธีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่น ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.
2. แสดงบทบาทสมมุติวีถีการดาเนินชีวิตของ
ศาสนาอื่นๆได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขั้นสร้างองค์ความรู้
2. ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ น กลุ่ ม จ านวน 5 กลุ่ ม โดยให้
นักเรียนจับกลุ่ มตามความสมัครใจ พร้อมทั้งแจกกระดาษเอสี่ให้
นั กเรียนกลุ่ มละ 1 แผ่ นและดาเนินการศึกษาวิถีการดาเนิน ชีวิต
ของศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ ดังนี้

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แสดงบทบาทสมมุติวีถีการดาเนิน
ชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- วีดีทัศน์เสียงสันติภาพจากเยาวชน
1. ครูนาเสนอวีดิดีทัศน์เรื่อง “ฟังเสียงสันติภาพจากเยาวชน” (https://www.youtube.com/
และถามนักเรียนว่า “จากคลิปวีดีโอ เยาวชนมาพูดถึงเรื่องอะไร” watch?v=rGknWe66bRg)
watch?v=rGknWe66bRg)
(สันติภาพ) “แล้วสิ่งใดที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์เพื่อให้เกิด
สันติภาพ”(ศาสนา) และสนทนาเชื่อโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่องศาสน
สัมพันธ์มพันธ์
ศาสนสั
(https://www.youtube.com/watch?v=rGknWe66bRg)
(https://www.youtube.com/watch?v=rGknWe66bRg)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนสัมพันธ์

๑๗๐

160
170

ด้านคุณลักษณะ
ลักษณะ
๓.ด้านคุ
มีทณัศนคติ
ที่ดีในการยอมรับความแตกต่างใน
ี่ดีในการยอมรั
บความแตกต่
3. มี�ทเนิัศนนคติ
การดำ
ชีวิตทของศาสนิ
กชนในศาสนาอื
่นๆางใน
การดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มที่ 1 ศาสนิกชนของศาสนาพุทธ
กลุ่มที่ 2 ศาสนิกชนของศาสนาคริสต์
กลุ่มที่ 3 ศาสนิกชนศาสนาอิสลาม
กลุ่มที่ 4 ศาสนิกชนของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
กลุ่มที่ 5 ศาสนิกชนของศาสนาซิกซ์
3. ครูตีตารางบนกระดาน ดังนี้
ศาสนา
วิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชน
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
พราหมณ์ – ฮินดู
ซิกซ์
ต่อมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติวิธีการ
ดาเนินชีวิตของศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ และให้สมาชิกคนอื่น
ในห้องออกมาเขียนวิธีการดาเนินชีวิตของศาสนานั้น
4. เมื่อแสดงครบทุกศาสนาให้นักเรียนวิเคราะห์ความเหมือน
และความแตกต่างของวิถีชีวิตศาสนิกชนแต่ละศาสนา
5. ครูตั้งประเด็นให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
- การที่ ศ าสนิ ก ชนของแต่ ล ะศาสนามี วิ ถี ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น
สามารถอยู่ ร่ว มในสั งคมได้ ห รื อ ไม่ (ได้ เพราะถึ งแม้
แม่จะมี
ะมีววิถิ ถี ี ก าร

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนสัมพันธ์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๗๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
6. ครูถามนักเรียนว่า “ศาสนาทุกศาสนามีเป้าหมายเดียวกัน
คืออะไร” (ต้องการให้ศาสนิกชนมีความสุข) “ศาสนิกชนของ
ศาสนาต่างๆต้องปฏิบัติตนเอย่างไรจึงจะมีความสุข” (ทาแต่ความดี
มีความรัก มีความเมตตา) “หากทุกคนในโลกทาความดี ความรัก
ความเมตตาต่อกันแล้วคนในสังคมจะเป็นอย่างไร” (คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข)

ดการดำ
าเนิน�เนิชีวนิตชีทีวต่ิแทีตกต่
างกัางกั
น นแต่แต่
ทุกทคนต่
งตาม
แ่ ตกต่
กุ คนต่างท
างทำาสิ�สิ่งง่ ทีที่ดด่ ี ี ปฏิบัตถิ กู ต้อองตาม
หลักศาสนาของตน ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนสัมพันธ์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๗๒

162
172

163
173 173

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิก
ชนศาสนาอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. แสดงบทบาทสมมุติวีถีการดาเนิน
ชีวิตของศาสนาอื่นๆได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีทัศนคติที่ดีในการยอมรับความ
แตกต่างในการดาเนินชีวิตของศาสนิก
ชนในศาสนาอื่นๆ

วิธีการ
ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตอบคาถาม

คาถาม

เกณฑ์
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้
ได้ถูกต้องมีเหตุผล
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละ
ยละ80๘๐แสดง
แสดง
บทบาทสมมุ
บทบาทสมมุตวิ ถิ ี กี าร
ดดำาเนิ
�เนินชีวติ ของ
ศาสนาอืน่ ๆได้
นักนัเรีกยเรีนทั
ยนทั้งหมดร้
ง้ หมดอย
ร้อละ
ยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำาถาม
�ถาม
ได้ถูกต้องมีเหตุผผลล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

ตัวชี้วัด
ส 1.2 ม.3/7 นำเสนอแนวทำงในกำรธำรง
รักษำศำสนำที่ตนนับถือ
สาระสาคัญ
กำรปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดีของศำสนำ
ช่วยส่งเสริมให้ศำสนำสำมำรถสืบทอดได้สืบไป
ขอบเขตเนื้อหา
กำรศึกษำเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศำสนำ นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตำมโอกำส
กำรศึกษำกำรรวมตัวขององค์กรชำวพุทธ
กำรปลูกจิตสำนึกในด้ำนกำรบำรุงรักษำวัดและ
พุทธสถำนให้เกิดประโยชน์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อภิปรำย องค์ประกอบของพระพุทธศำสนำ
หน้ำที่ชำวพุทธได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. สร้ำงแนวทำงในกำรปลูกจิตสำนึกด้ำนกำรบำรุง
วัดและพุทธสถำนได้
ด้านคุณลักษณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- รูปภำพชำวพุทธกำลังฟังเทศน์,
1.ครูเขียนคำว่ำพระพุทธศำสนำบนกระดำน ต่อมำให้นักเรียน
ชำวพุทธกำลังประกอบพิธีกรรมทำง
ร่วมกันอภิปรำยองค์ประกอบของพระพุทธศำสนำ โดยครูเขียน
ศำสนำ, ชำวพุทธกำลังพูดอภิปรำย
คำตอบของนักเรียนบนกระดำน และเชื่อมโยงว่ำ “หำกเรำ
ธรรม, ชำวพุทธยื่นหนังสือประท้วง
ต้องกำรให้พระพุทธศำสนำธำรงสืบไป ศำสนิกชนต้องร่วมกัน
กรณีมีผู้ดูหมิ่นพระพุทธศำสนำ
ธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสร้างองค์ความรู้
- ภำพวำด เกีย่ วข้องกับหน้ำที่ของ
2. ผู้สอนนำภำพเกี่ยวกับหน้ำที่ชำวพุทธ 4 ภำพ มำติดที่
พระภิกษุในกำรปฏิบัติตำมหลักธรรม
กระดำนหน้ำชั้นเรียน แล้วสุ่มผู้เรียน 4 คน ออกมำอธิบำยให้เพื่อน
วินัยและจริยวัตร 1 ภำพ
ฟังคนละ 1 ภำพว่ำ “ภำพที่เห็นเป็นภำพเกี่ยวกับอะไร เป็นกำรทำ
หน้ำที่ด้ำนใดของชำวพุทธ”

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การธารงรักษาพระพุทธศาสนา

๑๗๔
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3.
เห็นณควำมส
ำคัญขององค์กรชำวพุทธ
ด้านคุ
ลักษณะ
๓. เห็นความสําคัญขององค์กรชาวพุทธ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

ที่มำ : http://gg.gg/cw4or
4
ภำพที่ 2 ชำวพุทธกำลังประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ (หน้าที่
ด้านปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา)

ภำพที่ 1 ชำวพุทธกำลังฟังเทศน์ (หน้าที่ด้านศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การธารงรักษาพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๗๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

ที่มำ : https://www.voicetv.co.th/read/178794
178794

ที่มำ : http://www.roong-aroon.ac.th/?p=1120
1120
ภำพที่ 4 ชำวพุทธยื่นหนังสือประท้วงกรณีมีผู้ดูหมิ่น
พระพุทธศำสนำ (หน้าที่ด้านปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนา)

4
ที่มำ : http://gg.gg/cw4pn
ภำพที่ 3 ชำวพุทธกำลังพูดอภิปรำยธรรม (หน้าที่ด้านเผยแผ่
หลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การธารงรักษาพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๗๖
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
3. ครูเขียนคำถำมดังต่อไปนี้บนกระดำน และให้นักเรียนตอบ
คำถำมลงในสมุด
1) กำรศึกษำเรียนรู้องค์ประกอบของพระพุทธศำสนำมี
ประโยชน์อย่ำงไร
2) องค์กรชำวพุทธที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้ำง
3) องค์กรชำวพุทธในปัจจุบันมีควำมสำคัญต่อกำรเผยแผ่และ
ปกป้องพระพุทธศำสนำมำกน้อยเพียงใด
4) เรำปลูกจิตสำนึกของชำวพุทธในกำรบำรุงรักษำวัดและ
พุทธสถำนได้อย่ำงไร
4. ครูให้นักเรียนจับคู่และช่วยเติมเต็มคำตอบให้ครบถ้วน
5. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มสี่กลุ่มและช่วยเติมเต็มคำตอบให้
สมบูรณ์
6. ครูสุ่มนักเรียนออกมำตอบคำถำมข้อละ 2 คน โดยครูและ
สมำชิกในห้องช่วยกันเติมเต็มคำตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
7. ครูให้นักเรียนอภิปรำยร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับ กำรที่
ศำสนิกชนปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดีของศำสนำ มีส่วนช่วย
ศำสนำได้อย่ำงไร ( ส่งเสริมให้ศาสนาสามารถสืบทอดได้สืบไป)

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การธารงรักษาพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๗๗
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อภิปรำย องค์ประกอบของ
พระพุทธศำสนำ หน้ำที่ชำวพุทธได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. สร้ำงแนวทำงในกำรปลูกจิตสำนึก
ด้ำนกำรบำรุงวัดและพุทธสถำนได้
ด้านคุณลักษณะ
1. เห็นควำมสำคัญขององค์กรชำวพุทธ
ที่มีต่อพระพุทธศำสนำ

วิธีการ
ตอบคำถำม

เครื่องมือที่ใช้
คำถำม

ตอบคำถำม

คำถำม

ตอบคำถำม

คำถำม

เกณฑ์
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำำถำม
�ถาม
ได้ได้ถถูกต้องมีเหตุผผลล
นักนัเรีกยเรีนทั
ยนทั้งหมดร้
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำำถำม
�ถาม
ได้ได้ถถูกต้องมีเหตุ
หตุผผลล
นักนัเรีกยเรีนทั
้งหมดร้
ยนทั
ง้ หมดอย
ร้อละยละ80๘๐ตอบค
ตอบคำำถำม
�ถาม
ได้ได้ถถู กู ต้องมีเหตุผลล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กฎหมายน่ารู้
รหัส วิชา ส23101 รายวิชา สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 5 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระหน้าที่พลเมือง และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม. 3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง
2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ประชาขนและทรัพย์สิน มีบทบัญญัติมุ่งเน้นไปที่การ
ชดเชย ค่าเสีค่ยาหายไปจนการลงโทษต่
าง ๆางซึๆ่งล้ซึว่งนแล้
วแต่วเกีแต่่ยวข้
งกัอบงกั
ชีวบิตชิประจ
าวัน�ของเราทั
้งสิ้น้งสิ้น
การชดเชย
เสียหายไปจนการลงโทษต่
ล้วนแล้
เกี่ยอวข้
วิตประจำ
วันของเราทั
กฎหมายอาญา คือกรอบที่ ควบคุมความประพฤติของคนในสั งคม ที่ มีบทลงโทษเด็ดขาด และไม่
สามารถงดเว้นได้ ตลอดจนมีระดับความรุนแรงตามความผิดอย่างมีเหตุผล
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่งและโทษ
2. ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญา และโทษ
3. ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง เช่น การทาผิดสัญญา การทาละเมิด
4. ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญาเช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการสืบค้น
2. ทักษะการทางานกลุ่ม
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการนาเสนอ
5. ทักษะการคิดวิเคราะห์
เจตคติ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
4 . ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
2. ความสามารถในการคิด
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๑๘๐
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. มีจิตสาธารณะ
6. การประเมินผลรวบยอด
งาน / ภาระงาน
ชืชิ้นงานหรื
อภาระงาน“เจาะเรื่องเด่น ประเด็นร้อน”
- ชิ้นงาน “เจาะเรื่องเด่น ประเด็นร้อน”
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
1. หัวข้อ/
ประเด็นที่
นาเสนอ

2. การอธิบาย
ลักษณะการ
กระทาความผิด
และโทษ
3. การอธิบาย
กระบวนการ
ยุติธรรม

4 (ดีมาก)
หัวข้อหรือประเด็นที่
นาเสนอมีความ
น่าสนใจ ทันสมัย
นาเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน และระบุที่มา
ของแหล่งข้อมูลชัดเจน

ระดับคุณภาพ

3 (ดี)
หัวข้อหรือประเด็นที่
นาเสนอมีความ
น่าสนใจ ทันสมัย
นาเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน และระบุที่มา
ของแหล่งข้อมูลชัดเจน
โดยบกพร่องไม่เกิน 1
ประเด็น
จาแนกประเภทของ
การกระทาความผิดได้
ถูกต้อง แต่ระบุโทษ
ของการกระทา
ความผิดได้ไม่ครบถ้วน

2 (พอใช้)
หัวข้อหรือประเด็นที่
นาเสนอมีความ
น่าสนใจ ทันสมัย
นาเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน และระบุ
ที่มาของแหล่งข้อมูล
ชัดเจน โดยบกพร่อง
ไม่เกิน 2 ประเด็น
จาแนกประเภทของ
จาแนกประเภทของ
การกระทาความผิดได้
การกระทาความผิด
ถูกต้อง ระบุโทษของ
ได้ถูกต้อง แต่ไม่
การกระทาความผิดได้
สามารถระบุโทษของ
ถูกต้องครบถ้วนทุก
การกระทาความผิด
รายการ
ได้
อธิบายกระบวนการ
อธิบายกระบวนการ
อธิบายกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่นาเสนอได้ ประเด็นที่นาเสนอได้ กับประเด็นที่
ถูกต้อง ครบถ้วนทุก
ถูกต้อง แต่มี
นาเสนอได้ถูกต้อง
ขั้นตอน
กระบวนการหายไปไม่ แต่มีกระบวนการ
เกิน 1 ขั้นตอน
หายไปไม่เกิน 2
ขั้นตอน

1 (ปรับปรุง)
หัวข้อหรือประเด็นที่
นาเสนอมีความ
น่าสนใจ ทันสมัย
นาเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน และระบุ
ที่มาของแหล่งข้อมูล
ชัดเจน โดยบกพร่อง
มากกว่า 2 ประเด็น
จาแนกประเภทของ
การกระทาความผิด
ไม่ถูกต้อง และไม่
สามารถระบุโทษของ
การกระทาความผิด
ได้
อธิบายกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่นาเสนอ
ได้ถูกต้อง แต่มี
กระบวนการหายไป
มากกว่า 2 ขั้นตอน

๑๘๑
ประเด็นการ
ประเมิน
4. การนาเสนอ
ข้อมูล

4 (ดีมาก)
นาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่มีความ
น่าสนใจ เข้าใจง่าย มี
ความคิดสร้างสรรค์
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ

3 (ดี)
นาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่มีความ
น่าสนใจ เข้าใจง่าย มี
ความคิดสร้างสรรค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 14 – 16
คะแนน 11 – 13
คะแนน 8 – 10
คะแนน ต่ากว่า 8
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

2 (พอใช้)
นาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่มีความ
น่าสนใจ เข้าใจง่าย
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1 (ปรับปรุง)
การนาเสนอข้อมูลไม่
น่าสนใจ เข้าใจได้
ยาก

รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาฯ

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของกฎหมายแพ่ง
2. ลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่ง
4
ที่มา : http://gg.gg/cw4es
3. ความรับผิดทางแพ่ง 5 ลักษณะ
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) ภาพนี้คือภาพอะไร เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ผู้ที่เป็น
ด้านความรู้
ผู้เสียหาย ควรจะดาเนินการอย่างไร (ภาพรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียหาย
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของ
ควรตั้งสติ เจรจากับคู่กรณีในเบื้องต้นอย่างสันติวิธี)
กฎหมายแพ่งได้ถูกต้อง
2) ผู้กระทาผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใดบ้าง (ค่ารักษาพยาบาล, ค่า
2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการกระทา
ค่ซ่าอซ่มแซมรถยนต์
อมแซมรถยนต์ฯลฯ)
ฯลฯ)
ความผิดทางแพ่งได้ถูกต้อง
3. จากกรณี ตั ว อย่ า งที่ ก าหนดให้ นั ก เรี ย น 3. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเพื่อนาเข้าสู่บทเรียนดังนี้
“การดาเนินชีวิตในสังคมกับคนจานวนมากอาจเกิดปัญหาหรือความ

กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการ ขัน้ นา
กระทาความผิ
ดระหว่
างคดี
อาญาและคดี
แพ่งแพ่ง 1. ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการ
การกระทำ
�ความผิ
ดระหว่
างคดี
อาญาและคดี
เรียนการสอน
กาในการเรี
การเรี
ยนการสอนและกติ
และกติ
กาในการเรียนเพื
ยนเพื่อนอ่ นำาไปสู
�ไปสู่กก่ ารสร้
ารสร้าางข้งข้ออตกลงร่
ตกลงร่วมกัน
สาระสาคัญ
ในชั้นเรียน
กฎ หมายแพ่ ง เป็ น กฎ หมายที่ ว่ า ด้ ว ย 2. ครูให้นักเรียนดูภาพดังต่อไปนี้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเอกชนกั บ เอกชน มี
บทบัญญัติมุ่งเน้นไปที่การชดเชยค่าเสียหายไป
จนถึงการลงโทษต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง กฎหมายแพ่ง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- รูป ภาพตั ว อย่ า งการกระท าความผิ ด
1.
ทางแพ่ง
- สื่ ออนำน�เสนอด้
2.
า เ ส นวยโปรแกรม
อ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
PowerPoint เรื่ อ ง ลั ก ษณะการกระท า
ความผิดทางแพ่ง
- ใบงานที
่อง่ อกิงจกิกรรม
“ผ่า“ผ่ า
3.
ใบงานที่ ๔.๑
่ 4.1เรืเรื
จ กรรม
ประเด็นร้อน”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การประเมิ น กรณี ตั ว อย่ า งว่ า เป็ น การ
กระทาความผิดทางแพ่งประเภทใด จาก
ใบงานที่ 4.1 เรื่ อ ง กิ จ กรรมผ่ าประเด็ น
ร้อน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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สามารถอธิ บ ายลั ก ษณะของความรั บ ผิ ด ทาง
แพ่งได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 60
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นั ก เรี ย นสามารถใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม
วิเคราะห์ลักษณะการกระทาความผิดและความ
รับผิดทางแพ่งได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนอภิปรายถึงคุณค่าและความสาคัญ
ความสาคัญของการศึกษาเรื่องลักษณะความผิด
ทางแพ่ ง และความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง ได้ อ ย่ า งมี
เหตุผล

รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาฯ

ขัดแย้งขึ้น สิ่งสาคัญที่จะทาให้การแก้ปัญหานั้นเป็นไปอย่างสันติวิธี คือ
การเคารพและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์”
ขั้นสอน
4. ครู อ ธิ บ ายความหมายของกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ ดั ง นี้
“กฎหมายแพ่งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรื อองค์กร เช่น ข้อ
พิพาทเกี่ยวกับหนี้ นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เป็นต้น โดยมีหลักการ
พื้นฐานว่า ผู้กระทาผิ ดจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้ แก่อีกฝ่ ายเมื่อสิ้ น สุ ด
กระบวนการตัดสิน” จากนั้นให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด
5. ครูใช้ Power point เรื่อง “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ” บรรยาย
เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะการกระทาความผิดและความรับผิดทางแพ่งให้
นักเรียนทราบ
6. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน แล้วทากิจกรรม “ผ่า
“ผ่
าประเด็
ร้อน”
โดยให้
ปรายกรณี
ตวั อย่
ก่ �ำ หนดให้
ประเด็
นร้อนน”
โดยให้
นักเรีนกัยเรีนร่ยวนร่มกัวนมกัอภินอภิ
ปรายกรณี
ตัวอย่
างทีางที
่กาหนดให้
ว่าเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ และสอดคล้องกับความรับผิด
ทางแพ่งในลักษณะใด
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการทากิจกรรม “ผ่าประเด็น
ร้อน” และทบทวนบทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามดังนี้
1) การกระทาความผิดทางแพ่งคืออะไร (การกระทาที่ผู้กระทา
ความผิดได้กระทาอันเป็นความผิดทั้งโดยเจตนาหรือโดยประมาท ซึ่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง กฎหมายแพ่ง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น โดยผู้กระทาต้องถูกบังคับให้ชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากการที่ตนทาให้บุคคลนั้นได้รับความ
เสียหาย)
2) ลักษณะความรับผิดทางแพ่งมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง (5 ลักษณะ
ได้แก่ ความรับผิดในลักษณะการละเมิด ความรับผิดในลักษณะสัญญา
ความรับผิดในลักษณะการจัดการงานนอกคาสั่ง ความรับผิดในลักษณะ
ลาภมิควรได้ และความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ)
ขั้นสรุป
8. ครูถามคาถามนักเรียนดังนี้
1) กฎหมายแพ่ง มีความสาคัญต่อสังคมมนุษย์อย่างไร
2) การศึกษาเรื่องลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่งและความรับ
ผิดทางแพ่ง มีความสาคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไร
9. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่องการทาสัญญา
ซื้อขาย การกู้ยืมเงิน การเช่าทรัพย์สิน การเช่าซื้อ และการทาละเมิดแบบ
ต่าง ๆ มาล่วงหน้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง กฎหมายแพ่ง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. ความหมายของกฎหมายแพ่ง
2. ลักษณะการกระทาความผิดทาง
แพ่ง
3. ความรับผิดทางแพ่ง 5 ลักษณะ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
1. การใช้กระบวนการกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
1. การอภิปรายคุณค่าและ
ความสาคัญของการศึกษาเรื่อง การ
การกระทำ
�ความผิ
ดทางแพ่
กระท
าความผิ
ดทางแพ่
ง ง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม
ใบงานที่ 4.1
กิจกรรม
ผ่าประเด็นร้อน

ตอบคำ
�ถามใน
ตอบค
าถามถู
กต้อง
ใบงานที
ถูกต้อง
ตอบค่ ๔.๑
าถามใน
ใบงานทีาร้่ อ4.1
มากกว่
ยละถูก๖๐
ต้อง
มากกว่าร้อยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับคุณคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ระดับพอใช้

- ประเด็นการ
อภิปราย
- สังเกต
พฤติกรรม

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ระดับคุณคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ระดับพอใช้

ตอบคาถาม
ทาใบงาน

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานที่ 4.1 กิจกรรมผ่าประเด็นร้อน
คาชี้แจง
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและตอบคาถามต่อไปนี้
ชื่อ...........................................นามสกุล..............................................เลขที่.........................ชั้น........................
1. “นายดินขับรถเฉี่ยวรถจักรยานยนต์ของนางน้า ทาให้รถจักรยานยนต์ของนางน้าได้รับความเสียหาย”
1.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ................................................................
1.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ........................................................
2. “นายเก้าทาสัญญากู้เงินจากนางแหวน แต่ไม่ชาระหนี้คืนเมื่อครบกาหนดตามสัญญา”
2.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ................................................................
2.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ........................................................
3. “นายหมูปิดบ้านไว้แล้วเดินทางไปต่างประเทศ วันหนึ่งมีพายุพัดหลังคาบ้านของนายหมูปลิวไป นาย
ไก่เพื่อนบ้านเห็นว่าหากปล่อยไว้ทรัพย์สินในบ้านของนายหมูจะได้รับความเสียหาย นายไก่จึงว่าจ้างช่าง
มาซ่อมแซมหลังคาบ้านให้นายหมู เมื่อนายหมูกลับมาจะต้องชดใช้เงินที่นายไก่จ่ายไปในการซ่อมแซม
หลังคาบ้าน”
3.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ..............................................................
3.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ......................................................
4. “นายเสือโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไปให้นางนก เพราะเข้าใจผิดคิดว่านางนกเป็นนายเต่าซึง่
เป็นเจ้าหนี้ แต่นางนกไม่ยอมโอนเงินคืนให้”
4.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ..............................................................
4.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ......................................................
5. “นายแดงปลูกบ้านโดยสร้างหลังคาล้้าไปในที่ดินของนางขาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน”
5.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ..............................................................
5.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ......................................................
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เฉลย
ใบงานที่ 4.1 กิจกรรมผ่าประเด็นร้อน
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและตอบคาถามต่อไปนี้

1. “นายดินขับรถเฉี่ยวรถจักรยานยนต์ของนางน้า ทาให้รถจักรยานยนต์ของนางน้าได้รับความเสียหาย”
เป็นการกระทาผิดทางแพ่ง
1.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ................................................................
ความรับผิดในลักษณะการละเมิด
1.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ........................................................
2. “นายเก้าทาสัญญากู้เงินจากนางแหวน แต่ไม่ชาระหนี้คืนเมื่อครบกาหนดตามสัญญา”
เป็นการกระทาผิดทางแพ่ง
2.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ................................................................
ความรับผิดในลักษณะสัญญา
2.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ........................................................
3. “นายหมูปิดบ้านไว้แล้วเดินทางไปต่างประเทศ วันหนึ่งมีพายุพัดหลังคาบ้านของนายหมูปลิวไป นาย
ไก่เพื่อนบ้านเห็นว่าหากปล่อยไว้ทรัพย์สินในบ้านของนายหมูจะได้รับความเสียหาย นายไก่จึงว่าจ้างช่าง
มาซ่อมแซมหลังคาบ้านให้นายหมู เมื่อนายหมูกลับมาจะต้องชดใช้เงินที่นายไก่จ่ายไปในการซ่อมแซม
หลังคาบ้าน”
เป็นการกระทาผิดทางแพ่ง
3.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ..............................................................
3.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ความรับผิดในลักษณะ
การจัดการงานนอกสั่งละเมิด
4. “นายเสือโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไปให้นางนก เพราะเข้าใจผิดคิดว่านางนกเป็นนายเต่าซึง่
เป็นเจ้าหนี้ แต่นางนกไม่ยอมโอนเงินคืนให้”

เป็นการกระทาผิดทางแพ่ง
4.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ..............................................................
ความรับผิดในลักษณะลาภมิควร
4.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ......................................................
ได้

5. “นายแดงปลูกบ้านโดยสร้างหลังคาล้้าไปในที่ดินของนางขาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน”
เป็นการกระทาผิดทางแพ่ง
5.1 กรณีดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดทางแพ่งหรือไม่ ..............................................................
5.2 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดทางแพ่งลักษณะใด ......................................................
ความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะ

ขอบเขตเนื้อหา
1. การทาผิดสัญญา
- สัญญาซื้อขาย
- สัญญากู้ยืมเงิน
- สัญญาเช่าทรัพย์สิน
- สัญญาเช่าซื้อ
2. การทาละเมิด
- การละเมิดต่อบุคคลอื่นโดยตรง
- การละเมิดเนื่องจากการกระทาของบุคคลอื่น
- การละเมิดเนื่องจากสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของ
ตนไปทาความเสียหายแก่ผู้อื่น

สาระสาคัญ
การท าผิ ด สั ญ ญา และการทาละเมิด เป็ นการ
การกระทำ
�ความผิ
ดทางแพ่
ก้ ระทำาความผิ
�ความผิดดจะต้
จะต้ออง
กระทาความผิ
ดทางแพ่
ง ผูง ้กผูระท
ช ด ใช้ ค่ า เสี ย ห า ย ให้ แ ก่ อี ก ฝ่ า ย เมื่ อ สิ้ น สุ ด
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการ
การกระทำ
�ความผิ
ดระหว่
อาญาและคดี
กระทาความผิ
ดระหว่
างคดีางคดี
อาญาและคดี
แพ่งแพ่ง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lsBlQF1prto
1
จากนั้นตอบคาถามดังนี้
1) จากคลิปวิดีโอ นักเรียนคิดว่าเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายแพ่งหรือไม่ (เกี่ยวข้อง/ไม่เกี่ยวข้อง)
2) เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งอย่างไร (เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสัญญา)
2. ครูกล่ าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ดังนี้ “การละเมิดสั ญญา
เป็นการกระทาความผิดทางแพ่งลักษณะหนึ่ง และมีความสาคัญ
ต่ อ การด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน ดั งนั้ น วัน นี้ เราจะศึ ก ษาเรื่อ งการ
การกระทำ
�ความผิ
ดทางแพ่
: การทำ
ญญา
และการทำ
�ละเมิ
กระทาความผิ
ดทางแพ่
ง : งการท
าผิด�สัผิญดสัญา
และการท
าละเมิ
ด” ด”

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับข่าวการละเมิดสัญญา
ดังนี้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- คลิปวิดีโอเกี่ยวกับข่าวการละเมิดสัญญา
1.
- สื่ อ น าเสนอด้ ว ยโปรแกรม PowerPoint
2.
เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง :
การทาผิดสัญญาและการทาละเมิด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การตอบค าถามจากการวิ เ คราะห์ ก รณี
ตัวอย่างเกี่ยวกับการทาผิดสัญญา จานวน 4
ข้อ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง : การทาผิดสัญญา การทาละเมิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง : การทาผิดสัญญา การทาละเมิด
แผนการจัาดรูการเรี
ด 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่
้ ยนรู้ที่ 34 เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง : การทาผิดสัญญา การทาละเมิเวลา
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 4้ เรืสัง่อคมศึ
ง กฎหมายน่
ารู้ ฒนธรรม
เวลา
ชั่วโมง
กลุ
กษา ศาสนาและวั
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธ1ยมศึ
กษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- การละเมิดเนื่องจากทรัพย์สินของตนหรือที่อยู่ ขั้นสอน
- การละเมิดเนื่องจากทรั
ย์สินของตนหรื
3. ครู อ ธิ บ ายความรู้ โ ดยใช้ โ ปรแกรม Power Point เรื่ อ ง
ในความครอบครองดู
และรักพษาของตนก่
อให้เอกิทีด่อยู่ ขั้นสอน
บ ายความรู
้ โ ดยใช้ดโต่ปรแกรม
Power Point เรื่ อ ง
ในความครอบครองดู
และรั
“ทรั3.พ ย์ครูสัอญธิญา
ความเสี
ยหายต่อบุคคลอื
่น กษาของตนก่อให้เกิด
และการละเมิ
าง ๆ ตามแนวทางกฎหมาย
“ทรัง”พและให้
ยหายต่
อบุยคนรู
คลอื
ย์ สั ญ ญา
ด ต่าถามดั
าง ๆ ตามแนวทางกฎหมาย
แพ่
นักเรีและการละเมิ
ยนร่วมกันตอบค
งต่อไปนี้
จุความเสี
ดประสงค์
การเรี
้ ่น
แพ่ง1)” และให้
ักเรียนร่งอะไร
วมกัน(วั
ตอบค
ต่อ่งไปนี
ทรัพย์ นหมายถึ
ตถุทาถามดั
ี่มีรูปร่างงสิ
ใดที้ ่มีรูปร่างถือว่า
จุดด้ประสงค์
การเรี
านความรู
้ ยนรู้
งอะไร
ถุที่มีรูปกระเป๋
ร่างสิ่งาใดที
พย์พทย์ั้งสิหมายถึ
้น เช่น โต๊
ะ เตีย(วังตปากกา
เป็น่มต้ีรนูป) ร่างถือว่า
้
1. ด้นัากนความรู
เรี ย นสามารถอธิ
บ ายลั ก ษณะการท าผิ ด เป็น1)ทรัทรั
พย์พทย์ั้งสิส้นิ น เช่หมายถึ
น โต๊ะงเตี
ยง ปากกา
อะไร
(ทรัพย์กระเป๋
และวัตาเป็
ถุทนี่ไต้ม่นม)ีรูป ร่างซึ่ง
ก เรีถยูกนสามารถอธิ
บ ายลั ก ษณะการท าผิ ด เป็น2)ทรัทรั
สั1.ญนัญาได้
ต้อง
2)รทรั
พ ย์สิ น อหมายถึ
อะไร (ทรั้นพย์สิแ่งใดที
ละวั่เตป็ถุนททรั
ี่ไม่พมย์ีรกูป็จร่ะเป็
างซึน่ง
าคาและถื
เอาได้เงพราะฉะนั
สัญนัญาได้
ูกต้อง
2.
กเรียถนสามารถอธิ
บายลักษณะการทาละเมิดได้ อาจมี
อาจมี
พย์รสาคาและถื
ินด้วย) อเอาได้เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่เป็นทรัพย์ก็จะเป็น
ถู2.กต้นัอกงเรียนสามารถอธิบายลักษณะการทาละเมิดได้ ทรั
ทรัพ3)ย์สให้ินด้ยวกตัย)วอย่างการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะ
ถูกด้ต้อานทั
ง กษะและกระบวนการ
3) ให้งย(การจ
กตัวอย่านอง,
างการดการจ
าเนินาน
กิจกรรมต่
ง ๆ ้ อทีขาย,
่เกี่ยวกัการกู
บลักษณะ
า, สั ญาญาซื
้ ยื ม ,
านทักษะและกระบวนการ
1. ด้จากกรณี
ตัวอย่างที่กาหนดให้ นักเรียนสามารถ ทางแพ่
ทางแพ่า)ง (การจ านอง, การจ าน า, สั ญ ญาซื้ อ ขาย, การกู้ ยื ม ,
จากกรณี
ตัวอย่างที่กาหนดให้
ยนสามารถ การเช่
วิ1.เคราะห์
ป ระเภทของการท
าผิ ดนัสักญเรีญาและการ
4. าครู) อธิบาย เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง : การ
วิเคราะห์
ด สั ญ ญาและการ การเช่
ละเมิ
ดได้ถปูกระเภทของการท
ต้องมากกว่าร้อยละาผิ60
อธิบและการละเมิ
าย เรื่อง ตัวอย่ด าโดยใช้
งการกระท
าความผิ
ดทางแพ่
ง : การ
ทาผิ4.ดสัครู
ญญา
โปรแกรม
Power
Point
ละเมิ
ได้ณ
ถูกลัต้กอษณะ
งมากกว่าร้อยละ 60
ด้าดนคุ
ญา
และการละเมิ
ดาโดยใช้
โปรแกรม
PowerPoint
Point
ทาผิ5.ด�สัผิครู
ญดสัญา
และการละเมิ
ด โดยใช้
โปรแกรม
ตญรวจสอบความเข้
ใจของนั
ก เรี ยPower
นโดยให้
ร่ ว มกั น
ลักปษณะ
1. นัด้กานคุ
เรียณ
นอภิ
รายถึงความสาคัญและคุณค่าของ การทำ
5. ครูศตึกรวจสอบความเข้
ก เรี ย นโดยให้
ร่ ว มกั
ษากรณี ตัว อย่างดัางใจของนั
นี้ “นางแดงได้
ทาสั ญ ญาเช่
าซืน้อ
1.การศึ
นักกเรีษาเรื
ยนอภิ่องการท
ปรายถึาผิ
งความส
าคัญและการละเมิ
และคุณค่าของ
ดสัญญา
ดได้ วิเคราะห์
วิเคราะห์
ึกษากรณี
งนี้ “นางแดงได้
ทาสั
าซื้อ
คันศหนึ
่งจากบริตษัวัทอย่ตุ้ายงดักาหนดช
าระเงินในวั
นสิญ้นญาเช่
เดือนของ
การศึ
กษาเรื่องการทาผิดสัญญา และการละเมิดได้ รถยนต์
อย่
างเหมาะสม
่งจากบริษัท้เช่ตุา้ยผิกดาหนดช
ทุรถยนต์
กเดือนคันต่หนึ
อมานางแดงผู
นัด ไม่ชาระเงิ
าระเงินในวั
ค่าเช่นาสิซื้น้อเดื2อนของ
เดือน
อย่างเหมาะสม
อมานางแดงผู
นค่าเช่กสัาญ
ซื้อญาได้
2 เดืแต่
อน
ติทุดกต่เดืออกันน ต่ในกรณี
นี้บริษัท้เช่ตุา้ยผิผูด้ในัห้ดเช่ไม่
ามีชสาระเงิ
ิทธิบอกเลิ
ต่อกัน ในกรณี
นี้บริษอัทนชตุ้ยาระเพี
ผู้ให้เช่ยางเดื
มีสอิทนเดี
ธิบอกเลิ
ญาได้ อแต่น
ถ้ติาดนางแดงผิ
ดนัดการผ่
ยว หรืกสัอญหลายเดื
ถ้านางแดงผิดนัดการผ่อนชาระเพียงเดือนเดียว หรือหลายเดือน
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แต่ไม่ติดต่อกัน จะผิดนัดกี่ครั้งก็ตาม บริษัทตุ้ยผู้ ให้เช่าไม่มีสิ ทธิ
บอกเลิกสัญญา”
จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นต่อไปนี้ แล้วเขียนคาตอบลงในสมุด
จดบันทึก
1) การทาผิดสัญญาจากข้อความนี้เป็นการกระทาผิดตาม
กฎหมายใด (เเพ่งและพาณิชย์)
2) สาเหตุสาคัญที่ทาให้ผิดสัญญา คืออะไร (สัญญาเช่าซื้อ)
3) ถ้านายวิชัยไม่ส่งค่างวดทุกเดือนติดต่อกันเป็นเวลานาน
5 เดือน จะมีผลอย่างไร (บริษัทตุ้ย สามารถบอกเลิกสัญญาได้)
6. ครูตรวจสอบคาตอบ โดยสุ่มเรียกนักเรียนนาเสนอผลการ
วิเคราะห์หน้าชั้นเรียน และครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ
ขั้นสรุป
7. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสาคัญและคุณ ค่า
ของการศึ ก ษา เรื่ อ ง การท าผิ ด สั ญ ญาและการละเมิ ด โดยใช้
คาถาม ดั งนี้ “กฎหมายเกี่ย วกั บ การท าผิ ด สั ญ ญา และการท า
ละเมิด มีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร (เป็นแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตนเองกระทาความผิด และป้องกันการถู กเอารัด
เอาเปรียบจากผู้อื่น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง : การทาผิดสัญญา การทาละเมิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๙๐
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7.การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. การทาผิดสัญญา
2. การทาละเมิด
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการนาเสนอ
ด้านคุณลักษณะ
1. การอภิปรายความสาคัญ
และคุณค่าของการศึกษาเรื่อง
การทาผิดสัญญา และการ
ละเมิดได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบค
- การตอบคำาถาม
�ถาม

- คาถาม

ตอบค
- ตอบคำาถามถู
�ถามถูกต้กต้ออง ง

งเกตพฤติกรรม
กรรม
สั- งสัเกตพฤติ

- แบบสังเกต
งเกต
แบบสั
พฤติกรรม
กรรม
พฤติ

- ระดับคุบณ
คุณคุณ
ภาพผ่
านาน
ระดั
ภาพผ่
เกณฑ์ระดั
ระดับบพอใช้
พอใช้
เกณฑ์

ประเด็
- ประเด็นนการอภิ
การอภิปปราย
ราย
สังสัเกตพฤติ
งเกตพฤติกรรม
กรรม

แบบสั
- แบบสังเกต
งเกต
พฤติ
พฤติกรรม
กรรม

ระดั
ภาพผ่
- ระดับคุบณ
คุณคุณ
ภาพผ่
านาน
เกณฑ์
เกณฑ์ระดั
ระดับบพอใช้
พอใช้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของกฎหมายอาญา
2. ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญา
3. โทษของการกระทาความผิดทางอาญา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของกฎหมาย
อาญาได้ถูกต้อง
2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะการกระท า
ความผิดทางอาญาได้ถูกต้อง
3. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายโทษของการกระท า

สาระสาคัญ
กฎหมายอาญาเป็นกรอบควบคุมความประพฤติ
ของคนในสั ง คม ที่ มี บ ทลงโทษเด็ ด ขาด และไม่
สามารถงดเว้นได้ ตลอดจนมีระดับความรุนแรงตาม
ความผิดอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการ
กระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาฯ

337929
ที่มา : https://www.bugaboo.tv/watch/337929
1) ข่าวดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดในลักษณะใด (ทำร้ำย
ร่ำงกำย)
2) ผู้กระทาผิดจะได้รับผลจากการกระทานี้อย่างไรตาม
กฎหมาย (ถูกปรับ,จำคุก)
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “เหตุการณ์ข้างต้นเป็น
ตัวอย่างของคดีอาญาที่เราพบเห็นเป็นประจาตามสื่อต่าง ๆ วันนี้
เราจะมาเรียนรู้เรื่อง กฎหมายอาญา”
ขั้นสอน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนดูภาพคลิปวิดีโอเกี่ยวกับข่าวการทาร้ายร่างกาย
แล้วร่วมกันตอบคาถามดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง กฎหมายอาญา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับข่าวการทาร้ายร่างกาย
2. Power point เรื่อง กฎหมายอาญา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอภิปรายและสรุปความรู้ เรื่อง กฎหมาย
เรือาญา
่อง กฎหมายอาญา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๙๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕ เรื่อง กฎหมายอาญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กฎหมายน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง กฎหมายอาญา
กลุ
สัง่อคมศึ
กษา ศาสนาและวั
รายวิชา ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรูี่ 4้ เรื
ง กฎหมายน่
ารู้ ฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาฯ
ความผิดทางอาญา
ขั้นสอน
ความผิ
ครบถ้วนและถูกต้อง
3. ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายอาญาให้
ด้านทัดทางอาญาได้
กษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
๑. นัด้กานทั
เรียกนสามารถวิ
เคราะห์ลักษณะการกระทำ�ผิด นักเรียนเข้าใจ จากนั้นถามคาถามต่อไปนี้
1. นักเรียนสามารถวิ
เคราะห์
ักษณะการกระท
าผิด
1) นักเรียนคิดว่าบุคคลใดต่อไปนี้ ทาผิดกฎหมายอาญา
ทางอาญาได้
ถูกต้องมากกว่
าร้อลยละ
๖๐
ด้านคุณลัถกูกษณะ
ทางอาญาได้
ต้องมากกว่าร้อยละ 60
ก. ซันนี่ ฉ้อโกงทรัพย์สินของ เต๋อ
๑. นัด้ากนคุ
เรียณนอภิ
รายถึงความสำ�คัญของกฎหมาย
ข. อั้ม สาดน้ากรดใส่หน้า แพนเค้ก
ลักปษณะ
อาญาได้
ค. บอย ปกรณ์ ไม่ ย อมไปไถ่ ถ อนบ้ านที่ ข ายฝาก
1.
นักเรียนอภิปรายถึงความสาคัญของกฎหมาย
เอาไว้ตามระยะเวลาที่กาหนด
อาญาได้ถูกต้อง
4. ครู ใ ช้ Power point เรื่ อ ง กฎหมายอาญ า อธิ บ าย
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการกระท าผิ ด ทางอาญา ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจ
จากนั้นถามคาถาม ดังนี้
1) การกระทาผิดกฎหมายอาญาจะพิจารณาจากสิ่งใดเป็น
หลัก (กำรกระทำที่มีเจตนำ)
2) ให้นักเรียนช่วยกันเรียงลาดับความร้ายแรงของโทษแต่
ละชนิด จากโทษหนักไปหาโทษเบาให้ถูกต้อง (ประหำรชีวิต จำคุก
กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน)
ขั้นสรุป
5. ครูถามคาถามนักเรียนดังนี้ “สาระส าคัญ ของกฎหมาย
อาญาคืออะไร” (กฎหมำยอำญำเป็นกรอบควบคุมควำมประพฤติ
ของคนในสั งคม ที่มีบทลงโทษเด็ดขำด และไม่สำมำรถงดเว้นได้
ตลอดจนมีระดับควำมรุนแรงตำมควำมผิดอย่ำงมีเหตุผล)
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธ1ยมศึ
ษาปีที่ ๓
ชั่วกโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๙๓
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7.การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. ความหมายกฎหมายอาญา
2. ลักษณะการกระทาผิดทาง
อาญา
3. โทษของการกระทา
ความผิดทางอาญา
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการนาเสนอ
ด้านคุณลักษณะ
1. การอภิปรายความสาคัญ
ของกฎหมายอาญา

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบค
- การตอบคำาถาม
�ถาม

- คาถาม

ตอบค
- ตอบคำาถามถู
�ถามถูกต้กต้ออง ง

สั- งสัเกตพฤติ
งเกตพฤติกกรรม
รรม

แบบสั
- แบบสังเกต
งเกต
พฤติ
พฤติกรรม
กรรม

- ระดับบคุณ
คุณคุณ
ภาพผ่
านาน
ระดั
ภาพผ่
เกณฑ์
เกณฑ์ระดั
ระดับบพอใช้
พอใช้

- ประเด็นนการอภิ
การอภิปปราย
ราย
ประเด็
งเกตพฤติกกรรม
รรม
สังสัเกตพฤติ

- แบบสังเกต
งเกต
แบบสั
พฤติกรรม
กรรม
พฤติ

- ระดับบคุณ
คุณคุณ
ภาพผ่
านาน
ระดั
ภาพผ่
เกณฑ์ระดั
ระดับบพอใช้
พอใช้
เกณฑ์

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........

ขอบเขตเนื้อหา
1. ตัวอย่างเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางอาญา:
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- ลักทรัพย์
- วิ่งราวทรัพย์
- ชิงทรัพย์
- กรรโชกทรัพย์
- ปล้นทรัพย์
- ฉ้อโกง
- ยักยอก

สาระสาคัญ
มนุ ษ ย์ ส ร้ า งกฎห มายขึ้ น เพื่ อบั ง คั บ ความ
ประพฤติของสมาชิกในสังคมไม่ให้มีการกระทาที่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการ
กระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

7
ที่มา : http://gg.gg/cw7xm
จากนั้นให้นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้
1) กรณีดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายใด (กฎหมาย
อาญา)
2) นักเรียนรู้จักความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กรณีอื่น ๆ อีก
หรือไม่ อย่างไร (การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฯลฯ)
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “การลักทรัพย์เป็นความผิด
ทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่าง
การกระทาความผิดทางอาญา: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์”

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับข่าวการลักทรัพย์ต่อไปนี้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพข่าวการลักทรัพย์
2. ฉลากหมายเลข 1-7
3. เกมปุจฉา วิสัชนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การบอกคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
เรื่อง ตัวอย่างของการกระทาความผิดทาง
อาญา: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้อย่างมี
เหตุผล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๙๕
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการกระทาความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. จากกรณีตัวอย่างที่กาหนดให้ นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ ได้ถูกกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนสามารถบอกคุณค่าและความสาคัญของ
การศึกษาเรื่อง ตัวอย่างของการกระทาความผิด
ทางอาญา: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล

ขั้นสอน
3. ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ น 7 กลุ่ ม โดยก าหนดให้ ศึ ก ษาหา
ความรู้ เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นส่ง
ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้ หมายเลข 1
เรื่ อ ง การลั ก ทรั พ ย์ หมายเลข 2 เรื่ อ ง การวิ่ ง ราวทรั พ ย์
หมายเลข 3 เรื่อง การชิงทรัพย์ หมายเลข 4 เรื่อง การปล้นทรัพย์
หมายเลข 5 คือ การฉ้อโกงทรัพย์ หมายเลข 6 คือ การยักยอก
ทรัพย์ และหมายเลข 7 คือ การรับของโจร
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียน
จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
5. ครู ให้ นั ก เรี ย นเล่ น เกมปุ จ ฉา-วิ สั ช นา โดยครู จ ะเป็ น ผู้ อ่ า น
เหตุ ก ารณ์ ส มมุ ติ ให้ นั ก เรี ย นฟั ง จากนั้ น ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม
ช่วยกันตอบคาถาม โดยครูและนักเรียนช่วยกันเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ดังนี้
1) โดมทะเลาะกับกันย์โดมพูดเถียงสู้ กันย์ไม่ได้ โดมจึงต่อย
ปากกั น 1 ที โดมมี ค วามผิ ด หรื อ ไม่ อย่ า งไร (ผิ ด ฐานท าร้ า ย
ร่างกายโดยเจตนา)
2) เป้ อารักษ์ ไม่พอใจอาจารย์ฝ่ายปกครองจึงเอาเหรียญไป
ขูดรถของอาจารย์เป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ อย่างไร (ผิดฐาน
ทาให้เสียทรัพย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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4) แม่จงใจทิ้งลู กไม่ให้ กินข้าว จนทาให้ ลู กตายแม่ความผิ ด
หรือไม่อย่างไร (ผิดฐานฆ่าคนตายโดนเจตนา)
ขั้นสรุป
6. ครูถามคาถามนักเรียนดังนี้ “มนุษย์สร้างกฎหมายขึ้นมาใช้
ด้วยเหตุผลใด” (เพื่อบังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคม
ไม่ให้มีการกระทาที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคน
ส่วนใหญ่)

3) หม่าและเท่ง เข้าไปขโมยของในบ้ านของคุณ ตา ปัญ ญา
ในยามวิกาลโดยมีโหน่งคอยดูต้นทางให้ โหน่งมีความผิดหรือไม่
อย่างไร (มีความผิดฐานปล้นทรัพย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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7.การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ตัวอย่างเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดทางอาญา: ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- การวิเคราะห์ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์
- กระบวนการทางานกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
บอกคุณค่าและความสาคัญของ
การศึกษาเรื่อง ตัวอย่างของการ
กระทาความผิ
ดทางอาญา:
การกระทำ
�ความผิ
ดทางอาญา:
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม - คาถาม

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
เหมาะสม
- นักเรียนตอบคาถามในเกม
ปุจฉา-วิสัชนา
ได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 60

- การตอบคาถาม - คาถาม
- เกมปุจฉาวิสัชนา
- สังเกต
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
พฤติกรรม

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- ตอบคาถามในเกมปุจฉาวิสัชนาได้ถูกต้องมากกว่าร้อย
ร้ละอยละ
60 ๖๐
- ระดับคุณคุณภาพผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้

- การตอบคาถาม - คาถาม
- แบบสังเกต
- การสังเกต
พฤติกรรม
พฤติกรรม

- ตอบคาถามได้อย่างมีเหตุผล
- ระดับคุณคุณภาพผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................... ....
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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370389
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/370389
ภาพที่ 2 กรณีตัวอย่างความผิดทางอาญา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูภาพจานวน 2 ภาพ ดังต่อไปนี้
ภาพที่ 1 กรณีตัวอย่างความผิดทางแพ่ง

ขอบเขตเนื้อหา
ความแตกต่ า งระหว่ า งความผิ ด ทางอาญากั บ
ที่มา : https://regional.kachon.com/279038
279038
ความผิดทางแพ่ง
จากนั้นให้นักเรียนตอบคาถามดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) ภาพที่ 1 และ 2 เป็นการกระทาผิ ดในลักษณะเดียวกัน
ด้านความรู้
หรือไม่ อย่างไร (ทั้งสองภาพเป็นการกระทาความผิดในลักษณะที่

สาระสาคัญ
กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายมหาชนที่บั ญญัติ
ขึ้นเพื่อ ความสงบเรียบร้อยในสังคม ถือเอาเจตนา
ของผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น ใหญ่ ก าหนดโทษเพื่ อ
ป้ อ งกั น การก่ อ เหตุ ความผิ ด ส่ ว นใหญ่ ย อมความ
ไม่ได้
กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิ หน้ าที่
และความสั มพั น ธ์ระหว่างเอกชนกับ เอกชน อาจ
ยืดหยุ่นไกล่เกลี่ย ถอนฟ้องได้เสมอตามดุลพินิจของ
ศาล ค าพิ พ ากษาจะเป็ น การบั ง คั บ หรื อ งดเว้ น
กระทาการเพื่อชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหาย

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการ
กระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพกรณีตัวอย่างความผิดทางอาญาและ
ความผิดทางแพ่ง
2. ใบงานที่ 4.3 เรื่อง ความแตกต่างระหว่าง
ความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความผิด
ทางอาญากับความผิดทางแพ่งลงในใบงานที่
4.3
- การน าเสนอข่ า วที่ ต นเองสนใจ พร้ อ ม
วิ เคราะห์ ข่ า วตามประเด็ น ที่ ก าหนดให้ ใ น
รูปแบบของชิ้นงาน “เจาะเรื่องเด่น ประเด็น
ร้อน”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
ดการเรี
ยนรู้ที่ 37 เรื่อง ความแตกต่รายวิ
างระหว่
ดทางอาญากับความผิดทางแพ่
ง กษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาแผนการจั
ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ชา าสังความผิ
งคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึ
วกยการเรี
นรู้ทยี่ นรู
4 ้ เรื่อง กฎหมายน่
ารู้ าง
เวลา 1 ชั่วโมง
จุหน่
ดนัประสงค์
กยารเรี
แตกต่างกัน ภาพที่ 1 เป็นการกระทาผิดในฐานละเมิดสัญญา มี
1.
เรียนสามารถบอกความแตกต่
างระหว่
กลุ่มสาระการเรี
ยนรูบ้ ความผิ
สังคมศึดทางแพ่
กษา ศาสนาและวั
รายวิ
สังคมศึ่ ก2ษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความผิ
ดทางอาญากั
งได้ถูกต้อง ฒนธรรม
ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่
ง ส่ชวานภาพที
เป็นการกระทาผิด
ด้านความรู
้
แตกต่างกั
่ 1 เป็่ยนวข้
1. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง
การกระท
าผิดในฐานละเมิดสัญญา มี
2.
ในฐานชิ
งทรันพภาพที
ย์ มีความเกี
องกับกฎหมายอาญา)
ความผิดทางอาญากั
บความผิดทางแพ่งได้ถูกต้อง 2.
ความเกี
บกฎหมายแพ่
่ 2 เป็นการกระท
กระบวนการยุ
ติธรรมทางอาญาและกระบวนการ
ครูกล่่ยาวข้วเชืองกั
่อมโยงเข้
าสู่บทเรีง ยส่นวนภาพที
เรื่อง ความแตกต่
างระหว่าผิางด
ในฐานชิดงทางอาญากั
ทรัพย์ มีความเกี
่ยวข้ดอทางแพ่
งกับกฎหมายอาญา)
กเรียนสามารถบอกความแตกต่
างระหว่าง
ยุ2.ติธนัรรมทางแพ่
งได้ถูกต้อง
ความผิ
บความผิ
ง ดังนี้ “ความผิดทางแพ่ง
2. ครูกล่าวเชื
่อมโยงเข้าคสูวามแตกต่
่บทเรียน เรื
ความแตกต่างระหว่
าง
กระบวนการยุ
ติธรรมทางอาญาและกระบวนการ และความผิ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ดทางอาญามี
างกั่องนในหลายประเด็
น เรามี
ยุตนัิธรรมทางแพ่
งได้ถูกาแนกความผิ
ต้อง
ความผิาเป็
ดทางอาญากั
บความผิดทางแพ่
ง ดังนี้ “ความผิ
ดทางแพ่
กเรียนสามารถจ
ดทางอาญากับ ความจ
1.
นต้องเข้าใจความแตกต่
างของการกระท
าความผิ
ดทั้ง 2ง
ด้านทักดษะและกระบวนการ
นในหลายประเด็
ความผิ
ทางแพ่งได้ถูกต้อง
ลัและความผิ
กษณะให้ ชดัดทางอาญามี
เจน ดังนั้นควัวามแตกต่
นนี้เราจะศึางกั
กษาเกี
่ยวกับความผินดเรามี
ทาง
นักณเรีลัยกนสามารถจ
ความจาเป็นต้องเข้ดทางแพ่
าใจความแตกต่
ง” างของการกระทาความผิดทั้ง 2
ด้1.านคุ
ษณะ าแนกความผิดทางอาญากับ อาญาและความผิ
ความผิ
งได้ถูกต้องณค่าและประโยชน์ของ ขัลั้นกสอน
ษณะให้ ชัดเจน ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับความผิ ดทาง
1.
นักเรีดยทางแพ่
นสามารถบอกคุ
อาญาและความผิ
ดทางแพ่
ครูแบ่งนักเรียนเป็
นกลุ่มง”กลุ่มละ 3-4 คน โดยคละ
ด้านคุกณษาเรื
ลักษณะ
การศึ
่อง ความผิดทางอาญาและความผิดทาง 3.
ขั้นสอน
1. งนัได้กเรีอย่ยานสามารถบอกคุ
แพ่
งมีเหตุผล ณค่าและประโยชน์ของ ความสามารถ
3. ครูใแห้บ่นงักนัเรีกเรียนแต่
ยนเป็ลนะกลุ
กลุ่ม่มร่กลุวมกั
่มละนระดมความคิ
3-4 คน โดยคละ
ด เกี่ยวกับความ
การศึกษาเรื่อง ความผิดทางอาญาและความผิดทาง 4.
ความสามารถ
แตกต่
างระหว่ างความผิ ด ทางอาญากั บ ความผิ ด ทางแพ่ ง โดย
แพ่งได้อย่างมีเหตุผล
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่่ว4.2
มกันเรื
ระดมความคิ
ด เกี่ยาวกั
บความ
บั4.น ทึครูกใคห้าตอบลงในใบงานที
่อ ง ความแตกต่
งระหว่
าง
แตกต่ าดงระหว่
างความผิ
ด ทางอาญากั
ความผิ
ทางอาญากั
บความผิ
ดทางแพ่ง บ ความผิ ด ทางแพ่ ง โดย
บั นครู
ทึ กสคุ่ มาตอบลงในใบงานที
เรื่อ งอความแตกต่
างระหว่ าง
5.
นั ก เรีย นแต่ ล ะกลุ่ ม่ น4.2
าเสนอข้
มู ล ที่ ได้ จ ากการระดม
ความผิด ทางอาญากั
ความผิดทางแพ่
ความคิ
และบันทึกคบาตอบของนั
กเรียงนลงบนกระดานดา
5. ครู
ครูแสละนั
ุ่ ม นั ก เรียนร่
นแต่
ล ะกลุ
น าเสนอข้
อ มู ล ที่ ได้ จ ากการระดม
6.
วมกั
นพิจ่ มารณาค
าตอบบนกระดานด
า ร่วมกัน
ความคิ
ด และบัปนข้ทึอกมูคลาตอบของนั
อภิ
ปรายและสรุ
ให้สมบูรณ์กเรียนลงบนกระดานดา
6. ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาคาตอบบนกระดานดา ร่วมกัน
อภิปรายและสรุปข้อมูลให้สมบูรณ์
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ขั้นสรุป
7. ให้ นั ก เรีย นร่ว มกั น บอกคุ ณ ค่าและประโยชน์ ของการศึ ก ษา
ขั้นสรุป
เรื่อง ความผิดทางอาญาและความผิดทางแพ่งได้อย่างมีเหตุผล
7. ให้ นั ก เรีย นร่ว มกั น บอกคุ ณ ค่าและประโยชน์ ของการศึ ก ษา
8. ครูมอบหมายให้นักเรียนทาชิ้นงาน “เจาะเรื่องเด่น ประเด็น
เรื่อง ความผิดทางอาญาและความผิดทางแพ่งได้อย่างมีเหตุผล
ร้ อ น” โดยให้ นั ก เรีย นน าข่ าวเกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ทาง
8. ครูมอบหมายให้นักเรียนทาชิ้นงาน “เจาะเรื่องเด่น ประเด็น
อาญาและความผิดทางแพ่งที่ตนสนใจมาวิเคราะห์ ตามประเด็น
ร้อ น” โดยให้ นั ก เรีย นน าข่ าวเกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ทาง
ดังนี้
อาญาและความผิดทางแพ่งที่ตนสนใจมาวิเคราะห์ ตามประเด็น
1) ข่าวดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดในลักษณะใด
ดังนี้
2) การกระทาความผิดลักษณะดังกล่าวควรได้รับโทษอย่างไร
1) ข่าวดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดในลักษณะใด
โดยให้นักเรียนทาลงในสมุดจดบันทึก
2) การกระทาความผิดลักษณะดังกล่าวควรได้รับโทษอย่างไร
โดยให้นักเรียนทาลงในสมุดจดบันทึก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑.- ความแตกต่างระหว่างความผิด - การตอบคาถาม
ทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.- จาแนกความผิดทางอาญากับ - การตอบคาถาม
ความผิดทางแพ่ง
- การทาใบงาน
ด้านคุณลักษณะ
๑.- บอกคุณค่าและประโยชน์ของ
การศึกษาเรื่อง ความผิดทาง
อาญาและความผิดทางแพ่ง

- ตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
เหมาะสม

- คาถาม
- ใบงานที่ 4.2

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- ระดับคุณคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ระดับพอใช้

- คาถาม

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลเหมาะสม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานที่ 4.2 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด และตอบถามลงในช่องว่างที่กาหนดให้
1. ความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
การกระทาความผิดทางอาญา
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

การกระทาความผิดทางแพ่ง
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ชื่อ...........................................นามสกุล..............................................เลขที่.........................ชั้น........................

204

เฉลย
ใบงานที่ 4.2 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด และตอบถามลงในช่องว่างที่กาหนดให้
1. ความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
การกระทาความผิดทางอาญา
การกระทาผิดกฎหมายซึ่งกาหนดความสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนกับรัฐที่ปกครองประชาชนในอาณา
เขตโดยจะต้องมีตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์
อักษรกาหนดความผิดและโทษไว้อย่างชัดเจน ซึ่งที่
จะได้รับจะต้องเป็นโทษที่กฎหมายกาหนดไว้ขณะ
กระทาผิด จะอาศัย จารีต ประเพณี หลักกฎหมาย
ใกล้เคียง หรือหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ลงโทษ
ผู้กระทาผิดไม่ได้

การกระทาความผิดทางแพ่ง
การกระทาผิดกฎหมายเอกชนที่เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนและเอกชนในทาง
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีการกาหนดหลักเกณฑ์
เอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
กฎหมายอื่น แต่ในกรณีที่ไม่มีตัวบทกฎหมาย
กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ศาลสามารถ
ตัดสินข้อพิพาทโดยใช้หลักจารีตประเพณีท้องถิ่น
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาบังคับใช้

2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เริ่มจากเมื่อ
ผู้เสียหายหรือผู้มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายไป
ร้องทุกข์ หรือแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดาเนินคดีกับผู้กระทา
ความผิด ตารวจจะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่
รับผิดชอบในการดาเนินคดีอาญา ตารวจรับแจ้ง
ความ จับกุมผู้ต้องสงสัย คันตัวบุคคลและสถานที่
ควบคุมผู้ต้องหาระหว่างสืบสวน สอบสวน
ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และพยาน เตรียม
พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วทาความเห็นตาม
สานวนว่าควรฟ้องหรือไม่ควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา
ต่อจากนั้นส่งสานวนการสอบสวนไปยังพนักงาน
อัยการ ถ้าอัยการเห็นสมควรก็สั่งฟ้องต่อศาล

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเริ่มจากโจทย์เสนอ
คาฟ้องต่อศาล ศาลก็จะเริ่มทาการพิจารณาคดี
โดยมีการสืบพยานทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจาเลย
ต่อจากนั้นศาลก็จะมีคาพิพากษาหรือการตัดสินคดี
โจทก์หรือจาเลยอาจอุธรณ์คาพิพากษาของศาล
ชั้นต้น ต่อศาลอุธรณ์ ศาลฎีกา ตามลาดับ แล้วจึง
มีการบังคับคดีให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล
นั้น
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน
ชืรหั่อสหน่
ยนรู้ สิรายวิ
ทธิมนุชษา ยชน
วิชวายการเรี
ส 23101
สังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
า กสษาปี
23101
ชา สัยงนที
คมศึ
สาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวั
ชัรหั้นสมัวิธชยมศึ
ที่ 3 รายวิ
ภาคเรี
่ 1กษา
ปีการศึกกลุ
ษา่ม2562
เวลา 4 ชั่วฒ
โมงนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 4 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
1. มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ยตันรู
วชี้ ส้วัด2.1
มาตรฐานการเรี
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิ
เข้
บัติตนตามหน้
ที่ของการเป็
องดี
าารงรั
ที่ของการเป็
นพลเมื
อพลเมื
งดีฒนธรรมไทย
มีคา่าใจและปฏิ
นิยบมทีัติต่ดนตามหน้
ีงามและธ
กาษาประเพณี
แนละวั
ค่านิ่ดีงยวามและธำ
มที
กษาประเพณี
ฒานธรรมไทย
มีค่านิยมีดมที
การงรั
ษาประเพณี
และวั
ฒและวั
นธรรมไทย
ารงชี
ิตอยู่ด่รีงว่ามและธ
มกั�รงรั
นในสั
งคมไทยและสั
งคมโลกอย่
งสันติสุข
ด
ารงชี
ว
ต
ิ
อยู
ร
่
ว
่
มกั
น
ในสั
ง
คมไทยและสั
ง
คมโลกอย่
า
งสั
ดำ
�
รงชี
ว
ต
ิ
อยู
ร
่
ว
่
มกั
น
ในสั
ง
คมไทยและสั
ง
คมโลกอย่
า
งสั
น
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.3/2
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทติธิสนมุขตินุสษุขยชน
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.3/2
่วนร่วมในการปกป้
องคุ้มครองผู
้อื่นตามหลั
ธิมนุษยชน
มีส่วนร่มีวสมในการปกป้
องคุ้มครองผู
้อื่นตามหลั
กสิทธิมกนุสิษทยชน
2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
2 .สาระสสิทาคัธิญ
มนุ/ความคิ
ษยชนมีดครวบยอด
วามสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ยชนมีความส
าคัญต่อกการด
วิตของมนุษย์ ่เดัหมาะสม
งนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองสิสิททธิธิมมนุนุษษยชนของผู
้อื่นตามหลั
สิทธิมารงชี
นุษยชนในโอกาสที
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนในโอกาสที่เหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3. สาระการเรี
ยนรู้ ยนรู้
สาระการเรี
สาระการเรี
ยนรู้ ้
ความรู
้ ความรู
ความรู
๑. อธิบายความหมายและความสำ
�คัญของสิ
มนุษยชน
1.
อธิบ้ ายความหมายและความส
าคัทญธิของสิ
ทธิมนุษยชน
าคัญงราชอาณาจั
ของสิ
ทธิมนุกษรไทย
ยชน
๒. สิทธิม1.
ฐธรรมนูฐญธรรมนู
แห่งราชอาณาจั
กรไทย		
2.นุษสิอธิยชนตามรั
ทบธิมายความหมายและความส
นุษยชนตามรั
ญแห่
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทักษะ/กระบวนการ
ทั2.กษะ/กระบวนการ
ทั1กวิษะ/กระบวนการ
๑. วิเคราะห์
นวทางการมี
ส่วนร่วมในการปกป้
องคุ้มครองผู
ื่นตามหลั
สิทธิมนุกสิษทยชนได้
เแคราะห์
แนวทางการมี
ส่วนร่วมในการปกป้
องคุ้ม้อครองผู
้อื่นกตามหลั
ธิมนุษยชนได้
1
วิ
เ
คราะห์
แ
นวทางการมี
ส
ว
่
นร่
ว
มในการปกป้
อ
งคุ
ม
้
ครองผู
้
อ
น
่
ื
ตามหลั
ก
สิ
ท
ธิมนุษยชนได้
เจตคติ เจตคติ
เจตคติ
การมี
ส่วนร่วมในการปกป้
องคุ้มอครองผู
้อื่นกตามหลั
ทธิมนุษยชน
๑. การมี1.
ส่วนร่
วมในการปกป้
องคุ้มครองผู
ื่นตามหลั
สิทธิมนุกษสิยชน
1. การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4. สมรรถนะส
าคัญของผู้เรียน ด
4.1 ความสามารถในการคิ
4.1 ความสามารถในการคิ
- ทักษะการนาความรู้ไดปใช้
ทักษะการนาความรู้ไปใช้
4.2 -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. คุณลัก1.ษณะอั
มีวินัยนพึงประสงค์
1. ใฝ่
มีวเินรียัยนรู้
2.
2. มุใฝ่่งเมัรี่นยในการท
นรู้ างาน
3.
3. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
การประเมิ
นผลรวบยอด
ชื6.้นงานหรื
อภาระงาน
ชื้นงานหรื- อสมุ
ภาระงาน
ดบันทึก Human Rights Defender Diary
- สมุดบันนทึผลชิ
ก Human
Defender Diary
เกณฑ์การประเมิ
้นงานหรือRights
ภาระงาน
เกณฑ์การประเมิ
นผลชิน้นสมุงานหรื
- แบบประเมิ
ดบันทึอกภาระงาน
Human Rights Defender Diary
- แบบประเมินสมุดบันทึก Human Rights Defender Diary

๒๐๖
รายการประเมิน
1. การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

2. ความ
สม่าเสมอในการ
บันทึกการมีส่วน
ร่วมปกป้อง
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
3. การบอก
ประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วม
ปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
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คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือแสดงพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนมากกว่า 5
ครั้ง โดยมีหลักฐาน
ประกอบชัดเจน

ดี (3)
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือแสดงพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 4 ครั้ง
โดยมีหลักฐาน
ประกอบชัดเจน

พอใช้ (2)
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือแสดงพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนมากกว่า 3
ครั้ง โดยมีหลักฐาน
ประกอบชัดเจน

นักเรียนบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเป็นประจา
แต่ละครั้งมี
ระยะเวลาห่างกันไม่
เกิน 1 สัปดาห์
อธิบายประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วม
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
ชัดเจนทุกประเด็น

นักเรียนบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเป็นประจา
แต่ละครั้งมี
ระยะเวลาห่างกันไม่
เกิน 2 สัปดาห์
อธิบายประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วม
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
มากกว่า 4 ด้าน

นักเรียนบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเป็นประจา
แต่ละครั้งมี
ระยะเวลาห่างกันไม่
เกิน 3 สัปดาห์
อธิบายประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วม
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
มากกว่า 3 ด้าน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 14 – 16
คะแนน 11 – 13
คะแนน 8 – 10
คะแนน ต่ากว่า 8
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
พอใช้ ขึ้นไป

ปรับปรุง (1)
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือแสดงพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
น้อยกว่า 3 ครั้ง
หรือไม่มีหลักฐาน
ประกอบการบันทึก
กิจกรรม
นักเรียนบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเป็นประจา
แต่ละครั้งมีระยะเวลา
ห่างกันมากกว่า 3
สัปดาห์
อธิบายประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วมปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่
มีต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และ
สังคมโลกได้ถูกต้องน้อย
กว่า 3 ด้าน

- การนิยามความหมายของคาว่าสิทธิ
มนุษยชน
- การวิเคราะห์ความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน

1. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับชาวโรฮิงญา
2. บัตรคา “ความหมายของสิทธิ
มนุษยชน”
ภาระงาน/ชิ้นงาน

ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับชาวโรฮิงญา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้

การดารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้น มีความจาเป็นที่
จะต้องเข้าใจใน สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของ
ตนเอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ และธารงสันติสุข
ผ่านการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=54-XsF9Rh1k
https://www.youtube.com/watch?v=54-XsF9Rh1k
ตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามว่า
ขอบเขตเนื้อหา
1) นักเรียนมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
2) นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. ความหมายของสิทธิมนุษยชน
หรือไม่ เพราะเหตุใด
2. ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ความหมายและความสาคัญของสิทธิ
จุดประสงค์การเรียนรู้
มนุษยชน ดังนี้ “มนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน
สิทธิดังกล่าวนั้นมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก
ด้านความรู้
ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและความสาคัญของสิทธิ
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสิทธิ มนุษยชน”
มนุษยชนได้อย่างถูกต้อง

สาระสาคัญ

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ ง สิทธิมนุษยชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

๒๐๗
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสาคัญของสิทธิ 3. ครูให้นักเรียนนิยามความหมายคาว่า “สิทธิมนุษยชน” โดยการให้
มนุษยชนได้ถูกต้องและมีเหตุผล
นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-6 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นส่งตัวแทนมา
รับบัตรคา “ความหมายของสิทธิมนุษยชน” กลุ่มละ 4 บัตรคา จากนั้นให้
2. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษา
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและเขียนความหมายของคาว่า สิทธิ
ความหมายของสิทธิมนุษยชนได้
มนุ
ลงในกระดาษที
่ครูเตรี่คยรูมไว้
“สิทษธิยชน”
มนุษยชน”
ลงในกระดาษที
เตรียให้มไว้ให้
ด้านคุณลักษณะ
4. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มให้นาเสนอความหมายของคาว่า “สิทธิ
จากนัจากนั
้นครูแน้ ละนั
กเรียกนร่
มกัวนมกัสรุนปสรุความหมายให้
ได้ไใด้จความที
“สิทษธิยชน”
มนุษยชน”
ครูและนั
เรียวนร่
ปความหมายให้
ใจความที่ ่
1. นักเรียนอภิปรายถึงคุณค่าและความสาคัญของ มนุ
สมบูรณ์
ของสิทธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล
5. ครูแสดงข้อความตัวอย่างหลักการจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนข้อที่ 1 ดังนี้ “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกัน
ด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” จากนั้นให้นักเรียน (กลุ่มเดิม) ร่วมกัน
อภิปรายประเด็นต่อไปนี้ “สิทธิมนุษยชนมีความสาคัญอย่างไร”
6. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานาเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยครู
และนักเรียนร่วมกันเติมคาตอบให้สมบูรณ์
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคุณค่าและความสาคัญของของสิทธิ
มนุษยชน จากนั้นครูสรุปดังนี้ “การดารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้น มีความ
จาเป็นที่ จะต้องเข้าใจใน สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของตนเอง เพื่อรักษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ ง สิทธิมนุษยชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๐๘
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ผลประโยชน์ และธารงสันติสุข ผ่านการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ ง สิทธิมนุษยชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๐๙
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑.- ความหมายของสิทธิมนุษยชน - การนิยาม
๒.- ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ความหมาย
- การตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.- การวิเคราะห์ความสาคัญของ - การตอบคาถาม
สิทธิมนุษยชน
๒.- กระบวนการทางานกลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
๑.- อภิปรายถึงคุณค่าและ
- การอภิปราย
ความสาคัญของของสิทธิ
มนุษยชน

เกณฑ์

- บัตรคา/คาถาม - นักเรียนนิยามความหมาย
ถูกต้อง มีคาสาคัญ (Keywords)
ครบถ้วน
- คาถาม
- นักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลร้อยละ 80
- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- นักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้อง
- ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

- นักเรียนทั้งหมดสามารถตอบ
- ประเด็นการ
อภิปราย/ค
าถาม
การอภิ
ปราย/คำ
�ถาม คาถามได้ร้อยละ80

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................. .............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................... .....
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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บัตรคา “ความหมายของสิทธิมนุษยชน”
สิทธิมนุษยชน หมายถึงสิทธิของมนุษย์ ติดตัวมาแต่เกิดของมนุษย์ทุกคน เป็นกระแสโลกอีกกระแส
หนึ่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ผ ลั ก ดั น ให้ ม วลประเทศสมาชิ ก ให้ ก ารยอมรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยอมรับในหลักการแห่งการคุ้มครองในสิทธิมนุษยชน เพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกโดยการจัดตั้งองค์การขึ้นมา เพื่อ
ตรวจสอบดูแล เรียกว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นตามคาแนะนาของวุฒิสภา
ที่มา: เดชา สวนานนท์
สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่
ได้ที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย ตามกฎหมายไทย ตามสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยมีสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
ที่มา: พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา
3
สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือศักดิ์ศรีความเป็นคนเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมา
แต่กาเนิด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอื่นๆ
เผ่าพันธุ์หรือสังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกาเนิด หรือสถานะอื่นๆ เช่น คนเราทุกคนมีสิทธิได้รับการยอมรับนับถือ
ว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่
ที่มา: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นุษยชน หมายถึ
สิทธิ ศังกชาติ
ดิ์ศรีพ.ศ.2542
ของความเป็
นมนุ3ษได้ย์ให้ทีค่มวามหมายของ
ีตามธรรมชาติสิทซธิึ่งมตินุดษตัยชน
วมนุไว้ษวย์่ามาแต่
พระราชบัญสิญัทตธิิคมณะกรรมการสิ
ทธิมนุงษยชนแห่
มาตรา
เกิด รวมถึง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่ง
มีการรับรองไว้โดยทั่วโลกให้การยอมรับ
ที่มา: หนังสือ สิทธิของเธอ สิทธิของฉัน สิทธิของเรา
โดยสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

กิจกรรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูสุ่มผู้เรียน 2–3 คน ตอบคาถาม ดังนี้
1) นักเรียนต้องการประกอบอาชีพใดในอนาคต เพราะเหตุใด
สาระสาคัญ
2) ประเทศไทยมีการให้เสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพ
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของไทย ซึ่งได้ หรือไม่ อย่างไร
มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชน 2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของ
ชาวไทยไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและคุ้มครอง
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ “รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด
ประชาชนในประเทศ
ของไทย ซึ่งได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและคุ้มครองประชาชนในประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
1. สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่ได้มีการ รายละเอียดดังกล่าวมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตใน
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ สังคม ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ”
ของปวงชนชาวไทย
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 - 4 คน โดยคละ
ด้านความรู้
1. สรุปความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชน ความสามารถ ออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ดังนี้
1) ความเสมอภาค
ชาวไทยได้
2) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
2. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่มีการ
3) กระบวนการยุติธรรม
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้
4) สิทธิในทรัพย์สิน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย หมวด
ที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
2. กิจกรรม “ใช่หรือมั่ว...ชัวร์หรือไม่”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การสรุปข้อมูลจากการศึกษารัฐธรรมนูญ
- การระบุสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้
มี ก ารบั ญ ญั ติ ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ จากการท า
กิจกรรม “ใช่หรือมั่ว...ชัวร์หรือไม่”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

๒๑๒
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5) สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
6) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สรุปความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
7) สิทธิเสรีภาพในการศึกษา
ชาวไทยได้ถูกต้อง
8) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
ด้านคุณลักษณะ
9) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
1. นักเรียนอภิปรายถึงคุณค่าและความสาคัญของ
10) เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
การบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
4. ครูสุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบที่ได้จากการศึกษา
ชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญได้อย่างมีเหตุผล
ค้นคว้า จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
5. นักเรียนทากิจกรรม “ใช่หรือมั่ว... ชัวร์หรือไม่” โดยนักเรียน
แต่ละกลุ่มแข่งกันตอบคาถามว่าข้อความที่ครูกาหนดให้ “ใช่”
หรือ “ไม่ใช่” สิทธิและเสรีภาพที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยครูบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มไว้บนกระดานดา
ขั้นสรุป
6. ครูถามคาถามนักเรียน ดังนี้ “การบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญมีประโยชน์และ
ความสาคัญอย่างไรบ้าง”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๑๓
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑.
ธิและเสรี
ภาพของประชาชน
สิทสิธิแทละเสรี
ภาพของประชาชน
- การสรุปความรู้
ตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
- การตอบคาถาม
รัฐธรรมนูญ
- การระบุสิทธิและ
- หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวง
เสรีภาพของประชาชน
ชนชาวไทย
ในรัฐธรรมนูญ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.
การใช้กกระบวนการกลุ
ระบวนการกลุ่ม่ม
- การใช้
ด้านคุณลักษณะ
- อภิอภิปปรายถึ
าคัญญ
๑.
รายถึงคุงคุณณค่ค่าาและความส
และความสาคั
ของการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ใน
รัฐธรรมนูญ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ตอบคาถามและสรุป
ความรู้ได้ถูกต้อง
- คาถาม
ครบถ้วน
- กิจกรรม “ใช่
หรือมั่ว...ชัวร์ - ตอบคาถามในกิจกรรม
ถูกต้องมากกว่า
หรือไม่”
ร้อยละ 80

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ระดับดี

- การตอบคาถาม/
การอภิปราย

- คาถาม/
ประเด็
น
ประเด็
นการ
การอภิ
ปราย
อภิปราย

- นักเรียนอภิปรายถึง
คุณค่าและความสาคัญ
ของการบัญญัติ

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
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คาถามสาหรับกิจกรรม “ใช่หรือมั่ว...ชัวร์หรือไม่”
(..............)
(..............)
(..............)
(..............)
(..............)
(..............)
(..............)
(..............)
(..............)
(..............)

1. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
2. ทหาร ตารวจ ข้าราชการ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
3. ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหามีความผิด
4. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน
5. เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
6. การเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลอื่นสื่อสารถึงกันกระทาได้โดยไม่ต้องมีคาสั่งศาล
7. การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดสามารถกระทาได้
8. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
9. บุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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วันที่..........เดือน..........พ.ศ.................
เฉลย

คาถามสาหรับกิจกรรม “ใช่หรือมั่ว...ชัวร์หรือไม่”
ใช่
(..............)
ใช่
(..............)
ไม่ใช่
(..............)
ใช่
(..............)
ใช่
(..............)
ใช่
(..............)
ไม่ใช่
(..............)
ใช่
(..............)
ใช่
(..............)
ใช่
(..............)

1. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
2. ทหาร ตารวจ ข้าราชการ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
3. ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหามีความผิด
4. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน
5. เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
6. การเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลอื่นสื่อสารถึงกันกระทาได้โดยไม่ต้องมีคาสั่งศาล
7. การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดสามารถกระทาได้
8. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
9. บุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอ เรื่อง Rich Child vs. Poor Child Experiment

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- วีดีทัศน์ เรื่อง Rich Child vs. Poor
1.
Child Experiment
2.
- รู ป ภ าพ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
จานวน 5 ภาพ
สาระสาคัญ
3.
- สลากหมายเลข 1-5
แนวทางการการมีส่วนร่วมในการ
4.
- ส มุ ด บั น ทึ ก “ Human Rights
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้
Defender Diary”
คนในสังคมปฏิบัติตนต่อกันอย่าง
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=j_CnQFr3Jqg
https://www.youtube.com/watch?v=j_CnQFr3Jqg
ภาระงาน/ชิ้นงาน
คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามในประเด็นดังนี้
- การสร้างแผนผังความคิด เรื่อง แนว
1) นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรจากการรับชมคลิปวิดีโอ
ขอบเขตเนื้อหา
ท างการมี ส่ ว น ร่ ว มใน การป กป้ อง
2) ในสังคมไทยมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร
แนวทางการการมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3) นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในคลิปวิดีโอ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4) นักเรียนจะแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าว - การบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
จุดประสงค์การเรียนรู้
การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
เกิดขึ้นในสังคมไทยได้หรือไม่ อย่างไร
ด้านความรู้
นั ก เรี ย นลงในสมุ ด บั น ทึ ก “Human
1. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการมี 2. ครู เชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย น เรื่ อ ง แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชน ดังนี้ “แม้ประเทศไทยจะมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ Rights Defender Diary”
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
คนในประเทศ แต่ก็ยังคงปรากฏปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น วันนี้
มนุษยชนได้ถูกต้อง
เราจะร่ ว มกั น ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มในการปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มนาเสนอ มนุษยชน”
แนวทางการปกป้องคุ้มครองสิทธิ

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

๒๑๗
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ที่มา : http://transbordernews.in.th/home/?p=16388

http://www.komchadluek.net/news/crime/156877
ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/crime/156877
ภาพที่ 3 สิทธิทางการศึกษา

มนุษยชนในรูปแบบแผนผังความคิดได้ ขั้นสอน
3. ครูแสดงภาพจานวน 5 ภาพ ดังนี้
ถูกต้องและเหมาะสม
ภาพที่ 1 สิทธิเด็ก
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
ด้านคุณลักษณะ
1. อภิปรายคุณค่าและความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
http://ploychom.blogspot.com/2017/02/13-1.html
ที่มา : http://ploychom.blogspot.com/2017/02/13-1.html
สิทธิมนุษยชนได้อย่างมีเหตุผล
ภาพที่ 2 สิทธิแรงงานข้ามชาติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๑๘
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7. นั กเรีย นร่วมกัน อภิปรายในประเด็ น “การมีส่วนร่วมปกป้องคุ้ม ครองสิท ธิมนุ ษ ยชนมี
ความสาคัญอย่างไร และเป็นหน้าที่ของบุคคลใดในสังคม”
8. ครูม อบหมายให้ นั กเรีย นบั น ทึ กพฤติ กรรมการมี ส่ว นร่วมในการปกป้ องคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนลงในสมุดบันทึก “Human Rights Defender Diary” และส่งสมุดบันทึกเมื่อสิ้น
ภาคเรียน

ขั้นสรุป

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/scoop/250487
250487
4. จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ออกมาจับฉลากหลือกหมายเลขของภาพที่
1-5 และร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในรูปภาพที่กาหนดให้
และนาเสนอ “แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” จากนั้นบันทึกคาตอบ
และนาเสนอในรูปแบบแผนผังความคิดลงในกระดาษ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาแผนผังความคิดมาแปะหน้าชัน้ เรียน ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
แต่ละกลุ่มให้อธิบายแผนผังความคิดของกลุ่มตนเอง
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง แนวทางการมีสว่ นร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนให้สมบูรณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แผนการจั
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิทธิมนุษยชน ดการเรียนรู้ที่ ๔๐ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรูี่ ๕้ เรื
ง สิกทษาธิมศาสนาและวั
นุษยชน ฒนธรรม
กลุ
สัง่อคมศึ
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
16388
ที่มา : http://transbordernews.in.th/home/?p=16388
ภาพที่ 4 สิทธิสตรี
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา
ชั่วกโมง
ชั้นมัธ๑ยมศึ
ษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
แนวทางการการมี
นร่ววมในการ
มในการ
๑. แนวทางการมีสส่ว่วนร่
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
- การตอบคำาถาม
�ถาม - คาถาม
การตอบค

เกณฑ์
- ตอบคำาถามถู
�ถามถูกต้กต้ออง ง
ตอบค

- การสร้างแผนผั
างแผนผัง ง - เกณฑ์การประเมิน
การสร้
ความคิ
แผนผังความคิด
ความคิดด

- ระดับคุบณ
คุณภาพผ่
ภาพผ่านาน
ระดั
เกณฑ์ระดับดี

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การใช้กกระบวนการกลุ
ระบวนการกลุ่ม่ม
งเกตพฤติกรรม
กรรม แบบสั
- แบบสังเกตพฤติ
งเกตพฤติกกรรม
รรม
-๑.การใช้
สั- งสัเกตพฤติ
-๒.การน
การนำาเสนอ
�เสนอ
- ตอบคำาถาม
�ถาม
คำ�ถาม
-๓.การมี
ค- าถาม
การมีสส่วนร่
่วนร่ววมปกป้
มปกป้อองคุงคุ้ม้มครองสิ
ครองสิททธิธิ ตอบค
มนุษยชน
ด้านคุณลักษณะ
รายคุณณค่ค่าาและความส
และความสาคั
-๑.อภิอภิปปรายคุ
าคัญญ
ของการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

- การอภิปปราย
ราย
การอภิ

- ประเด็นนการอภิ
การอภิปปราย
ราย
-ประเด็

ระดั
- ระดับคุบณ
คุณภาพผ่
ภาพผ่านาน
เกณฑ์ระดับดี
ระดั
- ระดับคุบณ
คุณภาพผ่
ภาพผ่านาน
เกณฑ์ระดับดี
อภิ
- อภิปรายได้
ปรายได้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผู้รับรอง

สมุดบันทึก Human Rights Defender Diary

ตัวอย่าง

ความรู้สึกจากการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
นักเรียนคิดว่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความสาคัญอย่างไร
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

วัน เดือน ปี

สมุดบันทึก Human Rights Defender Diary

ชื่อ............................................นามสกุล........................
เลขที่...................ชั้น.....................
โรงเรียน.................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 5้ เรืสัง่อคมศึ
ง สิกทษาธิมศาสนาและวั
นุษยชน ฒนธรรม
กลุ่มวสาระการเรี
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู
้
ตัวชี้วัด
กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
นา
ตัวชี้วสัด2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้อง
ขั1.้นนันกาเรียนทากิจกรรม “5 คาใบ้” โดยครูนาเสนอภาพหรือ
ส 2.1้อื่นม.3/2
คุ้มครองผู
ตามหลัมีกสสิ่วทนร่ธิมวนุมในการปกป้
ษยชน อง
1.
นักเรีย้นนทๆากิเกีจ่ยกรรม
“5กครด้าใบ้านสิ
” โดยครู
าเสนอภาพหรื
ประโยคสั
วกับองค์
ทธิมนุษนยชนที
ละคาใบ้อ
คุสาระส
้มครองผู
้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
าคัญ
ประโยคสั
่ยวกัวยกั
บองค์
นสิทธิมนุษาถามว่
ยชนทีาลคะค
จากนั้นให้้น ักๆเรีเกียนช่
นสืกบรด้
ค้นาและตอบค
าใบ้าใบ้
ดังกล่าว
สาระสแนวทางการการมี
าคัญ
ส่วนร่วมในการปกป้อง
จากนั
นักกเรีรใด
ยนช่วยกันสืบค้นและตอบคาถามว่าคาใบ้ดังกล่าว
หมายถึ้นงให้องค์
แนวทางการการมี
ส่วนร่
วมในการปกป้
อง บัติ หมายถึ
คุ้มครองสิ
ทธิมนุษยชนจะช่
วยให้
คนในสังคมปฏิ
กรใดาสู่บทเรียน เรื่อง องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้
2. ครูเชืง่อองค์
มโยงเข้
คุตนต่
้มครองสิ
ทธิามงคนุษานึยชนจะช่
คนในสันงมนุ
คมปฏิ
อกันอย่
งถึงศักดิว์ศยให้
รีความเป็
ษย์ บัติ 2.
ครูกเชืรด้่อมโยงเข้
ยน คเรืวามส
่อง องค์
นสิทธิมนุอษงยชน
ดังนี้
“องค์
านสิทธิามสูนุ่บษทเรี
ยชนมี
าคัญกรด้
ต่อาการปกป้
คุ้มครอง
ตนต่
อ
กั
น
อย่
า
งค
านึ
ง
ถึ
ง
ศั
ก
ดิ
ศ
์
รี
ค
วามเป็
น
มนุ
ษ
ย์
ขอบเขตเนื้อหา
“องค์
านสิทธิทมธินุมษนุยชน
ษยชนมี
อการปกป้
คุ้มครอง
และพักฒรด้นาสิ
ซึ่งคปัวามส
จจุบันาคัมีทญั้งต่องค์
กรระหว่อางงประเทศ
ขอบเขตเนื
องค์กรด้านสิ้อทหาธิมนุษยชน
และพั
ฒนาสิทฐ ธิและองค์
มนุษยชนกรเอกชน
ซึ่งปัจจุบแต่
ันมีลทะองค์
ั้งองค์กกรมีรระหว่
างประเทศ
องค์กรภาครั
รายละเอี
ยดการ
องค์
รด้ากนสิ
ทธิมนุางประเทศ
ษยชน
1)กองค์
รระหว่
องค์
กรภาครั
ฐ และองค์
ะองค์กกรมี
รายละเอี
ยดการ
ทางานที
่อาจแตกต่
างกันกรเอกชน
ดังนั้นวันแต่
นี้เลราจะศึ
ษาเกี
่ยวกับองค์
กร
างประเทศ
1)
2) องค์กรระหว่
รภายในประเทศ
ทด้าางานที
นสิทธิม่อนุาจแตกต่
ษยชน”างกัน ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับองค์กร
2) องค์
- องค์กรภายในประเทศ
กรภาครัฐ
ทธิมนุษยชน”
ขัด้า้นนสิ
สอน
- องค์กรภาครั
รเอกชนฐ
ขั3.้นครู
สอน
นาเสนอข้อมูลองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ตราสัญลักษณ์
- องค์กกรเอกชน
จุดประสงค์
ารเรียนรู้
3.
ครูนาเสนอข้างานของแต่
อมูลองค์กรด้
านสิทกรธิมโดยใช้
นุษยชน
ตราสัญลัาเสนอ
กษณ์
ลักษณะการท
ละองค์
โปรแกรมน
จุด้ดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
ลัPowerPoint
กษณะการทางานของแต่ละองค์กร โดยใช้โปรแกรมนาเสนอ
ด้1.านความรู
้
จากกิจกรรมภาพปริ
ศนา นักเรียนสามารถระบุ 4.
PowerPoint
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่ามีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
1.
จากกิกรด้
จกรรมภาพปริ
นา นักถเรีูกต้ยอนสามารถระบุ
ชื่อองค์
านสิทธิมนุษศยชนได้
งมากกว่าร้อย 4.
นอภิ
นสิทธินมเทอร์
นุษยชน
อื่นครู
ๆ แอีละนั
กหรืกอเรีไม่ยนร่
(ให้วเมกั
วลานั
กเรีปยรายว่
นได้าสมีืบอค้งค์
นข้กอรด้มูลาจากอิ
เน็ต
ชื่อองค์
ละ
80กรด้านสิทธิมนุษยชนได้ถูกต้องมากกว่าร้อย อืประมาณ
่น ๆ อีกหรื
ไม่ (ให้
5 อนาที
) เวลานักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ละ
80
2. จากกิจกรรมภาพปริศนา นักเรียนสามารถ
ประมาณ
5 นาที
5.
นักเรียนท
ากิจ)กรรม “ภาพปริศนา” โดยครูนาเสนอภาพตรา
กรรมภาพปริ
ศนา นักเรียกนสามารถ
2.
อธิบจากกิ
ายลักจษณะการท
างานขององค์
รด้านสิทธิ
5. นักเรียนทากิจกรรม “ภาพปริศนา” โดยครูนาเสนอภาพตรา
มนุ
ยชนได้
ถูกต้องมากกว่
าร้อยละก๘๐
อธิบษายลั
กษณะการท
างานขององค์
รด้านสิทธิ
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา
ชั่วกโมง
ชั้นมัธ1ยมศึ
ษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
สื1.่อ/แหล่
เรียนรู5้ คาใบ้
ใบกิจงกรรม
1.
จกรรม 5าเสนอ
คาใบ้ PowerPoint เรื่ อ ง
2.- ใบกิ
โปรแกรมน
2.- กโปรแกรมน
องค์
รด้านสิทธิมนุาเสนอ
ษยชน PowerPoint เรื่ อ ง
องค์
านสิทภาพปริ
ธิมนุษยชน
3. กิกจรด้กรรม
ศนา
3.- กิจกรรม้นภาพปริ
ภาระงาน/ชิ
งาน ศนา
ภาระงาน/ชิ
งานกรและลักษณะการทางาน
- การระบุชื่อ้นองค์
-ขององค์
การระบุกชรด้
ื่อองค์
ษณะการท
างาน
า นสิกทรและลั
ธิ ม นุ ษกยชนในกิ
จ กรรม
ขององค์
ก รด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกิ จ กรรม
ภาพปริศนา
ภาพปริศนา

๒๒๓
๒๒๓

222
212
222

ษยชนได้
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80
ด้มนุ
านทั
กษะและกระบวนการ
๑.ด้านันทั
กเรีกยษะและกระบวนการ
นสามารถใช้ทักษะการสืบค้น หาคำ�ตอบ
ทักษะการสื
บค้น หาคกาตอบ
เกี1.่ยนัวกักบเรีชืย่อนสามารถใช้
และลักษณะการทำ
�งานขององค์
รด้าน
่อและลัถกูกษณะการท
างานขององค์กรด้าน
สิเกีท่ยธิวกั
มนุบษชืยชนได้
ต้อง
ธิมณนุษลัยชนได้
ด้สิาทนคุ
กษณะถูกต้อง
ด้านันคุกเรีณยลันระบุ
กษณะถึงคุณค่าและความสำ�คัญขององค์กร
๑.
นักทเรีธิมยนระบุ
ถึงคุณอย่ค่างมี
และความส
ด้1.านสิ
นุษยชนได้
เหตุผล าคัญของ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีเหตุผล

รายวิชา สังคมศึกษาฯ

สัญลักษณ์บางส่วนขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจานวน 5 องค์กร
ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
1) ภาพดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรใด
2) องค์กรดังกล่าวมีลักษณะการดาเนินงานอย่างไรบ้าง
ขั้นสรุป
6. นัก เรีย นร่วมกันตอบค าว่าว่า “องค์กรด้านสิ ท ธิมนุ ษยชน มี
ความสาคัญอย่างไรบ้าง”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
1) องค์กรระหว่างประเทศ
2) องค์กรภายในประเทศ
- องค์กรภาครัฐ
- องค์กรเอกชน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการสืบค้น
- การใช้กระบวนการกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
- ระบุถึงคุณค่าและความสาคัญ
ขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

วิธีการ
- การตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
-ตอบค
ตอบคำาถามถู
�ถามถูกกต้ต้ออง ง

- การระบุชื่อองค์กรและ - กิจกรรม ภาพ -ตอบค
ตอบคำาถามในกิ
�ถามในกิจจกรรม
กรรม
ลักษณะการทางานของ ปริศนา
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
องค์กรด้านสิทธิ
80
มนุษยชน
งเกตพฤติกรรม
กรรรม
สั- งสัเกตพฤติ

- แบบสังเกต
งเกต
แบบสั
พฤติกรรรม
รรม

-ระดั
ระดับบคุณ
คุณภาพผ่
ภาพผ่านเกณฑ์
่านเกณฑ์
ระดับดี

- การตอบคำาถาม
�ถาม
การตอบค

คำ�ถาม
ค- าถาม

-ตอบค
ตอบคำาถามถู
�ถามถูกกต้ต้ออง ง

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ตัวอย่างภาพสาหรับการทากิจกรรม “ภาพปริศนา”
คาชี้แจง ครูนาเสนอภาพต่อไปนี้ด้วยโปรแกรม PowerPoint ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามว่า ภาพต่อไปนี้
เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรใด
ภาพนาเสนอ

ภาพเฉลย

ชื่อองค์กร
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ
มูลนิธิความร่วมมือ
เพื่อต้านการค้าหญิง

องค์การนิรโทษกรรมสากล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

มูลนิธิกระจกเงา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
รหัสวิชา ส 23101 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา 6 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ
ธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
2.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในแต่ละสังคมย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ความเชื่อ การเมืองการ
ปกครอง และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
3. สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ความรู้
ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย
ทักษะ/กระบวนการ
อธิบายความสาคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยได้อย่างถูกต้อง
เจตคติ
เห็นคุณค่าความสาคัญของวัฒนธรรมสากลที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาไทย
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
รายงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
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รายงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
7. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบประเมินรายงานการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล
รายการประเมิน
1. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
พร้อมแสดงหลักฐาน
ประกอบ 4
พฤติกรรมขึ้นไป

มีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยพร้อม
แสดงหลักฐาน
ประกอบ 3
พฤติกรรม
มีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
อย่างเหมาะสม
3 พฤติกรรม

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
พร้อมแสดงหลักฐาน
ประกอบ 2
พฤติกรรม

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
พร้อมแสดงหลักฐาน
ประกอบ 1
พฤติกรรม

มีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
อย่างเหมาะสม
2 พฤติกรรม

มีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
อย่างเหมาะสม
1 พฤติกรรม

2. การเลือกรับ
มีพฤติกรรมที่แสดง
วัฒนธรรมสากล ถึงการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
อย่างเหมาะสม
4 พฤติกรรมขึ้นไป
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
8
หมายถึง
คะแนน
6-7 หมายถึง
คะแนน
4-5 หมายถึง
คะแนน ต่ากว่า 4
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
สาระสาคั
สาระสำ
�คัญ
วิถีการดาเนินชีวิตที่ดีงามย่อมมีการปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา อย่างมีแบบแผนจนเกิดเป็นมรดกที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นตนและมีการ
ผสมผสานกับ วัฒนธรรมจากภายนอกนามาซึ่ง
แนวทางในการเลือกรับและปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของคาว่าวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยได้
2. นักเรียนอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมไทยได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์
ความสาคัญของวัฒนธรรม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1) วีดีทัศน์การแสดงโขน
(https://www.youtube.com/watc
h?v=aRKAZv9LPq8)
aRKAZv9LPq8

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2) ห้องสมุด
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aRKAZv9LPq8
aRKAZv9LPq8
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) จากวีดีทัศน์นักเรียนเห็นสิ่งใดบ้าง ( การแสดงโขน การรา การ การอภิปรายความหมาย ความสาคัญ
การแต่
งกาย)
แต่งกาย)
และลักษณะของวัฒนธรรมและภูมิ
2) จากที่นักเรียนกล่าวมาเกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไร (เป็นลักษณธ
ปัญญาไทย
เฉพาะของประเทศไทย วัฒนธรรมไทย)
3. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนว่า “ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเหมือนกันกับประเทศ
อื่น ๆ ทั่วโลก โดยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกันไป
ตามลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติ ดังนั้น ในวันนี้เราจะเรียนรู้
ในเรื่องวัฒนธรรมไทย”

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์การแสดงโขน และตอบคาถาม ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสร้างองค์ความรู้
1. นักเรียนเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมและภูมิ
4. ครูเขียนคาว่าวัฒนธรรม บนกระดาษ ต่อมาสุ่มนักเรียนมาเขียน
ปัญญาไทย
ความหมายของวัฒนธรรมตามที่ตนเองเข้าใจ จานวน 5 คน และให้
สมาชิกในห้องที่มีความเห็นแตกต่างออกมาเพิ่มเติม
5. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปความหมายของวัฒนธรรม (วิถีการดาเนิน
ชีวิต ที่ดีงาม ย่อมมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา อย่างมีแบบแผนจนเกิดเป็น
มรดก ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นตนและมีการผสมผสานกับ
วัฒนธรรมจากภายนอกนามาซึ่งแนวทางในการเลือกรับและปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม)
6. ครูอธิบายถึงประเภทของวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภทคือวัฒนธรรมที่
เป็นวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุให้นักเรียนฟัง
7. ครูแบ่งกระดานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเขียนหัวข้อวัฒนธรรม
ที่เป็นวัตถุ ส่วนที่ 2 เขียนหัวข้อวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ พร้อมทั้งแบ่ง
นักเรียนในห้องออกเป็น 2 ทีม ให้นักเรียนแต่ละทีมต่อแถวตอนเรียง 1
ทีมที่ 1รับผิดชอบหัวข้อวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ ทีมที่ 2 รับผิดชอบหัวข้อ
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ โดยกิจกรรมมีกติกาดังนี้
7.1) ให้นักเรียนเขียนข้อความตามหัวข้อที่ตนเองได้รับมอบหมาย 1
คนมีสิทธิเขียนเพียงครั้งละ 1 ข้อความ เมื่อเขียนเสร็จให้ไปต่อด้านหลัง
หากเขียนไม่ได้ให้ส่งปากกาให้เพื่อนคนต่อไปแล้วไปต่อด้านหลัง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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7.2) เมื่อครูให้สัญญานหมดเวลาให้วางปากกาพร้อมกลับเข้าที่
ตนเอง
8. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคาตอบ และเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
9. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละ
กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาความรู้ที่ได้ศึกษามานาเสนอหน้าชั้นเรียน
พร้อมทั้งร่วมกันสรุปในประเด็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทย (ช่วยให้เกิด
ความสามัคคี กาหนดรูปแบบของสถาบัน แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
ชาติ สร้างระเบียบวินัย ช่วยแก้ปัญหา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. นักเรียนบอกความหมาย
ของคาว่าวัฒนธรรมไทยได้
2. นักเรียนอธิบายลักษณะ
ของวัฒนธรรมไทยได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. นักเรียนใช้กระบวนการ
กลุ่มวิเคราะห์ความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนเห็นถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของวัฒนธรรม
ไทยได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

-คคำาถาม
�ถาม

-ตอบค
ตอบคำาถามถู
�ถามถูกกต้ต้อองง

สังเกตพฤติ
กรรม
สั-งเกตพฤติ
กรรมการ
�งานกลุ่ม
ททำางานกลุ

-แบบสั
แบบสังงเกต
เกต
พฤติกรรมการท
รรมการทำ�างาน
งาน
กลุ่ม

- นักเรียนตอบคาถาม
ได้ถูกต้อง
- ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป

-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

-คคำาถาม
�ถาม

- นักเรียนทั้งหมด
สามารถตอบคาถามได้
ร้อยละ80

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนวิเคราะห์ระดับของภูมิปัญญาไทยได้
อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
สาระสาคัญ
รากฐานแห่งความเชื่อ ความสามารถ และ
วัฒนธรรม เมื่อนามาบูรณาการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมและค่านิยมในท้องถิ่น
ต่าง ๆ นั้น ย่อมเกิดเป็นภูมิปัญญาที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ทรงคุณค่าแก่รักษาสืบต่อไป
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายและความสาคัญของภูมิปัญญา
ไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนให้ความหมายของภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้: การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนั้นถามผู้เรียนว่า
“นักเรียนคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนเห็นนี้สามารถบอกอะไรกับนักเรียนได้
บ้าง” (ความรู้ ความสามารถของผู้สร้าง) “นักเรียนคิดว่า ความรู้
ความสามารถนั้นมากจากไหน” (การเรียนรู้และถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ)
2. จากคาตอบของผู้เรียนผู้สอนอธิบายเชื่อมโยงสู่เรื่องที่จะเรียน คือ
เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งเขียนชื่อเรื่องบน
กระดาน
ขั้นสร้างองค์ความรู้
3. ผู้สอนเขียนคาสาคัญ 3 คา คือ 1) ประสบการณ์และองค์ความรู้
2) การถ่ายทอด และ 3)การแก้ไขปัญหาในชีวิต บนกระดาน จากนั้นสุ่ม
ผู้เรียน เพื่อออกมาเรียบเรียงให้ได้ความหมายของภูมิปัญญาที่สมบูรณ์และ
ผู้สอนสรุปอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
4. ผู้สอนอธิบายความหมายของคาว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ
“ภูมิปัญญาชาติ” ให้ผู้เรียนฟัง
5. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ยกตัวอย่างภูมิปัญญาของกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชนิด จากนั้นตั้งคาถามเพื่อถาม
กลุ่มตรงข้ามในประเด็น ดังนี้ (ทักษะการทางานกลุ่ม)
1) ภูมิปัญญาที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นภูมิปัญญาระดับใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.- ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2.- ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
3.- ภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-
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ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาอย่างมี
เหตุผล
2) สิ่งที่แสดงถึงความเป็นภูมิปัญญา คือ สิ่งใด
6. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและถามผู้เรียนด้วย
คาถามดังนี้
1) นักเรียนคิดว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นภูมิปัญญาหรือไม่ อย่างไร (เป็น
เพราะ เครื่องปั้นดินเผาเกิดจากการเรียนรู้ของบรรพบุรุษและสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน)
2) นักเรียนคิดว่าเครื่องปั้นดินเผามีความสาคัญอย่างไร (เป็นสิ่งที่
แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและแสดงถึงองค์ความรู้ของคนไทย)
3) นักเรียนคิดว่าเครื่องปั้นดินเผาช่วยพัฒนาสังคมไทยได้อย่างไร
(บ่งบอกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและใน
ปัจจุบันยังเป็นสินค้าที่สาคัญของภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย)
4) นักเรียนคิดว่า เครื่องปั้นดินเผาเป็นภูมิปัญญาในระดับใดเพราะ
เหตุใด (เป็นภูมิปัญญาของชาติ เพราะ คนในชาติยอมรับและเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ความเจริญของประเทศ)
7. ผู้สอนวาดภาพสามเหลี่ยมบนกระดานและเขียนคาว่า
“สิ่งแวดล้อม” “สิ่งเหนือธรรมชาติ” “สังคม” จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกัน
ระดมความคิด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคาทั้ง 3 คากับภูมิปัญญาเป็น
เวลา 5 นาที จากนั้นผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนครั้งละคนเพื่อให้ออกมาแสดง
ความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน จนกระทั่งได้คาตอบที่ต้องการและผู้สอนอธิบาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพิ่มเติม (สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม และความเชื่อในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
8. ผู้สอนสุ่มผู้เรียน 1 คน และถามผู้เรียนว่า “นักเรียนคิดว่า
ภูมิปัญญาคืออะไร” (รากฐานแห่งความเชื่อ ความสามารถ และวัฒนธรรม
เมื่อนามาบูรณาการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสภาพสังคมและค่านิยมใน
ท้องถิ่นต่างๆนั้น) “ภูมีปัญญามีความสาคัญอย่างไร” (มีความเป็น
เอกลักษณ์ ทรงคุณค่า แก่รักษาสืบต่อไป)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๓๔

224
234

235
235 225

7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. นักเรียนให้ความหมายของ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. นักเรียนวิเคราะห์ระดับของ
ภูมิปัญญาไทยได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาอย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

-คคำาถาม
�ถาม

-ตอบค
ตอบคำาถามได้
�ถามได้ถถูกูกต้ต้อองง

-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

-คคำาถาม
�ถาม

-ตอบค
ตอบคำาถามได้
�ถามได้ถถูกูกต้ต้อองง

-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

-คคำาถาม
�ถาม

-ตอบค
ตอบคำาถามได้
�ถามได้ถถูกูกต้ต้อองง

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
สาระสาคัญ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ล้วนมีการ เปลี่ยน
แปลงตามปั
จจัยต่างๆอยู
นั้นสัดังคม
เปลี่ยนแปลงตามปั
จจัยต่่เาสมอ
งๆอยูดั่เงสมอ
งนั้นสังคม
จึงมีความจาเป็น ที่จะต้องอนุรักษ์ เพื่อคง
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมตนเอง และพัฒนาให้มี
ความงดงามยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป
ขอบเขตเนื้อหา
1) การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ไทย
2) แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
3) วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1) นักเรียนอธิบายลักษณะการสืบทอดและการ
การเปลี
่ยนแปลงวั
ฒนธรรมไทยได้
เปลี่ยนแปลงวั
ฒนธรรมไทยได้
ถูกต้ถอูกงต้อง
ที่มา : https://www.shopback.co.th...

ที่มา : https://www.maeban.co.th...
ภาพประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสอบถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนมา
2. ครูนาภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ขึ้นชือของประเทศไทย
มาใหนักเรียนดูเช่น ภาพอาหาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.- ภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจนัก
อนุรักษ์” ให้แต่ละกลุ่มเลือก
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่สนใจ
กลุ่มละ 1 ชนิด โดยบอกประโยชน์
และคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยที่กลุ่มเลือกมา
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2) นักเรียนบอกแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ภาพประเพณีสงกรานต์
และภูมิปัญญาไทยที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
3) นักเรียนยกตัวอย่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ถูกต้องและ
ที่มา : http://event.sanook.com/day/songkran/
เหมาะสมได้
ด้านคุณลักษณะ
ประเพณีบุญบัง้ ไฟ
1. นักเรียนบอกคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยได้
2. นักเรียนบอกแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์รวักัฒษ์นธรรมและภู
มิปัญมญาไทยได้
อย่าองย่าง
การอนุ
วัฒนธรรมและภู
ิปัญญาไทยได้
ถูกต้อง
ที่มา : http://travel.trueid.net/detail/MeJLGwlJzvN
3. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
1) จากภาพเป็นวัฒนธรรมที่มีชื่อว่าอะไร และเป็นวัฒนธรรมใน
พื้นที่ใดของประเทศไทย
2) คิดว่าวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นของดั้งเดิมหรือไม่ ถ้าไม่
เพราะเหตุใดวัฒนธรรมบางอย่างจึงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ขั้นสร้างองค์ความรู้
5. ครูบรรยาย เรื่อง“หลักการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย”
เพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนในการทากิจกรรมต่อไปและนาผู้เรียนอภิปรายใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
1) เพราะเหตุใดวัฒนธรรมบางอย่างจึงเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดี
หรือเกิดผลเสียต่อสังคม
2) นักเรียนคิดว่าประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมดังเดิมเอาไว้อย่างเคร่งครัด
หรือการปรับวัฒนธรรมให้เข้ากับยุคสมัย
6. ให้นักเรียนทากิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจนักอนุรักษ์” โดย
แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน โดยให้ผู้เรียนเลือกเอาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยมา 1 อย่าง โดยกาหนดให้เป็นสินค้า อาหาร หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากนั้นให้นักเรียนวาดภาพและระดมสมองโดยบอกข้อดี
ประโยชน์และคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่กลุ่มเลือกมา
7. ให้นักเรียนนาไปแปะบนกระดานหน้าชั้นเรียน

4. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “เมื่อกาลเวลาผ่านไป
วัฒนธรรมบางอย่างอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกันได้ แต่จะ
เป็นไปในทางที่ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ลงมือ
เพราะฉะนั้นหัวข้อการเรียนในวันนี้ คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
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โดยกาหนดให้ตัวแทนกลุ่ม 1-2 คน รับบทบาทเป็น ผู้ขายสินค้าดังกล่าว
และให้ผู้เรียนที่เหลือเป็นลูกค้าโดยวิเคราะห์สินค้าจากกการนาเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยของสินค้ากลุ่มนั้น ๆ
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
9. ครูถามนักเรียน ดังนี้
1) วัฒนธรรมและภูมิปัญญามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (มีการ
มีการเปลี
ย่ นแปลงตามปั
ง ๆ่เสมอและเมื
อยูเ่ สมอและเมื
มีการเปลี
ย่ นแปลงเราจึ
เปลี
่ยนแปลงตามปั
จจัยต่จาจังยต่ๆาอยู
่อมีกอ่ ารเปลี
่ยนแปลงเราจึ
ง ง
จาเป็นที่ต้องอนุรักษ์
2) เราอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่ออะไร (เพื่อคง
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมตนเอง และพัฒนาให้มีความงดงามยิ่ง ๆ ขึ้น
สืบไป)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1) การสืบทอดและการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
2) แนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1) วิเคราะห์แนวทางการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
ด้านคุณลักษณะ
1) บอกคุณค่าของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2) แนวทางการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม
การท
การทำากิ�กิจกรรม
จกรรม

-คคำาถาม
�ถาม
กิจกิกรรม
จกรรม

-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

-คคำาถาม
�ถาม

-ตอบค
ตอบคำาถามได้
�ถามได้ถถูกูกต้ต้อองง
และมีเหตุผล

-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

-คคำาถาม
�ถาม

-ตอบค
ตอบคำาถามได้
�ถามได้ถถูกูกต้ต้อองง
และมีเหตุผล

-ตอบค
ตอบคำาถามถู
�ถามถูกกต้ต้อองง

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
สาระสาคัญ
วัฒนธรรมสากล คือ ความเจริญงอกงามที่
ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปอย่างกว้างขวาง
ขอบเขตเนื้อหา
วัฒนธรรมสากล
1) ความสาคัญของวัฒนธรรมสากล
2) วัฒนธรรมสากลที่สาคัญในยุคปัจจุบัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1) นักเรียนอธิบายความหมายและที่มาของ
วัฒนธรรมสากลได้อย่างถูกต้อง
2) นักเรียนอธิบายความสาคัญของวัฒนธรรม
สากลได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) นักเรียนวิเคราะห์วัฒนธรรมสากลที่มี
ความสาคัญในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
ที่มา : (https://www.youtube.com/watch?v=CPQNH8jYgfM
CPQNH8jYgfM
1) จากวีดีทัศน์นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง
(ความสาคัญของภาษาอังกฤษ ในการรับเข้าทางาน การได้ท่องเที่ยว)
2) นักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสาคัญในการเรียนหรือไม่
อย่างไร (มีความสาคัญ ช่วยให้เรียนรู้ได้หลากลายมากขึ้น)
3) ภาษาอังกฤษถือเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญในยุคปัจจุบันหรือไม่
เพราะเหตุใด(มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะในอนาคตทุกประเทศต้อง
ทางานร่วมกัน หากไม่ได้ภาษาอังกฤษการเข้าทางานจะยาก)
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบของผู้เรียนว่า “ในปัจจุบันมีวัฒนธรรม
สากลมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต การที่เราจะเรียนรู้หรือ

3. ภาพตัวอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรม
สากล

2. วีดีทัศน์เรื่องความสาคัญของ
ภาษาอังกฤษในการทางาน
(https://www.youtube.com/watc
8Y)
h?v=mxOly0DLE8Y)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความสาคัญ
ของการใช้ภาษาอังกฤษ
(https://www.youtube.com/watc
h?v=CPQNH8jYgfM)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนร่วมกันดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความสาคัญของการใช้
ภาษาอังกฤษ จากนั้นครูตั้งคาถามในประเด็นต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง วัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนบอกคุณค่าของวัฒนธรรมสากลได้
อย่างมีเหตุผล

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

8Y
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mxOly0DLE8Y

รับเอาวัฒนธรรมสากลมาใช้นั้น จาเป็นจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์และ 4. หนังสือพิมพ์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ความจาเป็นของวัฒนธรรมสากลเหล่านั้น ดังนั้น ในวันนี้เราจะเรียนรู้ใน
กิจกรรม “สืบจากสิ่งพิมพ์” โดย
เรื่องความสาคัญในวัฒนธรรมสากล”
ขั้นสร้างองค์ความรู้
นักเรียนสืบค้นวัฒนธรรมสากล
3. ครูเขียนคาว่า “วัฒนธรรมสากล” บนกระดาน หลังจากนั้น
นักเรียนร่วมกันนิยามความหมายคาว่า “วัฒนธรรมสากล” แล้วสุ่มผู้เรียน
2-3 คน บอกความหมายคาว่า “วัฒนธรรมสากล” ตามความคิดของ
ตนเอง โดยผู้สอนอธิบายความหมายให้สมบูรณ์ (ความเจริญงอกงามที่ส่ง
ต่อจากรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง)
4. นักเรียนร่วมกันศึกษาภาพข่าวและกรณีตัวอย่าง เช่น กรณีตัวอย่าง
เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าทางานโดยต้องมีคุณสมบัติสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง วัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มา : https://notebookspec.com/topics...
ให้นักเรียนเลือกวัฒนธรรมสากลที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
ของคนในสังคมยุคปัจจุบัน 5 ข้อพร้อมอธิบาย โดยครูอธิบายเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์

ที่มา : https://today.line.me/th/pc/article/...
ภาพโฆษณาขายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ภาพการแต่งกายสมัยนิยม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง วัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ปฏิบัติกิจกรรม “สืบ
“สื
บจากสิ
” โดยครู
จะแจกหนั
กกลุ
โดย
จากสิ
่งพิมง่ พ์พิ”มพ์โดยครู
จะแจกหนั
งสืองพิสือมพิพ์มให้พ์กให้ับกทุบั กทุกลุ
่ม ม่ๆ ๆละละ1 ๑ฉบัฉบับ บโดย
ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
1) ในหนังสือพิมพ์ปรากฎวัฒนธรรมสากลใดบ้างที่มีความสาคัญ
ในยุคปัจจุบัน
2) วัฒนธรรมสากลนั้นมีความสาคัญและมีคุณค่าอย่างไร
ตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ 1-2 คน ออกมานาเสนอในประเด็น
ข้างต้น โดยใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 10 นาที จากนั้น ครูอธิบาย
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาโดยครูใช้
คาถามดังต่อไปนี้
1) วัฒนธรรมสากลในยุคปัจจุบันได้แก่อะไรบ้าง ( การรับประทาน
อาหารด้วยช้อนซ้อม การแต่งกายใส่สูท อาหาร แฮมเบอร์เกอร์)
2) วัฒนธรรมสากลข้างต้นมีความสาคัญและมีคุณค่าอย่างไร (เป็น
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วย
กยภาพในการแข่
งขันงขัของประเทศ)
ช่พัวฒยพันาศั
ฒนาศั
กยภาพในการแข่
นของประเทศ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง วัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. ความหมายและ
ความสาคัญของวัฒนธรรม
สากล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ความสาคัญของ
วัฒนธรรมสากล
ด้านคุณลักษณะ
3.บอกคุณค่าของวัฒนธรรม
สากล

วิธีการ
-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

เครื่องมือที่ใช้
ค- าถาม
คำ�ถาม

เกณฑ์
ตอบค
- ตอบคำาถามถู
�ถามถูกต้กอต้งอง

-ประเมิ
ประเมินนการท
การทำากิ�กิจจกรรม
กรรม กิ- จกิกรรมสื
จกรรมสืบบค้ค้นนจาก
จาก
สิ่งสิพิง่ พิมมพ์พ์

ระดั
- ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ2๒ผ่ผ่าานน
เกณฑ์
เกณฑ์

การตอบค
- การตอบคำาถาม
�ถาม

ตอบค
- ตอบคำาถามถู
�ถามถูกกต้ต้อองและ
งและ
มีเมีหตุ
เหตุผลผล

ค- าถาม
คำ�ถาม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่องวัฒนธรรมสากล
วัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมนานาชาติ หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างกว้างขวาง
หรือเป็นอารยธรรมที่ได้รับปฏิบัติตามกันทั่วโลก เช่น การแต่งกายชุดสากล การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ในการติดต่อสื่อสาร การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การค้าเสรี การใช้เครื่องจักรกล ระบบการสื่อสารที่
ทันสมัย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมารยาทในการสมาคม เป็นต้น
ในยุคปัจจุบันโลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างสูง เป็นยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ ที่มี
การเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างง่ายดาย มีการติดต่อซึ่งกันและกัน เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ก็ย่อมส่งผลให้
วัฒนธรรมมีการผสมผสานกันมากขึ้น จนในที่สุดมนุษย์จึงต้องมีการค้นหาหรือสร้างวัฒนธรรมสากลในด้าน
ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น มีการกาหนดภาษาสากล ระบอบการเมืองการปกครอง
มาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นต้น
การที่หลายประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทยมีความต้องการจะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล
วัฒนธรรมสากลจึงมีความสาคัญซึ่งคนในสังคมจาเป็นที่จะต้องศึกษาและรับมาเป็นแนวทางหนึ่งในการดาเนิน
ชี วิ ต เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองและก้ า วทั น ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว แต่ ใ น
ขณะเดียวกันหากมีการรับวัฒนธรรมสากลมากเกินไป ก็อาจส่งผลเสียทาให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติสูญหายไป
ในปัจจุบนั มีวฒ
ั นธรรมสากลมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของเรา การที่เราจะ
เรียนรู้หรือรับเอาวัฒนธรรมสากลมาใช้นั้น จาเป็นจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์และความจาเป็นของวัฒนธรรม
สากลเหล่านั้น ซึ่งวัฒนธรรมสากลที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบัน มีดังนี้
1) ภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก โดยในปัจจุบัน
มี
มีหลายประเทศทั
หลายประเทศทั่วโลกที
่วโลกที่ใช้่ใช้ภภาษาอั
าษาอังงกฤษเป็
กฤษเป็นนภาษาราชการ
ภาษาราชการ เช่น สหราชอาณาจั
สหราชอาณาจักกรร สหรั
สหรัฐฐอเมริ
อเมริกกาา แคนาดา
แคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานสากลที่สาคัญของโลกในหลายแห่งก็ยังใช้
ภาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึง
ส่งผลให้คนในสังคมทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษ มากขึ้น มากขึ้น
2) คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือเป็นวัฒนธรรมสากลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน
ของเราอย่างมาก เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้หลากหลาย เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถทางาน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปทั่วโลก เป็นทั้งแหล่ง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ สาหรับการสืบค้นและยังเป็นเครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก เช่น อีเมล การ
ประชุมทางไกล เป็นต้น
3) การแต่งกาย แม้ว่าในหลายประเทศจะมีเครื่องแต่งกายที่เป็นชุดประจาชาติ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กันไป แต่ก็ยังมีการแต่งกายที่คนในสังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าเป็นการแต่งกายสากล อีกทั้งยังรับเอา
วัฒนธรรมการแต่งกายสากลนี้มาใช้ในชีวิตประจาวันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปเครื่องแต่ง
กายสากล เช่น เสื้อสูท เนคไท เสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น

ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
สาระสาคัญ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสังคม ส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดวั
ฒนธรรมซึ
่งกัน่งและกั
น น
การถ่
ายทอดวั
ฒนธรรมซึ
กันและกั
ขอบเขตเนื้อหา
วัฒนธรรมสากล
1) อิทธิพลของวัฒนธรรมสากลที่มีผลต่อการ
การดำ
วิตในสั
งคมไทย
ดาเนิน�เนิ
ชีวนิตชีในสั
งคมไทย
2) ผลกระทบของวัฒนธรรมสากลที่มีต่อ
สังคมไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1) นักเรียนอธิบายวัฒนธรรมสากลที่ส่งผลต่อการ
ดการดำ
าเนิน�ชีเนิวนิตชีในสั
คมไทยได้
วิตงในสั
งคมไทยได้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มา : https://sujitraweb.wordpress.com... (/ http://gg.gg/cw6bl)
http://gg.gg/cw6bl)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.- ภาพการแต่งกายของไทยแต่ละยุค
สมัย
2.- Power point เรื่อง อิทธิพล
วัฒนธรรมของต่างชาติที่มีเข้ามาใน
ประเทศไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.- กิจกรรม “ขอ 3 คา”โดยนักเรียน
วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม
http://gg.gg/cw6bl)
ที่มา : https://sujitraweb.wordpress.com... (/ http://gg.gg/cw6bl)
ต่างชาติและผลกระทบที่มีต่อการ
การดำ
วิตในสั
งคมไทย
ดาเนิน�เนิ
ชีวนิตชีในสั
งคมไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนร่วมกันดูภาพ การแต่งกายของไทยแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จานวน 4-5 ภาพ แล้วร่วมกันตอบคาถามดังต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ที่มา : https://sujitraweb.wordpress.com... (/ http://gg.gg/cw6bl)
http://gg.gg/cw6bl)
1) จากภาพนักเรียนคิดว่าการแต่งกายแต่ละยุคสมัยมีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร (แตกต่างกัน รูปแบบการแต่งกาย เสื้อผ้า
เครื่องประดับมีความแตกต่างกัน)
2) เพราะเหตุใดการแต่งกายในภาพจึงไม่เหมือนกัน (ขึ้นอยู่กับยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป)
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบของผู้เรียนว่า “ในปัจจุบันวัฒนธรรม
สากลได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของเราทุกคนอย่าง

ด้านคุณลักษณะ
1) นักเรียนบอกผลกระทบของวัฒนธรรมสากลที่
ที่มา : https://sujitraweb.wordpress.com... (/ http://gg.gg/cw6bl)
มีต่อสังคมไทยได้อย่างถูกต้อง
2) นักเรียนอธิบายความสาคัญของการศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของวัฒนธรรมสากลที่มีต่อสังคมไทย

ด้านทักษะและกระบวนการ
1) นักเรียนวิเคราะห์วัฒนธรรมสากลที่ส่งผลต่อ
การดาเนินชีวิตในสังคมไทยได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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อย่
เราจะเห็
ฒ
ั นธรรมสากลอยู
ร่ อบตัวเราและกลายเป็
วเราและกลายเป็นส่วนหนึง่
มากางมาก
เราจะเห็
นได้นว่าได้มีววา่ ัฒมีวนธรรมสากลอยู
่รอบตั
ของชีวิตซึ่งส่งผลต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ ดังนั้น ในวันนี้เราจะ
เรียนรู้ในเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมสากลที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตใน
สังคมไทย”
ขั้นสร้างองค์ความรู้
3. นักเรียนร่วมกันศึกษา Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ กระแส
อิทธิพลวัฒนธรรมของต่างชาติที่มีเข้ามาในประเทศไทยพร้อมทั้งอธิบาย
โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้
1) วัฒนธรรมด้านอาหาร
2) วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย
3) วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย
4) วัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัว
5) วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ฝ่ายเสนอ และฝ่ายค้าน
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “วัฒนธรรมไทยดีกว่า
วัฒนธรรมต่างชาติหรือไม่”
5. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม ขอ 3 คา โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ดังนี้
1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ขั้นสรุป
ขั้น6.สรุครู
ป และนักเรียนร่วมกันสรุปอิทธิพลของวัฒนธรรมสากลที่มีผลต่อ
การด
วิตในสั
นดัง่มนีีผ้ ลต่อ
6.าเนิ
ครูนแชีละนั
กเรียงคมไทยและร่
นร่วมกันสรุปวอิมกั
ทธินพตอบค
ลของวัาถามในประเด็
ฒนธรรมสากลที
1) การศึ
ษาเรืงคมไทยและร่
่องอิทธิพลของวั
มีประโยชน์
การดาเนิ
นชีวิตกในสั
วมกัฒนนธรรมสากล
ตอบคาถามในประเด็
นดังแนีละมี
้
ความส1าคั
ญอย่กาษาเรื
งไร(ช่่อวงอิ
ยให้ทธิเข้พาลของวั
ใจในความเปลี
่ยนแปลงของสิ
่งต่างที
่เกิดขึ้น
) การศึ
ฒนธรรมสากล
มีประโยชน์
และมี
และเช่
กาย รูวปยให้
แบบการด
าเนินชีวิต)่ยนแปลงของสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
ความสนาคัการแต่
ญอย่างงไร(ช่
เข้าใจในความเปลี
7.นครู
ถามนังกกาย
เรียนว่
“เพราะเหตุ
จจุบันจึง
และเช่
การแต่
รูปาแบบการด
าเนิในดวัชีวฒิตนธรรมสากลในปั
)
สามารถเผยแพร่
างรวดเร็
ว” (การพั
7. ครูถามนักได้เรีอยย่นว่
า “เพราะเหตุ
ใดวัฒฒนาทางเทคโนโลยี
นธรรมสากลในปัและการ
จจุบันจึง
ติสามารถเผยแพร่
ดต่อสื่อสารกันระหว่
งคม วส่”งผลต่
อการถ่
ายทอดวัฒนธรรมซึ
่งกันและ
ได้อย่างสั
งรวดเร็
(การพั
ฒนาทางเทคโนโลยี
และการ
กัตินดต่) อสื่อสารกันระหว่างสังคม ส่งผลต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและ
กัน)

การใบ้คาแต่
ละหมวดหมู
นด้านต่าง่มๆจับของวั
ฒนธรรมต่
างชาติ ได้่ใแนก่
2) ให้
ตัวแทนนัก่จเรีะเป็
ยนออกมาสุ
สลากเพื
่อเลือกหมวดหมู
อาหาร
งกาย ที่อยู่จ่อะเป็
าศันย ด้การต่
งกันตัฒวนธรรมต่
ศิลปะการแสดง
การใบ้คการแต่
าแต่ละหมวดหมู
านต่าองสูๆ้ป้อของวั
างชาติ ได้แก่
3) ให้งตกาย
ัวแทนกลุ
คา หากสมาชิก
อาหาร การแต่
ที่อยู่มอออกมาใบ้
าศัย การต่คอาสูโดยให้
้ป้องกันพตัูดวแค่ศิล3ปะการแสดง
ในกลุ่มสามารถตอบได้
ตั้งแต่
คาแรก ได้คา3โดยให้
คะแนน
ตอบได้
ที่สอง 2ก
่มออกมาใบ้
พูดแค่
3 คคาาใบ้
หากสมาชิ
3) ให้ตัวแทนกลุ
คะแนน
และตอบได้ในคตั้งาใบ้
ท้าย ได้
1 คะแนน
ตามล
าดับ คโดยนั
ในกลุ่มสามารถตอบได้
แต่สคุดาแรก
3 คะแนน
ตอบได้
าใบ้ทกี่สเรีองยน2
ต้คะแนน
องวิเคราะห์
อิทธิพลของวั
และผลกระทบที
่มีต่อกการ
และตอบได้
ในคาใบ้ฒสนธรรมต่
ุดท้าย 1างชาติ
คะแนน
ตามลาดับ โดยนั
เรียน
ดต้าเนิ
ชีวิตในสัอิทงคมไทย
องวินเคราะห์
ธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติและผลกระทบที่มีต่อการ
ดาเนินชีวิตในสังคมไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวั
ฒนธรรมสากล
แผนการจัดการเรี
ยนรู้ที่ 46 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล
กลุ
ังคมศึ
ศาสนาและวัฒฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 6้สเรื
่อง วักฒษานธรรมไทยและวั
นธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิ
ชาสั
ศาสนาและวั
ฒนธรรม่ใน
2) ครู
ให้
เรียนออกมาสุ
่อเลือกหมวดหมู
๑)
แตบ่ัวงแทนนั
นักเรียกนออกเป็
น 2งคมศึ
กลุ่มจักบษาสลากเพื
เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ษาปีที่ 3
1 ชั่วกโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.ทอิธิทพธิลของธรรมสากลที
พลของธรรมสากลที
-อิ
่ ่
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.เคราะห์
วิเคราะห์
พลของ
-วิ
อิทอธิิทพธิลของ
วัฒนธรรมสากล
ด้านคุณลักษณะ
อธิ
าคัญ�คัของ
๑. บอธิายความส
บายความสำ
ญของ
วัฒนธรรมสากล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคำาถาม
�ถาม
การตอบค

คำ�ถาม
ค- าถาม

-นันักกเรีเรียยนร้นร้ออยละ
ยละ80
๘๐
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

- การตอบคำาถาม
�ถาม
การตอบค

คำ�ถาม
ค- าถาม

-นันักกเรีเรียยนร้นร้ออยละ
ยละ80
๘๐
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

การตอบค
- การตอบคำาถาม
�ถาม

ค- าถาม
คำ�ถาม

-นันักกเรีเรียยนร้นร้ออยละ
ยละ80
๘๐
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1) นักเรียนระบุลักษณะของวัฒนธรรมสากลได้

ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
สาระสาคัญ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสังคม ส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นามาซึ่งการ
ประยุกต์ และเลือกรับวัฒนธรรมนั้น ๆ อย่าง
เหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา
วัฒนธรรมสากล
1) แนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่าง
เหมาะสม
2) ประโยชน์ของการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเพลงสากล
https://www.youtube.com/watc
h?v=09R8_2nJtjg
09R8_2nJtjg

๒. กระดาษเขี
2.
กระดาษเขียยนแบบ
นแบบ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรม “Mix and Match” โดย
แบ่งกลุ่มและนาเอาผลิตภัณฑ์หรือ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มาปรับ
ให้เข้ากับวัฒนธรรมสากล หรือ
นามาผสมผสานกัน จากนั้นให้นักเรียน
นาเสนอผลงานและโหวตให้คะแนน
ชิ้นงานที่น่าสนใจที่สุด

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=09R8_2nJtjg
09R8_2nJtjg
1) จากภาพเป็นวัฒนธรรมสากลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ( การแต่ง
กาย
การแต่
การขั
บรถ)การขับรถ)
(การแต่
งกายงงาน
การแต่
งงาน
2) จากวิดีโอและภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล คนไทยรับวัฒนธรรม
สากลหรือวัฒนธรรมตะวันตกอะไรมาใช้ในชีวิตประจาวันบ้าง (พิธีแต่งงาน
การแต่งกาย)
3) วัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมตะวันตกข้างต้นมีผลต่อการ
ดารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างไรบ้าง (ลักษณะการแต่งกายที่
เปลี่ยนไป ขั้นตอนพิธีการเฉลิมฉลองในงานแต่งงาน กายแต่งกายในงาน
แต่งงาน)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมสากล เช่น MV เพลงสากล
ให้นักเรียนดูแล้วตั้งประเด็นคาถามดังต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2) นักเรียนเสนอแนวทางการเลือกรับวัฒนธรรม
สากลอย่างเหมาะสมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลมาผสมผสานวัฒนธรรมไทยให้
เหมาะกับสมัยปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
1) นักเรียนบอกประโยชน์ของการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้อย่างถูกต้อง

2. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนว่า ภาพดังกล่าวจัดเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมสากลที่ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมดังกล่าวเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมไทย
ขั้นสร้างองค์ความรู้
3. ครูเขียนประเด็นบนกระดาษร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนนักเรียน
ในประเด็นต่อไปนี้
1) ในปัจจุบันคนไทยรับเอาวัฒนธรรมสากลอะไรมาใช้บ้าง
( การรับประทานอาหาร การแต่งกาย)
2) วัฒนธรรมสากลนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย (บางอย่างมีความเหมาะสมเช่นการแต่งกายที่ดูสุภาพ
เรียบร้อย แต่อาจไม่เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทย)
โดยครูเขียบนสรุปคาตอบที่ได้บนกระดาน
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนทากิจกรรม “Mix
and Match” โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกวัฒนธรรมของไทยมา 1 ประการ
โดยกาหนดให้เป็นสินค้า อาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อมาให้ทาการ
ออกแบบเพิ่มเติมโดยการประยุกต์วัฒนธรรมสากลเข้าไปในกระดาษปรู๊ฟ
และให้เวลาในการออกแบบและตกแต่ง 15 นาที
5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม 1-2 คน นาเสนอผลงานตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ติดบนกระดานหน้าชั้นเรียน โดยรับบทบาทเป็นผู้ขายสินค้า
ดังกล่าวและให้นักเรียนที่เหลือเป็นลูกค้าโดยวิเคราะห์สินค้าว่ามีการเลือก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ว่รัาบมีวักฒารเลื
อกรับวัฒนธรรมสากลมาผสมผสานวั
ฒนธรรมไทยได้
เหมาะสมมากน้
นธรรมสากลมาผสมผสานวั
ฒนธรรมไทยได้
เหมาะสมมากน้
อย อย
เพียงใด จากนั้นครูจะตัดสินผลงานที่ชนะโดยพิจารณาจากจานวนนักเรียน
ที่ร่วมโหวตโดยใช้แผ่นสติ๊กเกอร์ติดที่ผลงาน โดยจะมีประเด็นในการตัดสิน
ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
1) ผลงานดังกล่าวเกิดจากการเอาวัฒนธรรมในด้านใดหรือจาก
ประเทศอะไรมาผสมผสานกันบ้าง
2) ผลงานดังกล่าวมีการแสดงออกเรื่องความโดดเด่นในการเลือก
รับวัฒนธรรมอย่างไรบ้างและจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้มากน้อยเพียงใด
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาโดยครูใช้คาถาม
ดังต่อไปนี้
1) วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลมีคุณค่าต่อทุกคนหรือไม่
อย่างไร(มีคุณค่าต่อทุกคน เพราะวัฒนธรรมแสดงให้เป็นถึงความเจริญ
เอกลักษณ์ของชาตินั้น ๆ )
2) นักเรียนจะมีแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ได้
อย่างไรบ้าง ( ปฏิบัติตามวัฒธรรมเดิมอย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ผู้อื่น)
3) ในยุคสมัยปัจจุบันนักเรียนจะมีแนวทางในการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลและปรับให้สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมไทยได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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อย่างไร ( เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ไม่ทาให้วัฒนธรรมเดิมของไทยเสื่อม
เสืย่อมเสี
เลือกในสิ
่งที่ทสำ�ังให้คมมี
สังคมมี
ความเจริ
ญมากขึ
เสี
เลืยอกในสิ
่งที่ทาให้
ความเจริ
ญมากขึ
้น) ้น)
7. สิ่งใดที่ทาให้วัฒนธรรมมีการเผยแพร่ถึงกันอย่างรวดเร็ว (การพัฒนา
ทางเทคโนโลยี และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสังคม) เมื่อมีวัฒธรรม
ต่าง ๆ เข้ามาเราควรเลือกรับ และประยุกต์ใช้กับวัฒรธรรมไทยอย่างไร
(นามาซึ่งการประยุกต์ และเลือกรับวัฒนธรรมนั้น ๆ อย่างเหมาะสม )

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๕๕
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ลักษณะของวัฒนธรรม
1)
นธรรม
สากล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. วิเคราะห์แนวทาง
1)
นวทางการ
เลื
อกรัอบกรั
วัฒบนธรรมสากล
การเลื
วัฒนธรรมสากล

วิธีการ
-การตอบค
การตอบคำาถาม
�ถาม

เครื่องมือที่ใช้
-คาถาม
คำ�ถาม

-ประเมิ
ประเมินนการท
การทำากิ�กิจจกรรม
กรรม -กิจกิกรรมสื
จกรรมสืบบค้ค้นาจาก
จาก
สิ่งพิมพ์

ด้านคุณลักษณะ
๑. ประโยชน์ของการเลืออกรั
การตอบคำาถาม
�ถาม
1)
กรับบ -การตอบค
วัฒนธรรมสากล

-คาถาม
คำ�ถาม

เกณฑ์
- ตอบคำาถามถู
�ถามถูกกต้ต้ออง ง
ตอบค
คุณภาพระดั
ภาพระดับบดีดีผ่ผ่าานน
คุ- ณ
เกณฑ์
- ตอบคำาถามถู
�ถามถูกกต้ต้อองและ
งและ
ตอบค
มีเหตุผล

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สังคมดีมีสุข
รหัสวิชา ส 23101 รายวิชา หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา 6 ชั่วโมง
1.มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ
ธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง
ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
2.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่ าในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี
สร้างทักษะทางอารมณ์ รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับหรือปฏิเสธข่าวและวัตถุต่าง ๆ ปรับปรุงตนเองและ
สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม เป็นปัจจั ยสาคัญที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้
มีความสุข
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) อธิบายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ความเชื่อ
2) อธิบายสาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ
การทุ
ปัญหาอาชญากรรม
ทุจริตจปัริตญหาอาชญากรรม
3) แนวทางความร่วมมือในการลดความขัดแย้ง และการสร้างความสมานฉันท์
4) ปัจจัยที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้มีความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี สร้างทักษะทางอารมณ์
รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆ ให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ
ทักษะ/กระบวนการ
1) วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ความเชื่อ
2) วิเคราะห์สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ
ทุจริตจปัริตญหาอาชญากรรม
การทุ
ปัญหาอาชญากรรม

๒๕๘
3) เสนอแนวทางความร่วมมือในการลดความขัดแย้ง และการสร้างความสมานฉันท์
4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้มีความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติ
ธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี สร้างทักษะ
ทางอารมณ์ รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่ง
ต่สิ่งาต่งๆางๆให้ให้
ดีขดึ้นีขอยู
่เสมอ
ึ้นอยู
่เสมอ
เจตคติ
1) ตระหนักถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ความเชื่อ
2) เห็นความสาคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม
3) มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางความร่วมมือในการลดความขัดแย้ง และการสร้างความ
สมานฉันท์
4) มีส่วนร่วมส่งเสริมการดารงชีวิตให้มีความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม หลัก
ปรักชปรั
ญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ยเห็ง นเห็คุนณคุค่ณาค่ในตนเอง
หลั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
าในตนเองรู้จรูักจ้ มองโลกในแง่
กั มองโลกในแง่ดดี ีสร้
สร้าางทั
งทักษะทางอารมณ์
ษะทางอารมณ์
รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆ ให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน
ชืภาระงาน
้นงานหรือ/ ภาระงาน
- แผ่
แผ่นนพัพับบ เรื่องสังคมไทยยุคปัจจุบัน
7. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
- แบบประเมิ
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง สังคมไทยยุคปัจจุบันน
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รายการประเมิน
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คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. การวิเคราะห์
ปัจจัยที่ก่อให้
เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งใน
ประเทศ

วิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งใน
ประเทศ
ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
4 ปัญหาขึ้นไป

วิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งใน
ประเทศ
ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
3 ปัญหา

วิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งใน
ประเทศ
ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
2 ปัญหา

วิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งใน
ประเทศ
ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
1 ปัญหา

2. การเสนอ
แนวคิดในการลด
ความขัดแย้งใน
สังคมไทย

เสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้งใน
สังคมไทยอย่างมี
เหตุผลเหมาะสม
4 ประเด็นขึ้นไป

เสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้งใน
สังคมไทยอย่างมี
เหตุผลเหมาะสม
3 ประเด็น

เสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้งใน
สังคมไทยอย่างมี
เหตุผลเหมาะสม
2 ประเด็น

เสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้งใน
สังคมไทยอย่างมี
เหตุผลเหมาะสม
1 ประเด็น

3. การวิเคราะห์
ปัญหาสังคมไทย
พร้อมเสนอ
แนวทางแก้ไข

วิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทย พร้อม
เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผลเหมาะสม 4
เรื่อง

วิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทย พร้อม
เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผลเหมาะสม 3
เรื่อง

วิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทย พร้อม
เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผลเหมาะสม 2
เรื่อง

วิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทย พร้อม
เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผลเหมาะสม 1
เรื่อง

4. การเสนอแนะ
แนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขใน
สังคมไทยและ
สังคมโลก

เสนอแนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคมไทย
และสังคมโลกได้
อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม
4 ประเด็นขึ้นไป

เสนอแนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคมไทย
และสังคมโลกได้
อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม
3
ประเด็น

เสนอแนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคมไทย
และสังคมโลกได้
อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม 2
ประเด็น

เสนอแนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคมไทย
และสังคมโลกได้
อย่าง
มีเหตุผลเหมาะสม
1 ประเด็น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
8
หมายถึง
คะแนน
6-7 หมายถึง
คะแนน
4-5 หมายถึง
คะแนน ต่ากว่า 4
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้: การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์
มาตรฐานการเรียนรู้
ขั้นนา
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
1. ครูนาเสนอรูปภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และให้ผู้เรียน
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ร่ว มกั นวิ เคราะห์ ว่า “วั ฒ นธรรมเหล่ า นี้มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เรา
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
อย่างไรบ้าง” (ทักษะการคิดวิเคราะห์)
ตัวชี้วัด
ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง
ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก
สาระสาคัญ
วิถีการดาเนินชีวิต ที่ดีงาม ย่อมมีการปฏิบัติสืบต่อ
กันมา อย่างมีแบบแผนจนเกิดเป็นมรดก ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นตนและมีการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง ลักษณะของสังคมไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1- เอกสารประกอบการเรียนรู้
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- ใบงานเรื่อง วัฒนธรรมตระการตา
คือคุณค่าแห่งชาติไทย
- กิจกรรม “วัฒนธรรมนั้นสาคัญ
ไฉน”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานเรื่อง วัฒนธรรมตระการตา
คือคุณค่าแห่งชาติไทย
- กิจกรรม “วัฒนธรรมนั้นสาคัญ
ไฉน”

เวลา 1 ชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ผู้ เ รีผูย้เรีนสามารถอธิ
๑.
ยนสามารถอธิบบายความหมายของค
ายความหมายของคำ�ว่าาว่ า
สังคมไทยได้
๒.
รียนสามารถวิ
เคราะห์
ความสาคั
ญของ
ผู้เรีผูย้เนสามารถวิ
เคราะห์
ความส
าคัญของ
วัฒนธรรมไทยต่อการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้
อย่างสมเหตุสมผล
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.
รียนสามารถจำ
�แนกประเภทของวั
ฒนธรรมได้
ผู้เรีผูย้เนสามารถจ
าแนกประเภทของวั
ฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนบอกคุณค่าและความสาคัญของ
สถาบันทางสังคมไทยได้อย่างถูกต้อง

ผสมผสานกับ วัฒนธรรมจากภายนอกนามาซึ่ง
แนวทางในการเลือกรับและปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา
1) ความหมายของสังคมไทย
2) ลักษณะสาคัญของสังคมไทย

2. ครู สุ่ ม ผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นแสดงโครงสร้ า ง
ความรู้ (Graphic Organizer) โดยการ “เล่าประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่เคยปฏิบัติมา” เพื่อทบทวนความรู้
เดิมและนาเข้าสู่ บทเรียนเรื่อง “วัฒนธรรมไทย ธ ารงไว้ซึ่ง
ความงดงาม” (ทักษะการคิดวิเคราะห์)

(รูปที่ 4 วัฒนธรรมดนตรีไทย เป็นการแสดงถึงความสุขความสุนทรียะใน
https://youtu.be/7cntQ3QBM94)
ชีวิตของคนไทย: ที่มาภาพ https://youtu.be/7cntQ3QBM94)

(รูปที่ 3 วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ เป็นการแสดงถึงความเป็นอยู่ใน
ภูมิศาสตร์เขตร้อนชื้นและการอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่ : ที่มาภาพ
php?nld=599
www.radioparliament.net/parliament/viewnews.php?nld=599
#.xfuoqqq5qaM.)
#.xfuoqqq5qaM.)

(รูปที่ 2 วัฒนธรรมการทาบุญตักบาตร เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
คนไทยกับศาสนาพุทธ : ที่มาภาพ
www.dhammathai.org/articles/dbview.php?)

(รูปที่ 1 วัฒนธรรมการไหว้ เป็นการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยถึง
ความนอบน้อมต่อผู้อื่น : ที่มาภาพ www.thaicabincrew.com)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง ลักษณะของสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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2. สามารถวิเคราะห์ความสาคัญของวัฒนธรรม
ไทยต่อการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
สมเหตุสมผล

ขั้นสอน
1.
๑. ครูเริ่มกิจกรรม “วัฒนธรรมนั้นสาคัญไฉน” โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
2.
๒. ครูสุ่มผู้เรียนเพื่อตอบคาถามว่า “Material Culture กับ Non
Material Culture วัฒนธรรมประเภทไหนมีความสาคัญต่อ
สังคมมากกว่ากัน เพราะอะไร” (วัฒนธรรมทุกประเภทนั้นมี
ความสาคัญต่อสังคมโดยทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อม
ของสังคมนั้นๆ ที่จะเลือกให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมประเภทใด)
๓. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน โดยเปิดวีดีทัศน์
3.
“วัฒนธรรมแปลกปลอมในสังคมไทย” จากสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
การกล่าวถึงในทุกๆวันนี้ โดยมีใจความเกี่ยวกับ รูปแบบของประเพณี
ไทยที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิ
สงกรานต์ วัวันนลอยกระทง
ลอยกระทง เป็
เป็นต้น
ไปจากเดิมมเช่เช่นนวัวันนสงกรานต์
ความยาว 3 นาที แล้วตอบคาถามในใบงานเรื่อง วัฒนธรรมตระการ
ตาคือคุณค่าแห่งชาติไทย
๔. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงลักษณะของวัฒนธรรมไทยในวันนี้ ว่าเป็น
4.
อย่างไร (วัฒนธรรมไทยเกิดจากการพัฒนาที่ขาดสมดุล การครอบงา
ของวัฒนธรรมต่างชาติ วัฒนธรรมสมัยใหม่ (Modernization) การ
บริโภคนิยมที่ขาดการอบรมสั่งสอน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง ลักษณะของสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
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ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสาคัญของวัฒนธรรมไทยคือ “ความเจริญ
งอกงามทางวัตถุ และจิตใจที่เกิดจากมนุษย์ โดยมีความหลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลต่อการดารงชีวิตประจาวันของคนในสังคมการ
ประพฤติปฏิบัติผิดแบบไปจากคนส่วนใหญ่และสร้างผลเสียแก่สังคมนั้น
เขาจะเรียกบุคคลพวกนั้นว่า “คนไม่มีวัฒนธรรม หรือ อานารยชน” (Gen)

ขั้นสรุป

๕.
5.

ผู้เรียนและครูร่วมกันนาเสนอแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ทาง
วัฒนธรรมดังกล่าว (ให้การศึกษา สร้างบทลงโทษ รณรงค์ให้เห็นว่า
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม)
๖. ครูให้ผู้เรียนแต่ละคน คิดคาขวัญรณรงค์ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
6.
ความยาวไม่เกิน 16 คา แล้วให้นาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook) (ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้)
๗. ครูสรุปกิจกรรม และเสนอแนะแนวทางในการธารงรักษาวัฒนธรรม
7.
ของไทย ให้ยืนยงงดงามสืบต่อไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง ลักษณะของสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
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๒๖๓

253
263

254
264

264
การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด

ความรู้ (K)
 ความหมายของวัฒนธรรม
 ความสาคัญของวัฒนธรรม
สังคมไทย

สมรรถนะสาคัญ (P)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน

ผลงาน/กิจกรรม
 กิจกรรม “วัฒนธรรมนั้นสาคัญไฉน”
เกณฑ์การประเมินผล
 กิจกรรม “วัฒนธรรมนั้นสาคัญไฉน”

วิธีการ

เครื่องมือ

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
- การทากิจกรรม
- การชมวีดีทัศน์

- เอกสารประกอบการเรียนรู้
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- ใบงานเรื่อง วัฒนธรรมตระการตา
คือคุณค่าแห่งชาติไทย
- กิ จ กรรม “วั ฒ นธรรมนั้ น ส าคั ญ
ไฉน”

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
- การทากิจกรรม
- การชมวีดีทัศน์

- เอกสารประกอบการเรียนรู้
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- ใบงานเรื่อง วัฒนธรรมตระการตา
คือคุณค่าแห่งชาติไทย
- กิ จ กรรม “วั ฒ นธรรมนั้ น ส าคั ญ
ไฉน”

- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

- การถามคาถาม
- แ บ บ สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- คาถามเพื่อพัฒนาเจตคติ

ผู้ประเมิน

ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน

265

255
265

1. ด้านความรู้ (K)
ระดับคุณภาพ

ประเด็นการ
ประเมิน

4
สามารถอธิบาย
อธิบาย
ความหมายของคาว่า
ความหมายของคา “วัฒนธรรม”ได้
ว่า “วัฒนธรรม” อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
จาแนกประเภท
ของวัฒนธรรม

สามารถจาแนก
ประเภทของ
วัฒนธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง 5 ข้อ

วิเคราะห์
ความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยต่อ
การดารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน

สามารถวิเคราะห์
ความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยต่อ
การดารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันได้
อย่างครบถ้วนและ
สร้างสรรค์

3
สามารถอธิบาย
ความหมายของคา
ว่า “วัฒนธรรม”ได้
ถูกต้องเป็น
ส่วนมาก
สามารถจาแนก
ประเภทของ
วัฒนธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง 3-4 ข้อ
สามารถวิเคราะห์
ความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยต่อ
การดารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันได้
อย่างครบถ้วน
รวม

2
สามารถอธิบาย
ความหมายของ
คาว่า
“วัฒนธรรม”ได้
ถูกต้องบางส่วน
สามารถจาแนก
ประเภทของ
วัฒนธรรมได้
อย่างถูกต้อง 1-2
ข้อ
สามารถวิเคราะห์
ความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยต่อ
การดารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันได้
ถูกต้องบางส่วน

1
ไม่อธิบาย
ความหมายของคา
ว่า “วัฒนธรรม”
ได้

น้าหนัก คะแนน
2.5
10
0.75

3

ไม่สามารถจาแนก
ประเภทของ
วัฒนธรรมได้

0.75

3

สามารถวิเคราะห์
ความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยต่อ
การดารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันได้
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

1

4

2.5

10

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านความรู้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
8-10
ดีมาก
6-7
ดี
5
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป

256
266
266
2. ด้านสมรรถนะของผู้เรียน (P)
รายการ

3

1.
๑. ความสามารถในการ
ความสามารถใน
สืการสื
่อสาร่อสาร
1.1
๑.๑ทัทักษะการอธิบาย
2.
๒. ความสามารถในการ
ความสามารถใน
คิการคิ
ด ด
2.1 ทักษะการคิด
วิเคราะห์

สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
ถูกต้องครบถ้วน ทุกประเด็น

สามารถระบุองค์ความรู้ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และตอบคาถามโต้ตอบ
ครูอย่างชัดเจน ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู้สู่การใช้ชีวิตประจาวันได้
อย่างสร้างสรรค์
๓.
3. ความสามารถใน
ความสามารถในการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
การคิ
ทาใบงานและกิจกรรมได้
ใช้ทักดษะชีวิต
สมเหตุสมผล
3.1 ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้

ระดับคุณภาพ
2
1
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้
สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน ไม่สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ถูกต้องบางประเด็น
ถูกต้อง
สามารถระบุองค์ความรู้ ได้
ถูกต้องเป็นส่วนมากและ
เชื่อมโยงความรู้สู่การใช้
ชีวิตประจาวันได้

สามารถระบุองค์ความรู้ ได้
ถูกต้องบ้างบางส่วน

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การทาใบงานและกิจกรรมได้
บางส่วน

ไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการทาใบงานและ
กิจกรรมได้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
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3. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
รายการที่ประเมิน
1. มีวินัย
1.1 ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
1.2 ตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ
กิจ กรรมต่ างๆในชี วิ ตประจ าวั น
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทางาน�งาน
การทำ
2. ใฝ่เรียนรู้
2.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการ
เรี ย นรูย้ ตนรู่ า ้ตง ่าๆงๆเพืเพื่ อ่อทบทวน
การเรี
ทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
๒.๒จดบั
ดด
2.2
จดบันนทึทึกกความรู
ความรู้ล้งในสมุ
ล งในสมุ
ประจ าวิ ช าอย่ า งเป็ น ระบบ
สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
3. มุ่งมั่นในการทางาน
3.1 ตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่การ
การงาน
งาน
4. รักความเป็นไทย
4.1 สามารถบอกแนวทางการอยู่
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ความสุ ข ในฐานะเป็ น พลเมื อ ง
ไทยและพลโลก

3
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติกาในการยกมือ
ตอบคาถาม
3. ไม่ เ ล่ น หรื อ พู ดคุ ย กัน ใน
ชั้นเรียน
4. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
5. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดทุกครั้ง
1. แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
กา ร เ รี ย น รู้ ต่ า ง ๆ เ พื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ
2. มีการจดบันทึกความรู้ลง
ในสมุดประจาวิชาอย่างเป็น
ระบบ
3. สรุ ป ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
เหตุผล
1. ตั้ ง ใจและรั บ ผิ ด ชอบใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี
2. ส่งงานครบทุกชิ้น
1. มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ความ
เป็นไทย
2. สามารถเสนอแนะแนว
ทางการรั ก ษาวั ฒ นธรรม
ข อ ง ช า ติ ไ ท ย ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์

ระดับคะแนน
2
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติ ก าในการตอบ
คาถาม
แต่ เ ล่ น หรื อ พู ด คุ ย ในขณะ
เรียน
3. ตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
4. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดบางครั้ง
1. แสวงหาข้ อ มู ล จากแหล่ ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
2. มี ก ารจดบั น ทึ ก ความรู้ ล ง
ในสมุด ประจ าวิ ช าอย่ างเป็ น
ระบบ

1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
ป ฏิ บั บติ ัตหิหน้ าาทีที่ท่ ี่ไทีด้่ รไ ับด้ รั บ
มอบหมายได้
2. ส่งงานไม่ครบทุกชิ้น
1. มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย
2. สามารถเสนอแนะแนว
ทางการรั กษาวัฒนธรรมของ
ชาติไทยได้

1
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้ อ ตกลงในชั้ น เรี ย นแต่ ไ ม่
เคารพกติกาในการตอบถาม
และเล่นในขณะเรียน
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
3. ส่งงานช้ากว่ากาหนด

1. แสวงหาข้ อ มู ล จากแหล่ ง
การเรี
ง ่อๆ เพื่ อ
การเรียยนรูนรู้ ต่้ าง ๆต่ าเพื
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ

1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปการปฏิ
ฏิ บั ติบัตหิหน้น้าทีที่ท่ ี่ทีได้่ ไรับด้ รั บ
มอบหมายได้
2. ขาดการส่งงาน
1. มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพภาระงาน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กิจกรรมการเรียนรู้: การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์โดยใช้
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น ปัญหาเป็นฐาน PBL (Problem-Based Learning))
ขั้นนา
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
1. ครูนาเสนอข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง
ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก
สาระสาคัญ
การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ย่อมมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ล้วนแล้วแต่มี
ที่มาภาพ: oknation.tv.blog/inthailandmag/2013/08/28/entry-1
oknation.tv.blog/inthailandmag/2013/08/28/entry-1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน เรื่อง ปัญหาความขัดแย้งสู่
การสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ห าทางแก้ ไ ข
และพัฒนา
- กิจกรรม “ความขัดแย้งแก้ที่ตัวเรา”
- ตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับปัญหาความ
ขัดแย้ง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- หนั ง สื อ เรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ชั้ น
กษาปี
ที่ 3ที่ ๓
ชัมั้นธยมศึ
มัธยมศึ
กษาปี
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- Power Point เรื่ อ ง ปั ญ หาความ
ขัดแย้งสู่การสร้างยุทธศาสตร์หาทาง
แก้ไขและพัฒนา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๖๙
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ผลกระทบต่อผู้อื่น นามาซึ่งการหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขต่อไป
ขอบเขตเนื้อหา
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
1) ด้านการเมืองการปกครอง
2) ด้านเศรษฐกิจ
3) ด้านสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายความหมายของค าว่ า
“ความขัดแย้ง” ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง สู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
ได้อย่างสมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
1. ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวทางการแก้ไข
หรือลดปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
2.นักเรียนบอกคุณค่าความสาคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขได้
ขั้นสอน
1.ครูนาเสนอสื่อ Power Point เรื่อง “ปัญหาความขัดแย้งสู่การสร้า ง
ยุทธศาสตร์ หาทางแก้ไขและพัฒนา” (Slide ที่ 5-12) และให้ผู้ เรียน
ตอบคาถามดังต่อไปนี้
 ความขัดแย้งคืออะไร (แนวคาตอบ: ปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของ
ความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่
สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกัน
นี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็น ต่างๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย

ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อความดังกล่าว และตอบคาถามดังต่อไปนี้
 ให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในสังคมของเราให้
ได้มากที่สุด (แนวคาตอบ: ปัญหาการเมือง, ปัญหาความยากจน,
ปัญหาการทะเลาะกันของคนในชาติ, ปัญหาทางเศรษฐกิจ ฯลฯ)
(ทักษะการยกตัวอย่าง)
 นัก เรี ยนคิ ด ว่า ปั ญหาต่ า งๆในสั ง คมของเรานั้ น เกิ ด จากอะไร
(แนวคาตอบ: ปัจจัยต่างๆ เช่น ความไม่เท่าเทียมกัน, ความเชื่อ,
การเมือง, สังคม ฯลฯ)
 นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น (ผู้เรียนสะท้อนความคิด)
เพื่อทบทวนความรู้เดิม และนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง ปัญหาความขัดแย้งสู่
การสร้างยุทธศาสตร์หาทางแก้ไขและพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์
เป็นต้น) (Obj.1)
 ความขัดแย้งเชิงบวกคืออะไร (แนวคำ
(แนวค�าฅอบ:
ตอบ: ความขัดแย้งของ
บุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล แม้จะ มีความคิดเห็น แนวคิด
วิธีการของแต่ละฝ่ายมาพัฒนางานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด โดยใช้ ห ลั ก การทางประชาธิ ป ไตย หาข้ อ สรุ ป ที่ เ ป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สังคม หรือประเทศไทย ได้)
ตอบ: ความขัดแย้ งของ
(แนวค�าฅอบ:
 ความขัด แย้งเชิงลบคืออะไร (แนวคำ
บุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความ รุนแรง การวิวาท การ
ทาร้ายร่างกาย การจลาจล ไม่อาจหาข้อสรุปในเชิงสร้างสรรค์
ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร สังคม จนอาจนาไปสู่ความล่ม
สลายทางสังคมในที่สุด)
2. ครูเริ่มกิจกรรม “ความขัดแย้งแก้ที่ตัวเรา” โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
2.1 ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เท่าๆกัน และให้แต่
ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนเองด้วย
2.2 ครูนาเสนอวีดีทัศน์ ตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ที่พบเห็นตามสื่อต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน เรื่อง มท. เตือนทุกฝ่ายยุติเคลื่อนไหว ม.
ม.๑๑๒ฝ่าฝ่ฝืานฝืเจอ
นเจอก.ม.
ก.ม.โดยมี
โดยมีใจความส
ใจความสำาคั
�คัญญคืคือ “มท.
112

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๗๑
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ขอให้ประชาชนหยุดเคลื่อนไหว ในเรื่องการแก้ ม.
112 เพราะจะนามาซึ่งความขัดแย้ง”
2.3 ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหา จากสื่อวีดีทัศน์ และให้แต่
ละกลุ่มร่วมกัน ตอบคาถามดังต่อไปนี้
 ปัญหาความขั ดแย้งที่ เกิด ขึ้น ในข่ าว มีส าเหตุ
หรือ มีปัจ จัยมาจากอะไร (แนวค าตอบ: การ
เสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่
อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์)
(ทักษะการคิดวิเคราะห์)
 ปัญหาในข่าวส่งผลกระทบต่อใคร อย่างไรบ้าง
(แนวค าตอบ: ส่ ง ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจของ
ประชาชนผู้ ที่ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์)
2.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบของ
ความขั ด แย้ ง รวมทั้ ง ร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ เสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วย กลุ่มละ 1
ด้ า นจากลงในใบงานก้ า งปลาที่ ที่ ค รู แ จกให้
(Obj.2,3) (ทักษะการระบุ, ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้, ทักษะการแก้ปัญหา)
 กลุ่มที่ 1 ด้านการเมืองการปกครอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๗๒
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กลุ่มที่ 32 ด้านสั
งคม จ
นเศรษฐกิ
กลุ่มที่ 43 ด้านความเชื
นสังคม ่อ
กลุ่มที่ 54 ด้านปั
ญหาสิ่องแวดล้อม
นความเชื
กลุ่มที่ 5 ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของกลุ่ม
ตนเอง
โดยมี
ครู่มเป็ออกมาน
นผู้อธิบายขยายความเพิ
่มเติมให้ชัดเจน ไขของกลุ่ม
ผู้เรียนแต่
ละกลุ
าเสนอ ปัญหาและแนวทางการแก้
(ทั
กษะการอธิ
ตนเอง
โดยมีคบรูเาย)
ป็นผู้อธิบายขยายความเพิ่มเติมให้ชัดเจน
ขั(ทั้นกสรุษะการอธิ
ป
บาย)
ขั้นสรุป






แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
กลุ
ังคมศึ
ฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้สเรื
่อง สักงษา
คมดีศาสนาและวั
มีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษากลุศาสนาและวั
ฒนธรรม
นการเมื
องการปกครอง
่มที่ 2๑ ด้านเศรษฐกิ
จ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธ1ยมศึ
ษาปีที่ 3
ชั่วกโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๗๓
๒๗๓
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ลดปั
ดแย้
งต่างๆ ในสั
จจุบแันนวทางอย่
ความขัดาแย้
ครู
ตั้งญคหาความขั
าถามเพื่อสรุ
ปผลการเรี
ยนรูง้ คมไทย”
ว่า “นักเรี(ปัยนมี
งไรงของคน
ในการ
ในสังญคมเพิ
่มมากขึดแย้
้น อังต่นาเนืงๆ่องมาจากปั
จจัยต่(ปั
างจๆจุบความขั
ดแย้ดแย้
งมีงแของคน
ต่สร้าง
ลดปั
หาความขั
ในสังคมไทย”
ันความขั
ผลเสีงยคมเพิ
ให้กับ่มสัมากขึ
งคม ้นเพราะฉะนั
้นทุกคนควรร่
ญหาความขั
ในสั
อันเนื่องมาจากปั
จจัยต่วามกั
ง นๆลดปั
ความขั
ดแย้งมีแดต่แย้
สร้งาทีง่
กาลั งยจะเกิ
หน้าเข้าหากั
เมื่อเกิดวปัมกั
ญหา
ใช้ญเหตุ
ผ ลให้ มดากกว่
ผลเสี
ให้กับดสัขึง้นคมหั นเพราะฉะนั
้นทุกนคนควรร่
นลดปั
หาความขั
แย้งทีา่
จะช่ดวขึยท
สังคมและประเทศชาติ
้น)เหตุผ ลให้ มากกว่า
กอารมณ์
าลั งจะเกิ
้น หัาให้
นหน้
าเข้าหากันเมื่อเกิดสปังบสุ
ญหาขขึใช้
(พิจารณาจากค
้เรียน)
อารมณ์
จะช่วยทาตอบของผู
าให้สังคมและประเทศชาติ
สงบสุขขึ้น)
(พิจารณาจากคาตอบของผู้เรียน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
กลุ่มวสาระการเรี
ังคมศึ
ฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้สเรื
่อง สักงษา
คมดีศาสนาและวั
มีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาสั
กษา ศาสนาและวั
ครู
ั้งคปาถามเพื
่อสรุงคมศึ
ปผลการเรี
ยนรู้ ว่า “นักฒเรีนธรรม
ยนมีแนวทางอย่างไร ในการ
ขั้นตสรุ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธ1ยมศึ
ษาปีที่ 3
ชั่วกโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๗๔
๒๗๔
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275
การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
ความรู้ (K)
- การตอบคาถาม
 ความหมายของความขัดแย้ง
- การทาใบงาน
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
 แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาความ - การทากิจกรรม
ขัดแย้งในประเทศไทย

สมรรถนะสาคัญ (P)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- การตอบคาถาม
1.1 ทักษะการระบุ
- การทาใบงาน
2. ความสามารถในการคิด
- การทากิจกรรม
2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
2.2 ทักษะการยกตัวอย่าง
2.3 ทักษะการอธิบาย
3 ความสามารถในการใช้ ทั ก ษะ
ชีวิต
3.1 ทั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้
4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
1.1 ทักษะการแก้ปัญหา

เครื่องมือ
- หนั ง สื อ เรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึ
กษาปี
มัชั้นธยมศึ
กษาปี
ที่ 3ที่ ๓
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- Power Point เรื่ อ ง ปั ญ หาความ
ขั ด แย้ ง สู่ ก ารสร้ า งยุ ท ธศาสตร์
หาทางแก้ไขและพัฒนา
- ใบงาน เรื่อง ปัญหาความขัดแย้งสู่
การสร้ า งยุทธศาสตร์ หาทางแก้ไ ข
และพัฒนา
- กิ จ กรรม “ความขั ด แย้ ง แก้ ที่ ตั ว
เรา”
- ตัว อย่างข่ าวเกี่ ยวกับ ปัญหาความ
ขัดแย้ง
- หนั ง สื อ เรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- Power Point เรื่ อ ง ปั ญ หาความ
ขั ด แย้ ง สู่ ก ารสร้ า งยุ ท ธศาสตร์
หาทางแก้ไขและพัฒนา
- ใบงาน เรื่อง ปัญหาความขัดแย้งสู่
การสร้ า งยุทธศาสตร์ หาทางแก้ไ ข
และพัฒนา
- กิ จ กรรม “ความขั ด แย้ ง แก้ ที่ ตั ว
เรา”
- ตัว อย่างข่ าวเกี่ ยวกับ ปัญหาความ
ขัดแย้ง

ผู้ประเมิน

ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน/
ผู้เรียน

265
275

266
276

276
ขอบเขตการวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือ

ผู้ประเมิน

- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

- การถามคาถาม
- แ บ บ สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- คาถามเพื่อพัฒนาเจตคติ

ผู้สอน

ผู้สอน
ผลงาน/กิจกรรม
 กิจกรรม “ความขัดแย้งแก้ที่ตัวเรา”
เกณฑ์การประเมินผล
 กิจกรรม “ความขัดแย้งแก้ที่ตัวเรา”
1. ด้านความรู้ (K)
ประเด็นการ
ประเมิน

4
สามารถ
อธิบาย
ความหมาย
อธิบาย
ของความ
ความหมายของ
ขัดแย้งได้อย่าง
ความขัดแย้ง
ถูกต้อง
ครบถ้วน
สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัย
วิเคราะห์ปัจจัยที่
ที่ก่อให้เกิด
ก่อให้เกิดความ
ความขัดแย้ง สู่
ขัดแย้ง สู่
สูผลกระทบที
่ผลกระทบที่ ่
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
เกิดขึ้น
ภายในประเทศ
ภายในประเทศ
ได้อย่างถูกต้อง
มากกว่า 5 ข้อ

ระดับคุณภาพ
3
สามารถ
อธิบาย
ความหมาย
ของความ
ขัดแย้งได้
ถูกต้องเป็น
ส่วนมาก
สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง สู่
สูผลกระทบที
่ผลกระทบที่ ่
เกิดขึ้น
ภายในประเทศ
ได้อย่างถูกต้อง
3-5 ข้อ

2
สามารถ
อธิบาย
ความหมาย
ของความ
ขัดแย้งได้
ถูกต้อง
บางส่วน
สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง สู่
สูผลกระทบที
่ผลกระทบที่ ่
เกิดขึ้น
ภายในประเทศ
ได้อย่างถูกต้อง
1-2 ข้อ

1
ไม่สามารถ
อธิบาย
ความหมาย
ของความ
ขัดแย้งได้

น้าหนัก คะแนน
2.5
10
0.75

3

0.75
ไม่สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง สู่
สูผลกระทบที
่ผลกระทบที่ ่
เกิดขึ้น
ภายในประเทศ
ได้

3

267
277
277
ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

4
สามารถ
นาเสนอแนว
ทางการแก้ไข
นาเสนอแนวทาง
หรือลดปัญหา
การแก้ไขหรือลด
ความขัดแย้งได้
ปัญหาความ
อย่าง
ขัดแย้ง
สร้างสรรค์
มากกว่า 5
ประเด็น

3
สามารถ
นาเสนอแนว
ทางการแก้ไข
หรือลดปัญหา
ความขัดแย้งได้
อย่าง
สร้างสรรค์ 35 ประเด็น

2
1
สามารถ
ไม่สามารถ
นาเสนอแนว นาเสนอแนว
ทางการแก้ไข ทางการแก้ไข
หรือลดปัญหา หรือลดปัญหา
ความขัดแย้งได้ ความขัดแย้งได้
อย่าง
อย่าง
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
1-2 ประเด็น

รวม

น้าหนัก คะแนน
2.5
10
1

4

2.5

10

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านความรู้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
8-10
ดีมาก
6-7
ดี
5
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป

2. ด้านสมรรถนะของผู้เรียน (P)
รายการ

3

1. ความสามารถในการ สามารถระบุเนื้อหาองค์ความรู้ได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ทุก
สื่อสาร
ประเด็น
1.1 ทักษะการระบุ
2. ความสามารถในการ
สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง องค์
องค์ความรู
ความรู
่อตอบคำ
�ถามและและ
้เพื้เ่อพืตอบค
าถาม
คิด
ยกตัวอย่างความขัดแย้งได้อย่าง
2.1 ทักษะการคิด
หลากหลาย ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์
2.2 ทักษะการยกตัวอย่าง อธิบายเนื้อหาได้อย่างกระจ่างและ
มีความเข้าใจ
๒.๓ทัทักษะการอธิ
ษะการอธิบบายาย
2.3

ระดับคุณภาพ
2
1
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้
สามารถระบุเนื้อหาองค์ความรู้ ไม่สามารถระบุเนื้อหาองค์
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องบาง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ประเด็น
สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง องค์
ไม่สามารถวิเคราะห์
องค์ความรู
ความรู้เพื้เ่อพืตอบค
่อตอบคำ
�ถามและและ เชื่อมโยง องค์ความรู้เพื่อ
าถาม
ยกตัวอย่างความขัดแย้งได้อย่าง
ตอบคาถามครูได้
หลากหลาย
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3

ระดับคุณภาพ
2
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การทาใบงานและกิจกรรมได้
บางส่วน

1

ไม่สามารถประยุกต์ใช้
3. ความสามารถในการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ความรู้ในการทาใบงานและ
ทาใบงานและกิจกรรมได้
ใช้ทักษะชีวิต
กิจกรรมได้
สมเหตุสมผลและสร้างสรรค์
3.1 ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้
ไม่สามารถนาเสนอแนว
4.ความสามารถในการ
สามารถนาเสนอแนวทางการ
สามารถนาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมี แก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมี ทางการแก้ปัญหาความ
แก้ปัญหา
ขัดแย้งได้อย่างมีความเข้าใจ
ความเข้าใจ
4.1 ทักษะการแก้ปัญหา ความเข้าใจ และมีแนวโน้มในการ
นาไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป

3. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
รายการที่ประเมิน
1. มีวินัย
1.1 ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
1.2 ตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ
กิจ กรรมต่ างๆในชี วิ ตประจ าวั น
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทางาน
2. ใฝ่เรียนรู้

3
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติกาในการยกมือ
ตอบคาถาม
3. ไม่ เ ล่ น หรื อ พู ดคุ ย กัน ใน
ชั้นเรียน
4. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
5. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดทุกครั้ง

ระดับคะแนน
2
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติ ก าในการตอบ
คาถาม
แต่ เ ล่ น หรื อ พู ด คุ ย ในขณะ
เรียน
3. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
4. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดบางครั้ง

1
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้ อ ตกลงในชั้ น เรี ย นแต่ ไ ม่
เคารพกติกาในการตอบถาม
และเล่นในขณะเรียน
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
3. ส่งงานช้ากว่ากาหนด

รายการที่ประเมิน
ระเมิน งการ
2.1
๒. ใฝ่แสวงหาข้
เรีรายการที
ยนรู้ อมู่ปลจากแหล่
ย นรู้ ต่ าองมูๆลจากแหล่
เพื่ อ ทบทวน
2.1 เรี
แสวงหาข้
งการ
บทเรี
เรี ย นรูยนอยู
้ ต่ า ง่เสมอ
ๆ เพื่ อ ทบทวน
2.2 จดบั
ทึ ก ความรู
บทเรีนยนอยู
่เสมอ ้ ล งในสมุ ด
าอย่ า งเป็
น ระบบ
2.2 ประจ
จดบันนาวิ
ความรู
งในสมุ
๒.๒จดบั
ทึทึกกชความรู
้ล้ ลงในสมุ
ดด
สรุ
ปความรู
้ได้อย่าางเป็
งมีเนหตุระบบ
ผล
ประจ
าวิ ช าอย่
สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล

3
1. แสวงหาข้3อมูลจากแหล่ง
การเรี
เพืๆ่อ เ พื่ อง
กา
ร เ ยรี นรู
ย น้ตรู่า้อต่งมูาๆลงจากแหล่
1.
แสวงหาข้
ทบทวนบทเรี
กา ร เ รี ย น รู้ ยต่นอยู
า ง ่เๆสมอเ พื่ อ
2.
มีการจดบันยนอยู
ทึกความรู
ทบทวนบทเรี
่เสมอ ้ลง
ในสมุ
ประจาวิ
างเป็้ลนง
2. มีกดารจดบั
นทึชกาอย่
ความรู
ระบบ
ในสมุดประจาวิชาอย่างเป็น
3.
สรุ ป ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ระบบ
เหตุ
ผลป ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
3. สรุ
3. มุ่งมั่นในการทางาน
1. ตัผ้ งลใจและรั บ ผิ ด ชอบใน
เหตุ
บั ติ ห น้บาผิทีด่ ทชอบใน
ี่ ไ ด้ รั บ
3. มุ่งตัมั้งใจรั
่นในการท
างาน าที่การ การปฏิ
1. ตั้ ง ใจและรั
3.1
บผิดชอบในหน้
การปฏิ บั ติ หเป็น้นาอย่
ที่ ทางดี
ี่ ไ ด้ รั บ
งาน
3.1 ตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่การ มอบหมายได้
2.
ส่งงานครบทุ
มอบหมายได้
เป็นกชิอย่้นางดี
งาน
2. ส่งงานครบทุกชิ้น

ระดับคะแนน
ระดับ2คะแนน
1. แสวงหาข้2อ มู ล จากแหล่ ง
การเรี
ยนรู้ต่างอๆมู ลเพืจากแหล่
่อทบทวนง
1. แสวงหาข้
บทเรี
การเรียยนอยู
นรู้ต่เ่าสมอ
ง ๆ เพื่อทบทวน
2.
มี กยารจดบั
น ทึ ก ความรู้ ล ง
บทเรี
นอยู่เสมอ
ในสมุ
ประจ าวิ
างเป็้ ลนง
2. มี กดารจดบั
น ทึชกาอย่
ความรู
ระบบ
ในสมุด ประจ าวิ ช าอย่ างเป็ น
ระบบ
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
บติ ัตหิหน้บาาทีผิทีด่ท่ชอบในการ
ี่ไทีด้่ รไับด้ รั บ
ป1. ฏิตั้งบัใจและรั
มอบหมายได้
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
2.
ส่งงานไม่ครบทุกชิ้น
มอบหมายได้
2. ส่งงานไม่ครบทุกชิ้น
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1
1. แสวงหาข้1อ มู ล จากแหล่ ง
การเรี
นรู้ ้ ต่าองมูๆต่ลาจากแหล่
การเรี
ยยนรู
เพืง ่อๆ เพื่ อง
1.
แสวงหาข้
ทบทวนบทเรี
การเรี ย นรู้ ยนอยู
ต่ า่เงสมอ
ๆ เพื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ

1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
บติ ัตหิหน้บาาทีผิทีด่ท่ชอบในการ
ี่ไทีด้่ รไับด้ รั บ
ป1. ฏิตั้งบัใจและรั
มอบหมายได้
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
2.
ขาดการส่งงาน
มอบหมายได้
2. ขาดการส่งงาน

เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3
ดีมดาก
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตั
สินคุณภาพ
23
พอใช้
ดีมาก
12
ปรัพอใช้
บปรุง
1 เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป

280
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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281
ใบงานเรื่อง ความขัดแย้งในสังคม
คาชี้แจง เติมคาหรือข้อความให้สมบูรณ์
1. จงยกตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. จงวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ความขัดแย้งใน ข้อ 1
......................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ...................................
3. จงวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
4. จงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาใน ข้อ 1
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ชื่อ...........................................นามสกุล..............................................เลขที่.........................ชั้น........................

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง
ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก
สาระสาคัญ
สภาวการณ์ที่มี ผ ลกระทบกระเทือนต่ อ
คนจานวนมาก มีสาเหตุมาจาก การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งบุคคล
ทุกคนต้องร่วมกันเสนอทางออกเพื่อแก้ปัญหาและ
สร้างความสุขแก่ประเทศชาติและสังคมโลก
: ที่มาภาพ www.khaosod.co.th/monitor-news/news_190247
190247
- จากวี ดี ทั ศ น์ นั ก เรี ย นเห็ น สิ่ ง ใด (แนวค าตอบ: การน าเด็ ก มา
ขอทาน)
- นักเรียนคิดว่าการนาเด็กมาขอทาน มีผลต่อสังคมอย่างไร (แนว
ค าตอบ: ท าให้ เ ด็ ก ไม่ ไ ด้ เ รีย นหนั งสื อ และขาดการสั่ ง สอน จน
น าไปสู่ อ นาคตของเด็ ก ๆ ที่ อ าจจะกลายเป็ น อาชญากร หรื อ
น าไปสู่ ห นทางที่ ผิ ด ๆ จนเกิ ด ปั ญ หาสั ง คม) (ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์)
2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย โดยการตอบคาถามครูดังต่อไปนี้

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ผู้เรียนร่วมกันดูวีดีทัศน์เรื่อง “เด็กขอทาน" ใช้เวลาดูวีดีทัศน์ประมาณ
3 นาทีแล้วตอบคาถามต่อไปนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้น
มัธยมศึ
กษาปี
มัชั้ธนยมศึ
กษาปี
ที่ 3ที่ ๓
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- Power Point เรื่ อ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
สังคมลบปมด้วยอุดมการณ์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน เรื่องแก้ ไ ขปั ญหาสัง คมลบ
ปมด้วยอุดมการณ์
- กิจกรรม “ปัญหาสังคม แก้ได้ด้วย
ทุกคน”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๘๒
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ขอบเขตเนื้อหา
1) ปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต ปัญหา
อาชญากรรม
2) แนวทางการแก้ไขปัญหา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1) ผู้ เ รี ย นสามารถนิ ย ามความหมายของค าว่ า
“ปัญหาสังคม” ได้อย่างถูกต้อง
2) นักเรียนอธิบายสภาพปัญหาสังคมได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุที่มาและ
ผลกระทบของปัญหาสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1) นักเรียนอภิปรายถึงความสาคัญของการศึกษา
เรื่องปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
2) ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

- ถ้านักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรี จะมีวิธีการลดความขัดแย้งของคนใน
ชาติด้วยวิธีการใด (ผู้เรียนสะท้อนแนวคิด) (ทักษะการคิดวิเคราะห์)
เพื่อทบทวนความรู้เดิมและนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง “แก้ไขปัญหาสังคมลบ
ปมด้วยอุดมการณ์”
3. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนว่า สภาพสังคมไทยจากอดีตถึง
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน
ขั้นสอน
1. ผู้เรียนศึกษา สื่อ Power Point เรื่อง “แก้ไขปัญหาสังคมลบปม
ด้วยอุดมการณ์” โดยมีครูเป็นผู้อธิบายดังหัวข้อต่อไปนี้
1.1 ปัญหาสังคมคืออะไร (แนวคาตอบ: สภาวการณ์ที่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวนมากในสังคมและเห็น
ว่าควรร่วม กันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น) (Obj.1)
1.2 ผู้เรียนยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย เช่ น ปั ญ หาน้ าท่ ว ม แผ่ น ดิ น ไหว ปั ญ หาภั ย แล้ ง
ปัญ หามลพิ ษ ต่า ง ๆ จากนั้ นร่ ว มกั น วิเ คราะห์ ปั ญหาที่
เกิดขึ้น ว่ามาจากสาเหตุใด (แนวคาตอบ: มนุษย์เป็นผู้
ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ เ พ ร า ะ ม นุ ษ ย์ ใ ช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อย่ า งสิ้น เปลื อง โดยไม่ค านึ งถึ ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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ผลกระทบที่กาลังจะตามมา จึงทาให้ประเทศไทยเกิด
ภัยพิบัติดังกล่าว) (ทักษะการยกตัวอย่าง) (Obj.1)
1.3 ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ในข่าวเหล่านี้แล้ว ประเทศไทยยังมีปัญหาที่สาคัญอะไร
อีกบ้าง ให้นักเรียนยกตัวอย่างคนละ 1 ปัญหา ครูเขียน
ค าตอบของนั ก เรี ย นลงบน กระดาน(ทั ก ษะกา ร
ยกตัวอย่าง) (Obj.2)
2. ผู้เรียนศึกษา ใบความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสังคมของไทยที่สาคัญ
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเริ่มกิจกรรม “ปัญหาสังคมแก้ได้
ด้วยเราทุกคน” โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ประกอบการบรรยายจากครู
2.2 ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ที่นักเรียนเสนอบน
กระดานว่า แต่ละปัญหาจัดอยู่ในปัญหาประเภทใด เช่น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสารเสพติด ปัญหาการทุจริต
หรือปัญหาอาชญากรรม พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ลงในแบบบันทึก ดังตัวอย่าง (Obj.2,3) (ทักษะการระบุ
, ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้, ทักษะการแก้ปัญหา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๘๔

274
284

ขั้นสรุป

2.3 ผู้เรียนนาสภาพปัญหาที่ทาลงในแบบบันทึก มานาเสนอ
ในรูปแบบของการคุยข่าวเช้า อาจจะนาเสนอครั้งละ 1
คน 2 คน หรือ 3 คนก็ได้ เมื่อนาเสนอจบทุกคน/ทุกกลุ่ม
แล้ว ให้นักเรียนร่วมกันลงความเห็นว่า คนหรือกลุ่มใด
นาเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติและน่าสนใจมากที่สุด
(Obj.2,3) (ทักษะการอธิบาย)
2.4 ครูสรุปผลการทากิจกรรม และอธิบายขยายความให้
สมบูรณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรืเวลา
่อง ปั1ญชัหาสั
งคมและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
่วโมง
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้สเรื
่อง สักงษา
คมดีศาสนาและวั
มีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ
ังคมศึ
ฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขั้น1.สรุนัปกเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาโดยครูใช้คาถาม
นักเรี้ ยนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาโดยครูใช้คาถาม
ดัง1.
ต่อไปนี
ดังต่อไปนี
1) ปั้ ญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีปัญหาใดบ้าง
คมที่เกิดจขึจุ้นบในปั
บันมีปัญหาใดบ้
1) ปัญหาสังคมในปั
2)
ัน เกิจดจุจากสาเหตุ
ใดบ้าางง
2) ในฐานะที
ปัญหาสังคมในปั
จจุบนันพลเมื
เกิดจากสาเหตุ
3)
่นักเรียนเป็
องในสังคมใดบ้
นักาเรีงยนจะมีส่วนป้องกัน
ในฐานะที
ยนเป็างนพลเมืองในสังคม นักเรียนจะมีส่วนป้องกัน
และแก้3)ไขปั
ญหาได้อ่นย่ักาเรีงไรบ้
และแก้
ญหาได้อรย่่วามกั
งไรบ้
าง ปรายถึง “ปัญหาทางด้านสังคมของไทยที่
2. ผู้เไรีขปั
ยนและครู
นอภิ
2. ญผู้เรีได้ยนและครู
ร่วมกั่ ง แวดล้
นอภิปอรายถึ
“ปัญหาทางด้ดานสั
คมของไทยที
ส าคั
แ ก่ ปั ญ หาสิ
ม ปั ญง หาสารเสพติ
ปั ญงหาการทุ
จ ริ ต่
ส าคัรญัปชัได้น แและปั
ก่ ปั ญญหาสิ
่ ง แวดล้ อ ม ปัปัญญหาสารเสพติ
หาการทุถ้จาทุริ ตก
คอร์
หาอาชญากรรม
หาต่าง ๆ เหล่ดานีปั้จญะหมดไป
รัปชังนคมร่
และปั
นี้จะหมดไปกคนใน
ถ้าทุก
ฝ่คอร์
ายในสั
วมมืญอหาอาชญากรรม
กันป้องกันและแก้ปัญไขหาต่
ที่สาาคัง ญๆ ทีเหล่
่สุดาประชาชนทุ
ยในสังคมร่
องกันและแก้
ไข ที่สาคัญที่สุดประชาชนทุกคนใน
สัฝ่งาคมควรมี
จิตวสมมื
านึอกกัทีน่ดป้ีในตนเอง”
(Gen)
สังคมควรมีจิตสานึกที่ดีในตนเอง” (Gen)

๒๘๖
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การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
ความรู้ (K)
- การตอบคาถาม
 ความหมายของปัญหาสังคม
 ตัวอย่างปัญหาทางสังคมไทยที่สาคัญ - การทาใบงาน
- การทากิจกรรม

สมรรถนะสาคัญ (P)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 ทักษะการระบุ
2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
2.2 ทักษะการยกตัวอย่าง
2.3 ทักษะการอธิบาย
3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.1 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔.๑ทั
4.1 ทักษะการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
- การทากิจกรรม

- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ

ผู้ประเมิน

- หนั ง สื อ เรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- Power Point เรื่ อ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
สังคมลบปมด้วยอุดมการณ์
- ใบงาน เรื่องแก้ไ ขปั ญหาสั งคมลบ
ปมด้วยอุดมการณ์
- กิจกรรม “ปัญหาสังคม แก้ไ ด้ด้วย
ทุกคน”

ผู้สอน/
ผู้เรียน

- หนั ง สื อ เรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
- บันทึกการเรียนรู้
- Power Point เรื่ อ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
สังคมลบปมด้วยอุดมการณ์
- ใบงาน เรื่องแก้ไ ขปั ญหาสั งคมลบ
ปมด้วยอุดมการณ์
- กิจกรรม “ปัญหาสังคม แก้ไ ด้ด้วย
ทุกคน”
- การถามคาถาม
- แ บ บ สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- คาถามเพื่อพัฒนาเจตคติ

ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน/
ผู้เรียน
ผู้สอน

ผลงาน/กิจกรรม
 กิจกรรม “ปัญหาสังคม แก้ได้ด้วยทุกคน”
เกณฑ์การประเมินผล

278
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288
 กิจกรรม “ปัญหาสังคม แก้ได้ด้วยทุกคน”

1. ด้านความรู้ (K)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

4
3
นิยามความหมาย นิยามความหมาย
นิยามความหมาย
ของคาว่า “ปัญหา ของคาว่า “ปัญหา
ของคาว่า “ปัญหา
สังคม”ได้อย่าง
สังคม”ได้ถูกต้อง
สังคม”
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นส่วนมาก
วิเคราะห์ที่มาของ วิเคราะห์ที่มาของ
วิเคราะห์ที่มาของ ปัญหาสังคมได้อย่าง ปัญหาสังคมได้
ปัญหาสังคม
ถูกต้องมากกว่า 5 อย่างถูกต้อง 3-5
ข้อ
ข้อ
นาเสนอแนวทางการ นาเสนอแนวทาง
นาเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาสังคมได้ การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
สังคมได้อย่าง
สังคม
มากกว่า 5 ประเด็น สร้างสรรค์ 3-5
ประเด็น
รวม

2
นิยามความหมาย
ของคาว่า
“ปัญหาสังคม”ได้
ถูกต้องบางส่วน
วิเคราะห์ที่มาของ
ปัญหาสังคมได้
อย่างถูกต้อง 1-2
ข้อ
นาเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
สังคมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 12 ประเด็น

1
นิยามความหมาย
ของคาว่า “ปัญหา
สังคม”ไม่ได้

น้าหนัก คะแนน
2.5
10
0.75

3

วิเคราะห์ที่มาของ
ปัญหาสังคมไม่ได้

0.75

3

นาเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
สังคมไม่ได้

1

4

2.5

10

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านความรู้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
8-10
ดีมาก
6-7
ดี
5
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
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2. ด้านสมรรถนะของผู้เรียน (P)
ระดับคุณภาพ
รายการ
3
2
1
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้
1. ความสามารถในการ สามารถระบุเนื้อหาองค์ความรู้ได้ สามารถระบุเนื้อหาองค์ความรู้ ไม่สามารถระบุเนื้อหาองค์
สื่อสาร
อย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ทุก
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องบาง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ประเด็น
ประเด็น
1.1 ทักษะการระบุ
2. ความสามารถในการ
สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง องค์ สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง องค์
ไม่สามารถวิเคราะห์
ความรู้เพื่อตอบคาถาม และ
เชื่อมโยง องค์ความรู้เพื่อ
คิด
ความรู้เพื่อตอบคาถาม และ
ยกตัวอย่างปัญหาสังคมได้อย่าง ยกตัวอย่างปัญหาสังคมได้อย่าง
ตอบคาถามครูได้
2.1 ทักษะการคิด
หลากหลาย ตลอดจนสามารถ
หลากหลาย
วิเคราะห์
2.2 ทักษะการยกตัวอย่าง อธิบายเนื้อหาได้อย่างกระจ่างและ
มีความเข้าใจ
๒.๓ทัทักษะการอธิ
ษะการอธิบบายาย
2.3
3. ความสามารถในการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ไม่สามารถประยุกต์ใช้
ใช้ทักษะชีวิต
ทาใบงานและกิจกรรมได้
การทาใบงานและกิจกรรมได้ ความรู้ในการทาใบงานและ
สมเหตุสมผลและสร้างสรรค์
บางส่วน
กิจกรรมได้
3.1 ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้
4.ความสามารถในการ
สามารถนาเสนอแนวทางการ
สามารถนาเสนอแนวทางการ
ไม่สามารถนาเสนอแนว
แก้ปัญหา
แก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีความ แก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีความ
ทางการแก้ปัญหาความ
เข้าใจ
สังคมได้อย่างมีความเข้าใจ
4.1 ทักษะการแก้ปัญหา เข้าใจ และมีแนวโน้มในการนาไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
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3. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
รายการที่ประเมิน
1. มีวินัย
1.1 ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
1.2 ตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ
กิจ กรรมต่ างๆในชี วิ ตประจ าวั น
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทางาน
2. ใฝ่เรียนรู้
2.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการ
เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
๒.๒จดบั
2.2
จดบันทึทึกกความรู
ความรู้ล้ ลงในสมุ
งในสมุด ด
ประจ าวิ ช าอย่ า งเป็ น ระบบ
สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
3. มุ่งมั่นในการทางาน
3.1 ตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน

3
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติกาในการยกมือ
ตอบคาถาม
3. ไม่ เ ล่ น หรื อ พู ดคุ ย กัน ใน
ชั้นเรียน
4. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
5. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดทุกครั้ง
1. แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
กา ร เ รี ย น รู้ ต่ า ง ๆ เ พื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ
2. มีการจดบันทึกความรู้ลง
ในสมุดประจาวิชาอย่างเป็น
ระบบ
3. สรุ ป ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
เหตุผล
1. ตั้ ง ใจและรั บ ผิ ด ชอบใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี
2. ส่งงานครบทุกชิ้น

ระดับคะแนน
2
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติ ก าในการตอบ
คาถาม
แต่ เ ล่ น หรื อ พู ด คุ ย ในขณะ
เรียน
3. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
4. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดบางครั้ง
1. แสวงหาข้ อ มู ล จากแหล่ ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
2. มี ก ารจดบั น ทึ ก ความรู้ ล ง
ในสมุด ประจ าวิ ช าอย่ างเป็ น
ระบบ
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
ป ฏิ บั บติ ัตหิหน้ าาทีที่ท่ ี่ไทีด้่ รไับด้ รั บ
มอบหมายได้
2. ส่งงานไม่ครบทุกชิ้น

1
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้ อ ตกลงในชั้ น เรี ย นแต่ ไ ม่
เคารพกติกาในการตอบถาม
และเล่นในขณะเรียน
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
3. ส่งงานช้ากว่ากาหนด

1. แสวงหาข้ อ มู ล จากแหล่ ง
การเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ

1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
ป ฏิ บั บติัตหิหน้ าาทีที่ท่ ีไทีด้่ รไับด้ รั บ
มอบหมายได้
2. ขาดการส่งงาน

เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง
ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก
สาระสาคัญ
การอยู่ร่วมกันในสังคมยุคปัจจุบันระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก บุคคล
จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระดับต่างๆ
การดาเนินวิถีชีวิตมีความสุขจะต้องมี ปัจจัยที่
ส่งเสริมการดารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นสอน
1. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามใช้คาถาม
ดังต่อนี

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาข่าวปัญหาในชุมชนท้องถิ่น เช่น ปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง
ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปัญหาภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหานาท่วม ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม
ปัญหานาเสีย ปัญหาการบุกรุกพืนที่ป่า ปัญหาการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ให้นักเรียนดูแล้วตังประเด็นคาถามดังต่อไปนี
1) จากข่าวปัญหาในชุมชนข้างต้น นักเรียนคิดว่าปัญหานันส่งผล
กระทบต่อคนในชุมชนอย่างไรบ้าง
2) ในชุมชนของนักเรียนมีปัญหาใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชน
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนว่า สภาพสังคมไทยจากอดีต
ถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึน
อย่างต่อเนื่องที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึน การศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาในชุมชน จะทาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนาไป
แก้ปัญหาในชุมชนของตนเองรวมถึงใช้ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.- ข่าวปัญหาในชุมชนท้องถิ่น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๙๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรืเวลา
่อง ปั1ญหาในชุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
ชั่วโมง มชนและแนวทางแก้ไข
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้สังเรืคมศึ
่อง สักงษา
คมดีศาสนาและวั
มีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ
ฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตเนื
้อหา
1)
ปัญหาในชุ
มชนท้องถิ่น
1.1 นัก เรีย นคิด ว่ า คนที่ น่า จะมีค วามสุ ข ที่สุ ด ในโลกนี คือ ใคร (ผู้ เ รี ย น
1) แนวทางการแก้
ปัญหาในชุมชนท้ไขปั
องถิญ่นหา
1.1 อนันแนวคิ
ก เรีย นคิ
่ น่า จะมี
วามสุ)ข ที่สุ ด ในโลกนี คือ ใคร (ผู้ เ รี ย น
2)
สะท้
ด)ด(ทัว่ ากคนที
ษะการคิ
ดวิเคคราะห์
สะท้อให้นแนวคิ
) (ทักวษะการคิ
ดวิเคราะห์ว)มมือในการลดความขัดแย้งและ
แนวทางการแก้
ขปั้ ญหา
จุ2)ดประสงค์
การเรียไนรู
1.2
นักเรียดนยกตั
อย่างแนวทางการร่
ประสงค์้การเรียนรู้
1.2 ให้านงความสมานฉั
ักเรียนยกตัวอย่
วมมืวมกั
อในการลดความขั
ดแย้่เกิงดและ
ด้จุาดนความรู
การสร้
นท์าใงแนวทางการร่
นสังคมไทยและร่
นอภิปรายถึงผลที
ด้านความรู
้ บายสภาพปัญหาในชุมชนและ
างความสมานฉั(ผูน้เรีท์ยในสะท้
นสังคมไทยและร่
อภิปรายถึงผลที
นักเรียนอธิ
1.
ขึการสร้
นกับประเทศชาติ
อนแนวคิด)วมกั
(ทักนษะการยกตั
วอย่า่เกิง)ด
1. นักเรียเนอธิ
บายสภาพปั
หาในชุ
มชนและ
ขึนกัครูบประเทศชาติ
อนแนวคิ
ด) (ทันกดิษะการยกตั
าง) าคั ญ
สามารถวิ
คราะห์
ปัจจัยที่ส่งญเสริ
มการด
ารงชีวิตให้ 2.
น าเสนอวี ดี ท(ผูั ศ้เน์รียเ รืนสะท้
่ อ ง “คนดี
ข องแผ่
น ” โดยมีวใ อย่
จความส
คราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้ เกี
2.่ ยครู
เ รื่ อนง แบบอย่
“คนดี ขาองแผ่
น ดิ นใ”นสัโดยมี
าคั ญ
มีสามารถวิ
ความสุขเได้
วกันบาเสนอวี
(การปฏิดบี ทัตั ศิ ตน์นเป็
งของคนดี
ง คม)ใ จความส
เวลา 5 นาที
มีความสุขได้
เกี่ ยวกันบ ให้
(การปฏิ
บัตวิ ตมกันเป็
น แบบอย่า งของคนดี
ง คม)ารงชี
เวลาวิ ต5อย่นาที
จากนั
ผู้ เ รี ย นร่
น แสดงความคิ
ด เกี่ ย วกัใบนสั
การด
า งมี
จากนั นขของตนเอง
ให้ ผู้ เ รี ย นร่ วโดยครู
มกั น แสดงความคิ
วกั บ การด
วิ ต อย่างาน
า งมี
ด้านทักษะและกระบวนการ
ความสุ
ถามคาถาม ดัดงเกี
นี ่ ย(Obj.1)
(ทัการงชี
ษะการท
ด้านทั
ษะและกระบวนการ
ความสุ
1.ผู
้เรียกนน
าเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลัก
กลุ
่ม) ขของตนเอง โดยครูถามคาถาม ดัง นี (Obj.1) (ทักษะการทางาน
นนาเสนอตั
อย่างการประยุ
ก
1.ผู้เรียงเพื
กลุ่ม)ในปัจจุบันนีนักเรียนมีความสุขดีหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ ไม่มี
พอเพี
่อส่งเสริมวการด
ารงชีวิตให้กสต์ันใช้ติหสุขลัได้
2.1
พอเพี
ยงเพื่อส่งเสริมการดารงชีวิตให้สันติสุขได้
2.1 ในปัข/มี
จจุคบวามสุ
ันนีนักขเรี) ยนมีความสุขดีหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ ไม่มี
อย่
างหลากหลาย
ความสุ
างหลากหลาย
ความสุ
ความสุ
ข)ขด้วยเรื่องอะไรมากที่สุด (ตัวอย่างคาตอบ เรื่อง
ด้อย่านคุ
ณลักษณะ
2.2
นักขเรี/มียนมี
ความสุ
ด้1.ผู
านคุ
ลักษณะ ญชวนให้ผู้อื่นใช้ชีวิตอย่างมี การได้
2.2 นัเกรีเรียยนหนั
นมีคงวามสุ
สือ) ขด้วยเรื่องอะไรมากที่สุด (ตัวอย่างคาตอบ เรื่อง
้เรียณนสามารถเชิ
ใช้ชและ
ีวิตอย่างมี 2.3
1.ผู้เรียขนสามารถเชิ
การได้นักเรีเรียยนหนั
ความสุ
เพื่อครอบครัญวชวนให้
ชุมชนผู้อสัื่นงคม
นคิดงว่สืาอมี)ปัจจัยใดบ้างที่จะสร้างความสุขให้กับคนในสังคม
ความสุขเพื่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
2.3วอย่นักาเรี
นคิดว่าคนไม่
มีปัจจัทยะเลาะกั
ใดบ้างทีน่จมีะสร้
างความสุ
ขให้กับคนในสั
งคมน
(ตั
งคยาตอบ
น้าใจ
รักษากฎหมาย
และเป็
ประเทศชาติ
(ตัวอย่อางที
งค่ดาตอบ
น มีน้าใจ
ษากฎหมาย
และเป็น
ประเทศชาติ
พลเมื
ีของสัคนไม่
งคม) ท(ทัะเลาะกั
กษะความคิ
ดสร้ารักงสรรค์
)
พลเมืองทีเพื่ด่อีขทบทวนความรู
องสังคม) (ทัก้เดิษะความคิ
) ่อง “แก้ไขปัญหา
มและนาเข้ดสร้
าสูา่กงสรรค์
ิจกรรมเรื
เพื่อทบทวนความรู
สังคม ลบปมด้
วยอุดมการณ์้เดิ”มและนาเข้าสู่กิจกรรมเรื่อง “แก้ไขปัญหา
สังคม ลบปมด้วยอุดมการณ์”

๒๙๓
๒๙๓
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3. ผู้ เรีย นศึก ษาแนวทางการดารงชีวิ ตในสั งคมไทยและสั งคมโลกจาก
หนังสือเรียน จากนันสรุปความรู้ลงในบันทึกการเรียนรู้ เพื่อเริ่มกิจกรรม
“คอนเสปแห่งความสุข” โดยมีขันตอนดังต่อไปนี (Obj.2)
3.1 ครูจาลองห้องเรียนเป็นเวทีเสวนา การสร้างความสุขในสังคม
และมอบหมายให้ ผู้ เรี ยนเป็ น วิท ยากรอบรมด้ านการดารงชี วิตอย่างมี
ความสุข
3.2 ผู้ เ รีย นร่ ว มกัน อภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น เกี่ย วกั บ
ปัจจัยที่ทาให้คนดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทังระดับตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (ทักษะการอภิปราย)
3.3 ผู้เรียนแต่งคาขวัญหรือคาคมสัน ๆ เกี่ยวกับการดารงชีวิต
อย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมโลก (Obj.3)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๙๔

284
294

3.4 ครูสุ่ มผู้ เ รีย นออกมาเสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศไทยและสังคมโลก จากนันร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้ลง
ในชินงาน (ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์, ประยุกต์ใช้ความรู้)
ครูให้ผู้เรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุขของนักเรียน และออกมานาเสนอเรียงความอย่าง
สร้างสรรค์ในคาบเรียนหน้า จากนันสรุปกิจกรรมและอธิบายเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ขั้นสรุป
ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี “ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมาย ดังนั้น
ประชาชนทุกคนในสังคม จึงควรเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง เพื่อ
เป็นแนวทางในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข” (GEN)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๙๕
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296
การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
ความรู้
 ปัจจัยที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้มี
ความสุข
 ตัวอย่างแนวทาง
สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือ

ผู้ประเมิน

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
- การทากิจกรรม
- การชมวีดีทัศน์

- ห นั ง สื อ เ รี ย น สั ง ค ม ศึ ก ษ า ชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
- กิจกรรม “คอนเสปแห่งความสุข”
- บันทึกการเรียนรู้

ผู้สอน/
ผู้เรียน

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
- การทากิจกรรม
- การชมวีดีทัศน์

- ห นั ง สื อ เ รี ย น สั ง ค ม ศึ ก ษ า ชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
- กิจกรรม “คอนเสปแห่งความสุข”
- บันทึกการเรียนรู้

ผู้สอน/
ผู้เรียน

- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

- การถามคาถาม
- แ บ บ สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- คาถามเพื่อพัฒนาเจตคติ

ผู้สอน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
 กิจกรรม “คอนเสปแห่งความสุข”
เกณฑ์การประเมินผล
 กิจกรรม “คอนเสปแห่งความสุข”
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1. ด้านความรู้ (K)
ประเด็นการ
ประเมิน
วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งเสริมการ
ดารงชีวิตให้มี
ความสุข

ระดับคุณภาพ
4
เชื่อมโยงปัจจัยที่
ส่งเสริมการดารงชีวิต
ให้มีความสุขได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

นาเสนอตัวอย่าง
อธิบายแสดงตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้หลัก
หลักพอเพียงเพื่อ พอเพียงเพื่อส่งเสริม
ส่งเสริมการ
การดารงชีวิตให้สันติ
ดารงชีวิตให้สันติ
สุขได้มากกว่า 3
สุขได้อย่าง
ประเด็น
หลากหลาย
เชิญชวนให้ผู้อื่นใช้ ชักชวน และโน้มน้าว
ชีวิตอย่างมี
ใจให้ผู้อื่น ใช้ชีวิต
ความสุขเพื่อ
อย่างมีความสุขเพือ่
ครอบครัว ชุมชน
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สังคม และ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติอย่าง
สร้างสรรค์ มากกว่า
5 ข้อ

3
เชื่อมโยงปัจจัยที่
ส่งเสริมการ
ดารงชีวิตให้มี
ความสุขได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

น้าหนัก คะแนน
2.5
10

2
1
เชื่อมโยงปัจจัยที่ เชื่อมโยงปัจจัยที่ 0.75
ส่งเสริมการ
ส่งเสริมการ
ดารงชีวิตให้มี
ดารงชีวิตให้มี
ความสุขได้ได้
ความสุขไม่ได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
อธิบายแสดง
อธิบายแสดง
อธิบายแสดง
0.75
ตัวอย่างการ
ตัวอย่างการ
ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้หลัก
ประยุกต์ใช้หลัก ประยุกต์ใช้หลัก
พอเพียงเพื่อ
พอเพียงเพื่อ
พอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมการ
ส่งเสริมการ
ส่งเสริมการ
ดารงชีวิตให้สันติสุข ดารงชีวิตให้สันติ ดารงชีวิตให้สันติ
ได้ 3 ประเด็น
สุขได้2 ประเด็น สุขได้1 ประเด็น
ชักชวน และโน้ม ชักชวน และโน้ม ชักชวน และโน้ม
1
น้าวใจให้ผู้อื่น ใช้ น้าวใจให้ผู้อื่น ใช้ น้าวใจให้ผู้อื่น ใช้
ชีวิตอย่างมี
ชีวิตอย่างมี
ชีวิตอย่างมี
ความสุขเพื่อ
ความสุขเพื่อ
ความสุขเพื่อ
ครอบครัว ชุมชน ครอบครัว ชุมชน ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สังคม และ
สังคม และ
ประเทศชาติอย่าง ประเทศชาติอย่าง ประเทศชาติอย่าง
สร้างสรรค์ 4-5 ข้อ สร้างสรรค์2-3 สร้างสรรค์น้อยกว่า
ข้อ
2 ข้อ
รวม
2.5

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านความรู้ เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึนไป
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
8-10
ดีมาก
6-7
ดี
5
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง

3

3

4

10
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ด้านสมรรถนะของผู้เรียน (P)

ระดับคุณภาพ
รายการ
3
2
1
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้
1.
นิยามเนือหาองค์ความรู้ได้อย่าง นิยามเนือหาองค์ความรู้ได้อย่าง นิยามเนือหาองค์ความรู้ได้
๑. ความสามารถในการ
ความสามารถใน
ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ทุก
ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ทุก
อย่างชัดเจน ถูกต้อง
สืการสื
่อสาร่อสาร
ประเด็น ตลอดจนสื่อสารได้อย่าง ประเด็น ตลอดจนสื่อสารได้
ครบถ้วน ทุกประเด็น
1.1 ทักษะการอภิปราย
มีความเข้าใจ และชักจูงผู้อื่นให้
อย่างมีความเข้าใจ
ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ได้
2.
วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์ความรู้ วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์ความรู้ วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์
๒. ความสามารถในการ
ความสามารถใน
ความรู้เพื่อตอบคาถามได้
เพื่อตอบคาถามได้อย่าง
เพื่อตอบคาถามได้อย่าง
คิการคิ
ด ด
อย่างหลากหลาย
หลากหลาย
หลากหลาย
2.1 ทักษะการคิด
นาเสนอผลงานอย่างมีความมั่นใจ นาเสนอผลงานอย่างมีความ นาเสนอผลงานอย่างมีความ
วิเคราะห์
มั่นใจ
มั่นใจ มีเหตุผล
มีเหตุผล และยกตัวอย่างได้อย่าง
2.2 ทักษะความคิด
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
2.3
๒.๓ทัทักษะการยกตั
ษะการยกตัววอย่
อย่าางง
3. ความสามารถใน
ความสามารถในการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาใบงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาใบ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทา
๒.
ใช้ทักษะชี
วิต วิต
และกิจกรรมได้สมเหตุสมผล มี
งานและกิจกรรมได้
ใบงานและกิจกรรมได้
การใช้
ทักษะชี
สมเหตุสมผล มีการกาหนด
สมเหตุสมผล
3.1ทักษะการประยุกต์ใช้ การกาหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถ
นาไปพัฒนาและต่อยอดได้จริง ยุทธศาสตร์ ที่มีจุดบกพร่องบาง
ความรู้
ประเด็น
3.2ทักษะการสร้าง
ยุทธศาสตร์
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
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3. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
รายการที่ประเมิน
1. มีวินัย
1.1 ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
1.2 ตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ
กิจ กรรมต่ างๆในชี วิ ตประจ าวั น
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทางาน
2. ใฝ่เรียนรู้
2.1
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการ
๒.๑แสวงหาข้
การเรี
ทบทวน
เรี
ย นรูย้ นรู
ต่ าต้ งา่ งๆ ๆเพืเพื่ ออ่ ทบทวน
นอยู่เ่เสมอ
สมอ
บทเรียนอยู
๒.๒จดบั
2.2
จดบันทึทึกกความรู
ความรู้ล้ ลงในสมุ
งในสมุด ด
ประจ าวิ ช าอย่ า งเป็ น ระบบ
สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
3. มุ่งมั่นในการทางาน
3.1 ตังใจรับผิดชอบในหน้าที่การ
การงาน
งาน

3
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชันเรียน
2. เคารพกติกาในการยกมือ
ตอบคาถาม
3. ไม่ เ ล่ น หรื อ พู ดคุ ย กัน ใน
ชันเรียน
4. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชันเรียน
5. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดทุกครัง
1. แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
กา ร เ รี ย น รู้ ต่ า ง ๆ เ พื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ
2. มีการจดบันทึกความรู้ลง
ในสมุดประจาวิชาอย่างเป็น
ระบบ
3. สรุ ป ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
เหตุผล
1. ตั งใจและรั บ ผิ ด ชอบใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี
2. ส่งงานครบทุกชิน

ระดับคะแนน
2
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชันเรียน
2. เคารพกติ ก าในการตอบ
คาถาม
แต่ เ ล่ น หรื อ พู ด คุ ย ในขณะ
เรียน
3. ตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชันเรียน
4. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดบางครัง
1. แสวงหาข้ อ มู ล จากแหล่ ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
2. มี ก ารจดบั น ทึ ก ความรู้ ล ง
ในสมุด ประจ าวิ ช าอย่ างเป็ น
ระบบ

1. ตังใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
ป ฏิ บั บติ ัตหิหน้ าาทีที่ท่ ี่ไทีด้่ รไับด้ รั บ
มอบหมายได้
2. ส่งงานไม่ครบทุกชิน

1
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้ อ ตกลงในชั นเรี ย นแต่ ไ ม่
เคารพกติกาในการตอบถาม
และเล่นในขณะเรียน
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชันเรียน
3. ส่งงานช้ากว่ากาหนด

1. แสวงหาข้ อ มู ล จากแหล่ ง
การเรียยนรู
การเรี
นรู้ ต่้ าง ๆต่ าเพืง ่อๆ เพื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ

1. ตังใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
ป ฏิ บั บติ ัตหิหน้ าาทีที่ท่ ีไทีด้่ รไับด้ รั บ
มอบหมายได้
2. ขาดการส่งงาน

เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................... .....
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

เวลา 1 ชั่วโมง
้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา11ชั่วชัชัโมง
่วโมง
เวลา

่มสาระการเรียนรู
ยนรู้สัง้สคมศึ
ังคมศึกษา
กษาศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒกิฒนธรรม
รายวิ
ชาสัง้ คมศึ
งคมศึกษา
กษาศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรม
ธยมศึกษาปี
กษาปีทที่ 3ี่ 3
กลุกลุ่มสาระการเรี
รายวิ
าสั
ชั้ชัน้นมัธมัยมศึ
จนธรรม
กรรมการเรี
ยชนรู
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
ยนรู้ ้
กิขัจกิกรรมการเรี
้นจกรรมการเรี
นา ยนรู
่อ/แหล่ง1)เรี-งเรียหนั
ยนรู้ งสื้ อเรียน หน้าที่พลเมือง
มาตรฐานการเรี
ยนรู้ ้ าที่ของการเป็น
สื่อสื/แหล่
นรู
มาตรฐานการเรี
ยนรู
ส 2.1 เข้าใจและปฏิ
บัติตนตามหน้
ขั
น
้
น
า
ขั
น
้
า
ที่พ่พลเมื
ลเมืององ าเนินชีวิตใน
1)1)หนัหนังสืงวัอสืฒ
เรีอเรียนธรรม
นยนหน้หน้าทีาและการด
เข้าใจและปฏิ
า่ดใจและปฏิ
ิตนตามหน้
่ของการเป็นน 1. ครูนาภาพที่สะท้อนถึงความสมานฉันท์เช่น ภาพผู้นาจากประเทศ
บบัติตั ารงรั
นตามหน้
พลเมืองดี มีสคส2.1
่านิ2.1ยเข้มที
ีงามและธ
กษาาทีาที่ของการเป็
1.
ครู
น
าภาพที
ส
่
ะท้
อ
นถึ
ง
ความสมานฉั
น
ท์
เ
ช่
น
ภาพผู
น
้
าจากประเทศ
1.
ครู
น
าภาพที
ส
่
ะท้
อ
นถึ
ง
ความสมานฉั
น
ท์
เ
ช่
น
ภาพผู
น
้
าจากประเทศ
วั
ฒ
นธรรม
และการด
าเนิ
ิตใน
วั
ฒ
นธรรม
และการด
าเนิ
น
พลเมืองดี
องดีมีคมี่าคนิ่านิยมที
ยมที่ดีง่ดามและธ
ีงามและธารงรั
ารงรักษา
กษา ต่าง ๆ จับมือร่วมกัน ภาพกลุ่มบุคคลปรับความเข้าใจกัน เป็นต้น และภาพ สังคม ม.3 นชีวชีิตวใน
พลเมื
ประเพณีและวั
ฒ
นธรรมไทย
ด
ารงชี
ว
ต
ิ
อยู
ร
่
ว
่
มกั
น
ต่
า
ง
ๆ
จั
บ
มื
อ
ร่
ว
มกั
น
ภาพกลุ
่
ม
บุ
ค
คลปรั
บ
ความเข้
า
ใจกั
น
เป็
น
ต้
น
และภาพ
ต่
า
ง
ๆ
จั
บ
มื
อ
ร่
ว
มกั
น
ภาพกลุ
่
ม
บุ
ค
คลปรั
บ
ความเข้
า
ใจกั
น
เป็
น
ต้
น
และภาพ
งคมม.3
ม.3
ประเพณีและวั
และวัฒฒนธรรมไทย
นธรรมไทยดารงชี
ดารงชีวิตวอยู
ิตอยู่ร่วรมกั
่วมกันทีน่สะท้อนถึงความขัดแย้ง ให้นักเรียนดูแล้วตั้งประเด็นคาถามดังต่อไปนีสั้ งสัคม
ประเพณี
2)
ภาพที
ะท้อนถึงความสมานฉั
นท์
ที
ส
่
ะท้
อ
นถึ
ง
ความขั
ด
แย้
ง
ให้
น
ั
ก
เรี
ย
นดู
แ
ล้
ว
ตั
ง
้
ประเด็
น
ค
าถามดั
ง
ต่
อ
ไปนี
้
ที
ส
่
ะท้
อ
นถึ
ง
ความขั
ด
แย้
ง
ให้
น
ั
ก
เรี
ย
นดู
แ
ล้
ว
ตั
ง
้
ประเด็
น
ค
าถามดั
ง
ต่
อ
ไปนี
้
ในสังคมไทยและสั
งคมโลกอย่งคมโลกอย่
งสันติสาุขงสัางสันนติสติุขสุข
ภาพที
่สะท้
อนถึงความสมานฉั
ง่สความสมานฉั
2)2)ภาพที
่ส-ะท้
อนถึ
นนท์ท์
ในสังคมไทยและสั
งคมไทยและสั
งาคมโลกอย่
ในสั
3)
ภาพที
ะท้อดนถึ
ดแย้ง
ภาพที
่สะท้
อนถึงความขั
ง่สความขั
ดแย้งงความขั
ง
3)3)ภาพที
่ส-ะท้
อนถึ
แย้
ตัวชี้วัด ตัวตัชีว้วชีัด้วัด
PowerPoint
ประกอบการเรี
4)4)PowerPoint
ประกอบการเรี
ยนยน
4)- PowerPoint
ประกอบการเรี
ยน
ม.3/4
ปัจจััจเยจักิทียดที่กปั่อกญ
่อให้หาความ
หาความ
ม.3/4
ให้
เกิเดกิปัดปัญญหาความ
ปัจวิจัเวิคราะห์
ยเคราะห์
ที่ก่อปให้
ม.3/4 วิเคราะห์
่องการสร้
า
งความสมานฉั
น
ท์
ใ
น
เรืเรื่องการสร้
า
งความสมานฉั
น
ท์
ใ
น
เรื่องการสร้างความสมานฉันท์ใน
ดแย้งในประเทศ
งและเสนอแนวคิ
ในประเทศและเสนอแนวคิ
และเสนอแนวคิ
ดในการลด
ขัดขัแย้
ดในการลด
ขัดแย้งในประเทศ
ดในการลด
มชนสังคมและโลก
ชุมชุชนสั
ชุงคมและโลก
มชนสังคมและโลก
ความขัดแย้
ดแย้ง ง
ความขั
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
ภาระงาน/ชิ
ความขัดแย้ง
ภาระงาน/ชิ
้นนนงาน
่มาภาพmgronline.com/indochina/detail/9600000043599
ม.3/5เสนอแนวคิ
เสนอแนวคิดในการด
ดในการดารงชี
ารงชีวิตวอย่
ิตอย่างมี
างมี
mgronline.com/indochina/detail/9600000043599 1)1)กิจกิกรรม
: ที: ที่มาภาพ
ม.3/5
จกรรมMR.สมานฉั
MR.สมานฉั
ท์ท์
:
ที
ม
่
าภาพ
ด
ในการด
ารงชี
ว
ต
ิ
อย่
า
งมี
ม.3/5 เสนอแนวคิ
mgronline.com/indochina/detail/9600000043599
ที่มาภาพ mgronline.com/indochina/detail/9600000043599
ความสุขในประเทศและสั
ขในประเทศและสังคมโลก
งคมโลก
ความสุ
จากการที่น่นักเรี
ักเรียนได้
ยนได้ดูภดูภาพทั
าพทั้งสองภาพนั
้งสองภาพนักเรีกเรียนมี
ยนมีความรู
ความรู้สึก้สึก
1)1)จากการที
1)- กิจกรรม MR.สมานฉันท์
ความสุขในประเทศและสั
า1)
งไร จากการที่นักเรียนได้ดูภาพทั้งสองภาพนักเรียนมีความรู้สึก
อย่อย่างไร
สาระสาคัาคัญญ งคมโลก
สาระส
หากนักเรีกเรียนเจอเหตุ
ยนเจอเหตุการณ์
การณ์ทที่เกีี่เ่ยกีวกั
่ยวกับบเรืเรื่องความขั
่องความขัดแย้
ดแย้งดังงดัใน
งใน
แนวทางการพัฒฒนาตนเองให้
นาตนเองให้ดารงอยู
ดารงอยู่ได้่ไใด้นสั
ในสังคม
งคมอย่างไร 2)2)หากนั
สาระสาคัญ แนวทางการพั
ภาพ
นั
ก
เรี
ย
นจะมี
ส
ว
่
นร่
ว
มในการลดความขั
ด
แย้
ง
และสร้
า
งความสมานฉั
ภาพ
นั
ก
เรี
ย
นจะมี
ส
ว
่
นร่
ว
มในการลดความขั
ด
แย้
ง
และสร้
า
งความสมานฉั
นงดันท์ท์งใน
2)
หากนั
ก
เรี
ย
นเจอเหตุ
ก
ารณ์
ท
เ
่
ี
กี
ย
่
วกั
บ
เรื
่
อ
งความขั
ด
แย้
โลกนั
น
้
ต้
อ
งอาศั
ย
ปั
จ
จั
ย
หลายด้
า
นเป็
น
ตั
ว
โลกนั
น
้
ต้
อ
งอาศั
ย
ปั
จ
จั
ย
หลายด้
า
นเป็
น
ตั
ว
แนวทางการพัฒนาตนเองให้ดารงอยู่ได้ในสังคม
างไรบ้างาง
าย่งไรบ้
เคลื่อน่อนแต่แต่สิ่งสสิ่งาคั
สาคัญญทีที่สุด่สุดคือคือการมุ
การมุ่งพั่งพัฒฒนานา ภาพได้นัได้อกย่อเรี
ขับขับเคลื
ยครูนจะมี
สวเชื
่ว่อนร่
วมในการลดความขั
ดาแย้
งงและสร้
าปัจงความสมานฉั
นท์
2.
ครู
ก
ล่
า
อ
่
มโยงค
าตอบของนั
ก
เรี
ย
นว่
า
ในสั
ง
คมยุ
ค
จ
จุ
บ
น
ั
มี
2.
ก
ล่
า
วเชื
มโยงค
าตอบของนั
ก
เรี
ย
นว่
ในสั
คมยุ
ค
ปั
จุ
บ
น
ั
มี
โลกนั้น ต้องอาศั
ย
ปั
จ
จั
ย
หลายด้
า
นเป็
น
ตั
ว
ตนเองเป็นนหลัหลักเพื
กเพื่อเป็
่อเป็นนรากฐานที
รากฐานที่ดีข่ดองสั
ีของสังคม
งคม ได้อย่างไรบ้าง
ตนเองเป็
ความ
ความ
ขับเคลื่อน แต่ต่อต่สไป
สาคัญที่สุด คือ การมุ่งพัฒนา
อิ่งไป
2.
ครู
ก
ล่
าวเชื่ย่อนแปลงไปอย่
มโยงคาตอบของนั
เรีการที
ยนว่
ในสังคมยุควปัยคน
จุบันมี
อนและเปลี
่ยนแปลงไปอย่
างรวดเร็ว วกการที
ังาคมประกอบไปด้
วจยคน
ซับซับซ้อซ้นและเปลี
างรวดเร็
่สัง่สคมประกอบไปด้
ตนเองเป็นหลัขอบเขตเนื
กเพื่อเป็น้อหา
่ดีของสังคม
ขอบเขตเนื
้อรากฐานที
หา
จานวนมากที
้องอยู่ร่วรมกั
่วมกันนซึ่งซึมี่งคมีวามแตกต่
ความแตกต่างกั
างกันนในหลาย
ในหลายๆๆด้าด้นานส่งส่ผลให้
งผลให้
จานวนมากที
ความ ่ต้อ่ตงอยู
ต่อไป
แนวทางการสร้างความสมานฉั
างความสมานฉันนท์ท์
แนวทางการสร้
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การที่สังคมประกอบไปด้วยคน
ขอบเขตเนื้อหา
จานวนมากที่ต้องอยู่ร่วมกันซึ่งมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้
แนวทางการสร้างความสมานฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
แผนการจัดการเรี
ดการเรียนรู
ยนรู้ท้ที่ 52
ี่ 52 เรืเรื่อง่องแนวทางการสร้
แนวทางการสร้างความสมานฉั
างความสมานฉันนท์ท์
แผนการจั
กลุ่มสาระการเรี
ย
นรู
ส
้
ง
ั
คมศึ
ก
ษา
ศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
รายวิ
ช
าสั
ง
คมศึ
ก
ษา
ศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
วยการเรียนรู
ยนรู้ท้ที่ 7ี่ 7เรืเรื่อง่องสังสัคมดี
งคมดีมีสมุขีสุข
หน่หน่วยการเรี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้สเรื
่อง สักงษา
คมดีศาสนาและวั
มีสสุขุข
กลุ
ังคมศึ
ฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาสัดงคมศึ
กษา ศาสนาและวั
เกิดปัญหาความขั
แย้งหลากหลายรู
ปแบบจึฒงนธรรม
จาเป็นต้องร่วมกันพิจารณา
เกิดปัญหาความขัดแย้งหลากหลายรูปแบบจึงจาเป็นต้องร่วมกันพิจารณา
เกิดปัปญัจจัหาความขั
แย้งหลากหลายรู
แบบจึงนจท์าเป็
งร่วสมกั
นพิคจวาม
ารณา
จุดประสงค์การเรียนรู้
เหตุ
ยของปัญดหาและร่
วมกันสร้าปงสมานฉั
เพืน่อต้ทอาให้
ังคมมี
จุดประสงค์การเรียนรู้
เหตุปัจจัยของปัญหาและร่วมกันสร้างสมานฉันท์เพื่อทาให้สังคมมีความ
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
ด้จุดานความรู
สัเหตุ
นติปสัจุขจัต่ยอของปั
ไป ญหาและร่วมกันสร้างสมานฉันท์เพื่อทาให้สังคมมีความ
ด้านความรู้
สันติสุขต่อไป
ด้านความรู
้ บายความหมายของคาว่า
สุขต่อไป
นักเรียนอธิ
1)
ขัสัน้ ติสอน
1) นักเรียนอธิบายความหมายของคาว่า
ขั้นสอน
าว่า
1) นักเรีนยท์นอธิ
ขั้นสอน 1. ครูอธิบายเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (การสร้างทักษะ
สมานฉั
ได้อบย่ายความหมายของค
างถูกต้อง
สมานฉันท์ได้อย่างถูกต้อง
1. ครูอธิบายเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (การสร้างทักษะ
สมานฉั
ท์ได้อย่างถูกต้อง
ายเรืว่อยปั
ง การอยู
่วมกันออย่
นติสุขเสธข่
(การสร้
างทักวัษะ
ด้านทักนษะและกระบวนการ
ทางอารมณ์1.
, รู้จครูักอบริธิบโภคด้
ญญา, ่รการเลื
กรัาบงสัและปฏิ
าวและ
ตถุ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางอารมณ์, รู้จักบริโภคด้วยปัญญา, การเลือกรับและปฏิเสธข่าวและ วัตถุ
ด้านทั
กษะและกระบวนการ
, รูบ้จปรุ
ักบริงตนเองและสิ
โภคด้วยปัญ่งญา,
เสธข่าวและ วัตถุ
1)
นักเรี
ยนวิเคราะห์แนวทางในการสร้างความ
ต่ทางอารมณ์
างๆ, การปรั
ต่างๆการเลื
ให้ดอีขกรั
ึ้นอยูบและปฏิ
่เสมอ) (Obj.1)
1) นักเรียนวิเคราะห์แนวทางในการสร้างความ
ต่างๆ, การปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ) (Obj.1)
างความ
1) นักเรีนยท์นวิ
ต่างๆ, การปรั
ตนเองและสิ
ต่างๆอมูให้
สมอ) (Obj.1)
สมานฉั
ได้เอคราะห์
ย่างถูกแต้นวทางในการสร้
อง
2. ผูบ้เปรุ
รียงนแต่
ละคนศึก่งษาข้
ลเกีดีข่ยึ้นวกัอยูบ่เการอยู
่ร่วมกันอย่างสันติ
สมานฉันท์ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนแต่ละคนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สมานฉั
อย่างถูกต้อง
2. งผูการเรี
้เรียนแต่
ษาข้
มูลงเกีสือ่ยเรีวกัยบนการอยู
่ร่วดมกัอินนอย่
างสัเน็นตติ
สุข จากแหล่
ยนรูละคนศึ
้ต่าง ๆกเช่
น อหนั
ห้องสมุ
เทอร์
ด้านคุณนท์ลักได้ษณะ
สุข จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
ด้านคุณลักษณะ
สุข จากแหล่
งการเรี
กษณะ
วข้อต่อไปนี
้ ยนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
นคุณค่าความสาคัญของการศึกษา ในหั
1)ด้านันคุกเรีณยลันเห็
1) นักเรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของการศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้
1)่อนังการสร้
กเรียนเห็
นคุณค่าความส
เรื
างความสมานฉั
นท์าคัญของการศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้
เรื่องการสร้างความสมานฉันท์
เรื่องการสร้างความสมานฉันท์
หัวข้อในการสืบค้น (ทักษะการคิดวิเคราะห์)
หัวข้อในการสืบค้น (ทักษะการคิดวิเคราะห์)
หัวข้อ1)ในการสื
วิเคราะห์)
การอยูบ่รค้่วนมกั(ทันกอย่ษะการคิ
างขันติธดรรม
1) การอยู่ร่วมกันอย่างขันติธรรม
1) หลั
การอยู
มกันอย่างขันติธจรรม
2)
กปรั่รช่วญาของเศรษฐกิ
พอเพียง
2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การเห็
หลักปรันชคุญาของเศรษฐกิ
3)
ณค่าในตนเอง จพอเพียง
3) การเห็นคุณค่าในตนเอง
3) การมองโลกในแง่
การเห็นคุณค่าในตนเอง
4)
ดี
4) การมองโลกในแง่ดี
4) การสร้
การมองโลกในแง่
ดี
5)
างทักษะทางอารมณ์
5) การสร้างทักษะทางอารมณ์
5) การบริ
การสร้าโภคด้
งทักษะทางอารมณ์
6)
วยปัญญา
6) การบริโภคด้วยปัญญา
6) การเลื
การบริอโกรั
ภคด้
วยปัญญา
7)
บและปฏิ
เสธข้อมูลข่าวสาร
๗) การเลือกรับและปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร
7)
7)
8) การเลื
การปรัอบกรัปรุบงและปฏิ
ตนเอง เสธข้อมูลข่าวสาร
8) การปรับปรุงตนเอง
8) การปรับปรุงตนเอง
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วกโมง
ชัเวลา
้นมัธ1ยมศึ
ษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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จากนั้นให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกความรู้
3. ครูเริ่มกิจกรรม “สร้างสัมพันธ์ สุขสู่สังคม” โดยให้ผู้เรียนนั่ง
เป็นวงกลมร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
3.1 ครู ท าหน้ า ที่ เป็ น ประธานในการอภิ ป รายและคั ด เลื อ ก
ผู้ เรี ย นเป็ น เลขานุ ก ารบั น ทึ ก การอภิ ป ราย 2–3 คน ขณะอภิ ป รายครู
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นทุกคน
3.2 เมื่ อ ผู้ เรีย นอภิ ป รายจบ ครูส รุป ผลการอภิ ป ราย โดยให้
นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกผลการอภิปราย และขยายความเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์
3.3 ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ การอยู่ร่วมกัน
อย่างสัน ติสุขในประชาคมอาเซียน แล้วนาเสนอผลงานหน้าชั้น เรียน
เมื่ อ นั ก เรี ย นน าเสนอผลงานครบทุ ก คนแล้ ว ครู และนั ก เรี ยนร่ ว มกั น
คั ด เลื อ กผลงานที่ ดี ที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรกติ ด เป็ น ป้ า ยนิ เทศประจ าห้ อ ง
(Obj.2) (ทักษะความคิดสร้างสรรค์, ทักษะการเชื่อมโยงความรู้)
4. ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ให้ครูสังเกตพฤติกรรมในการ
ทางานและการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมใน
การทางานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน
ครูให้ผู้เรียนทาใบงานเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จากนั้นทา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสสุขุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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แบบทดสอบการวั
ประจ�าหน่
ยการเรียยนรู
นรู้ ใน
้ ใน
แบบทดสอบการวัดดและประเมิ
และประเมินนผลการเรี
ผลการเรียนรู้ ประจำ
หน่วยการเรี
แบบฝึ
นธรรม และการดำ
และการด�าเนิ
แบบฝึกกทัทักกษะษะรายวิ
รายวิชชาพื
าพื้น้นฐาน
ฐาน หน้
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
เนินน
ในสังงคม
คม ม. 33 แล้แล้วช่ววช่ยกั
นเฉลยคำ
�ตอบที
่ถูกต้่อถงู ก (ทั
ชี วชีิ ตวิตในสั
ว ยกั
น เฉลยค
าตอบที
ต้ อกงษะ(ทั ก ษะการ
การประยุ
ต์ใช้ค้)วามรู้)
ประยุ
กต์ใช้คกวามรู
ขั้นที่ 4 นาไปใช้
ครูแนะนาให้ ผู้ เรียนน าความรู้ที่ ได้รับ จากการศึกษาเรื่อ ง การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ไปปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้อง
ขั้นที่ 5 สรุป
1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข โดยให้นักเรียนสรุปลงในสมุดหรือเขียนเป็นแผนที่ความคิดยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาตนเอง พร้ อ มทั้ ง ตกแต่ ง ให้ ส วยงาม (ทั ก ษะการสร้ า ง
ยุทธศาสตร์)
2. ครูสรุป บทเรียนโดยให้ ผู้ เรียนร่ว มกันตอบคาถามว่า การอยู่
ร่วมกันให้เกิดผลดีต่อสังคมมีความสาคัญอย่างไร “แนวทางการพัฒนา
ตนเองให้ดารงอยู่ได้ในสังคมโลกนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านเป็นตัว
ขับเคลื่อน แต่สิ่งสาคัญที่สุด คือ การมุ่งพัฒนาตนเองเป็นหลักเพื่อเป็น
รากฐานที่ดีของสังคมต่อไป” (GEN)
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการศึกษาเรื่องการสร้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๐๔
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ความสมานฉันท์ แนวทางการแก้ไข การลดความขัดแย้ง ตลอดจนการสร้าง
ความสมานฉันท์ในชุมชน สังคมและโลกให้มีความสันติสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๐๕
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306
การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
ความรู้
 แนวทางการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ น - การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
พลเมืองดีของสังคม
- การทากิจกรรม
- การชมวีดีทัศน์

สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
- การทากิจกรรม
- การชมวีดีทัศน์

- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
 กิจกรรม “สร้างสัมพันธ์ สุขสู่สังคม”
เกณฑ์การประเมินผล
 กิจกรรม “สร้างสัมพันธ์ สุขสู่สังคม”

เครื่องมือ
- ห นั งสื อ เรี ย น สั งค ม ศึ ก ษ า ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
- กิ จ กรรม “สร้ า งสั ม พั น ธ์ สุ ข สู่
สังคม”
- วีดี ทัศน์ เรื่อง “ความสุขอยู่รอบตั ว
เรา”
- บันทึกการเรียนรู้
- มโนทัศน์ (Concept Map )
- ห นั งสื อ เรี ย น สั งค ม ศึ ก ษ า ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
- กิ จ กรรม “สร้ า งสั ม พั น ธ์ สุ ข สู่
สังคม”
- วีดี ทัศน์ เรื่อง “ความสุขอยู่รอบตั ว
เรา”
- บันทึกการเรียนรู้
- มโนทัศน์ (Concept Map )
- การถามคาถาม
- แ บ บ สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- คาถามเพื่อพัฒนาเจตคติ
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ผู้ประเมิน

ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน/
ผู้เรียน
ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน
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1. ด้านความรู้ (K)
ประเด็นการ
ประเมิน
อธิบายแนวทาง
การพัฒนาตนเอง
เพื่อเป็นพลเมืองดี
ของสังคม
วิเคราะห์ตนเองสู่
การพัฒนา
ประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรือง

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
ระบุแนวทางการ
ระบุแนวทางการ
ระบุแนวทางการ
ระบุแนวทางการ
พัฒนาตนเองเพื่อเป็น พัฒนาตนเองเพื่อ พัฒนาตนเองเพื่อ พัฒนาตนเองเพื่อ
พลเมืองดีของสังคม เป็นพลเมืองดีของ เป็นพลเมืองดีของ เป็นพลเมืองดีของ
ได้อย่างถูกต้อง
สังคมได้อย่าง
สังคมได้อย่างถูกต้อง
สังคมไม่ได้
ครบถ้วน
ถูกต้องบางประเด็น
เป็นส่วนน้อย
วิเคราะห์ตนเองสู่การ วิเคราะห์ตนเองสู่ วิเคราะห์ตนเองสู่ วิเคราะห์ตนเองสู่
พัฒนาประเทศชาติให้
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
เจริญรุ่งเรืองได้
ประเทศชาติให้
ประเทศชาติให้
ประเทศชาติให้
สร้างสรรค์ มากกว่า
เจริญรุ่งเรืองได้ เจริญรุง่ เรืองได้อย่าง เจริญรุ่งเรืองได้
5 ข้อ
อย่างสร้างสรรค์ 4- สร้างสรรค์ 2-3 ข้อ อย่างสร้างสรรค์
5 ข้อ
น้อยกว่า 2 ข้อ
รวม

น้าหนัก คะแนน
2.5
10
1.25

3

1.25

4

2.5

10

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านความรู้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
8-10
ดีมาก
6-7
ดี
5
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
2. ด้านสมรรถนะของผู้เรียน (P)

ระดับคุณภาพ
รายการ
3
2
1
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้
1. ความสามารถในการ นิยามเนื้อหาองค์ความรู้ได้อย่าง นิยามเนื้อหาองค์ความรู้ได้อย่าง นิยามเนื้อหาองค์ความรู้ได้
สื่อสาร
ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ทุก
ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ทุก
อย่างชัดเจน ถูกต้อง
ประเด็น ตลอดจนสื่อสารได้อย่าง ประเด็น ตลอดจนสื่อสารได้
ครบถ้วน ทุกประเด็น
1.1 ทักษะการอภิปราย
มีความเข้าใจ
อย่างมีความเข้าใจ
2. ความสามารถในการ
วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์ความรู้ วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์ความรู้ วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์
คิด
เพื่อตอบคาถามได้อย่าง
เพื่อตอบคาถามได้อย่าง
ความรู้เพื่อตอบคาถามได้
หลากหลาย
หลากหลาย
อย่างหลากหลาย
2.1 ทักษะการคิด
นาเสนอผลงานอย่างมีความมั่นใจ นาเสนอผลงานอย่างมีความ นาเสนอผลงานอย่างมีความ
วิเคราะห์
มีเหตุผล และยกตัวอย่างได้อย่าง
มั่นใจ มีเหตุผล
มั่นใจ
2.2 ทักษะความคิด

308

รายการ

3

ระดับคุณภาพ
2
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้
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1

สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
๒.๓ทัทักษะการเชื
2.3
ษะการเชื่อ่ มโยง
อ มโยง
ความรู้
3. ความสามารถในการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาใบงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาใบ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทา
ใช้ทักษะชีวิต
และกิจกรรมได้สมเหตุสมผล มี
งานและกิจกรรมได้
ใบงานและกิจกรรมได้
สมเหตุสมผล มีการกาหนด
สมเหตุสมผล
3.1ทักษะการประยุกต์ใช้ การกาหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถ
นาไปพัฒนาและต่อยอดได้จริง ยุทธศาสตร์ ที่มีจุดบกพร่องบาง
ความรู้
ประเด็น
3.2ทักษะการสร้าง
ยุทธศาสตร์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
3. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
รายการที่ประเมิน
1. มีวินัย
1.1 ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
1.2 ตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ
กิ จ กรรมต่ างๆในชี วิต ประจ าวั น
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทางาน�งาน
การทำ
2. ใฝ่เรียนรู้
2.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการ
เรี ย นรูย้ ตนรู่ า ้ตง ่าๆงๆเพืเพื่ อ่อทบทวน
การเรี
ทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
๒.๒จดบั
2.2 จดบันนทึทึกกความรู
ความรู้ล้ ลงในสมุ
งในสมุด ด

3
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติกาในการยกมือ
ตอบคาถาม
3. ไม่ เล่ น หรือ พู ด คุ ย กัน ใน
ชั้นเรียน
4. ตรงต่
ต ร ง อต่เวลาในการปฏิ
อ เว ล า ใน ก าบรัติ
บัติกิจกรรมในชั
กิปฏิจกรรมในชั
้นเรียน้นเรียน
5. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดทุกครั้ง
1. แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
ก า ร เรี ย น รู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ
2. มีการจดบันทึกความรู้ลง
ในสมุดประจาวิชาอย่างเป็น

ระดับคะแนน
2
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติ ก าในการตอบ
คาถาม
แต่ เ ล่ น หรื อ พู ด คุ ย ในขณ ะ
เรียน
3. ตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
4. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดบางครั้ง
1. แสวงหาข้ อมู ล จากแหล่ ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
2. มี ก ารจดบั น ทึ ก ความรู้ ล ง
ในสมุ ด ประจ าวิ ช าอย่ างเป็ น

1
1. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้ อ ตกลงในชั้ น เรี ย นแต่ ไ ม่
เคารพกติกาในการตอบถาม
และเล่นในขณะเรียน
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
3. ส่งงานช้ากว่ากาหนด

1. แสวงหาข้ อมู ล จากแหล่ ง
การเรี ย นรู้ ต่างๆต่เพื
า ง่อๆทบทวน
เพื่ อ
ทบทวนบทเรี
ยนอยู่เสมอ
บทเรี
ยนอยู่เสมอ

309
รายการที่ประเมิน

3

ประจ าวิ ช าอย่ า งเป็ น ระบบ ระบบ
สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล 3. สรุ ป ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
เหตุผล
3. มุ่งมั่นในการทางาน
1. ตั้ งใจและรั บ ผิ ด ชอบใน
3.1 ตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่การ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี
งาน
2. ส่งงานครบทุกชิ้น

299
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ระดับคะแนน
2

1

1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
ป ฏิ บั บติัตหิหน้าาที่ททีี่ไทีด้่รไับด้ รั บ
มอบหมายได้
2. ส่งงานไม่ครบทุกชิ้น

1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
การปฏิ
ป ฏิ บั บติัตหิหน้าาที่ทที่ีไทีด้่รไับด้ รั บ
มอบหมายได้
2. ขาดการส่งงาน

ระบบ

เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง
ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก
ขอบเขตเนื้อหา
จพอเพี
ยง ยง
1. ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิ
ของเศรษฐกิ
จพอเพี
2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
3.หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
1) นักเรียนคิดว่าทาไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ยาสี
พระทนต์จนแบนเรียบเช่นนี้(พิจารณาจากคาตอบผู้เรียน)
2) เพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงประหยัด แม้ว่ายาสีพระทนต์นั้น
เกือบหมดแล้ว(พิจารณาจากคาตอบผู้เรียน)
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบของผู้เรียนว่า พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว
เจ้าอยู่หนัวผูทรงเป็
ค้นปรัชญาของเศรษฐกิ
พอเพี
แก่ประชาชน
ทรงเป็
้คิดค้นนปรัผู้คชิดญาของเศรษฐกิ
จพอเพียจงให้
แก่ยปงให้
ระชาชน
เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดังนั้นวันนี้เรา
จะมาร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกับหลอดยาสีพระทนต์
https://www.tnews.co.th/contents/364114 และถามนักเรียนใน
ประเด็นดังต่อไปนี้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)- วีดีทัศน์เกี่ยวกับหลอดยาสีพระ
ทนต์
2)- Powerpoint ประกอบการสอน
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3)- กรณีตัวอย่าง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรม เล่าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.นักเรียนอธิบายความหมายและลักษณะสาคัญ
ของพระบรมราโชวาท และหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างถูกต้องและ
มีเหตุผล
2. นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
3. นักเรียนอธิบายหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญของพระบรม
ราโชวาท และวิเคราะห์หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการ
แก้ปัญหาในกรณีศึกษาได้อย่างมีเหตุผล
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะและเงื่อนไขตาม
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ขั้นสอน
1. นักเรียนร่วมกันศึกษาถึงความหมายและลักษณะสาคัญของพระ
บรมราโชวาท จาก Powerpoint พระบรมราโชวาทและหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากนั้นครูใช้ประเด็น
คาถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนดังนี้
๑) หากนั
หากนักกเรีเรียยนเปรี
นเปรียยบเที
บเทียยบสับสังคมไทยเป็
งคมไทยเป็
นครอบครั
ว ๆ หนึว่ง
1)
นครอบครั
วครอบครั
ครอบครั
วหนึ่ง พระบรมราโชวาทและหลั
กการทรงงานของ
พระบรมราโชวาทและหลั
กการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะเปรียบเทียบได้กับอะไร
(เปรียบเสมือนคาสอน คติ ของครอบครัวที่จะทาให้ครอบครัวมีความสุข)
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและทดลองนาความรู้และข้อคิดที่
ได้รับจากพระบรมราโชวาท และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจากกรณี
ตัวอย่างจากกิจกรรม“ตามรอยพ่อหลวง” โดยให้นักเรียนแต่ละคน
ออกมาจับฉลากเพื่อสุ่มหัวข้อ
พระบรมราโชวาท หรือหลักการทรงงาน 1 หัวข้อ
3. นักเรียนแต่ละคน สรุปความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตน
ตามพระบรมราโชวาทหรือหลักการทรงงานตามหัวข้อที่ตนได้รับ
มอบหมายและบันทึกความรู้ที่ตนได้รับลงในกระดาษ
4.นักเรียนร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างที่ผู้สอนยกมาโดยให้ร่วมกันวิเคราะห์
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ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนอภิปรายคุณค่าของการนาพระบรม
ราโชวาท และหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและส่งเสริมการดาเนินชีวิตให้มี
ความสุขได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล
2. นักเรียนอภิปรายคุณค่า และความสาคัญของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อสังคมไทยได้
อย่างมีเหตุผล
และสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษานั้น
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจออยู่ โอกาสหรือผลดีที่จะเกิดขึ้นหาก
แก้ปัญหาในกรณีศึกษาได้สาเร็จและแนวทางการนาหลักคิดจากพระ
บรมราโชวาทหรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ที่ตนจับฉลากได้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหานั้น(Obj:K,P)
(๑,๒)
5. ครูใช้ประเด็นคาถามเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คุณค่า
ของพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ดังนี้
1) นักเรียนคิดว่าพระบรมราโชวาท และหลักการทรงงานต่าง ๆ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีประโยชน์กับสังคมไทย
อย่างไร(ช่วยเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เป็นที่ยึดเหนี่ยวยามที่หมดหวัง
เป็นทางออกในยามที่คิดอะไรไม่ได้)
2) หากเรานาหลักการทรงงาน พระบรมราโชวาทหรือข้อคิดต่าง ๆ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนคิดว่าจะช่วยพัฒนาตัวของนักเรียน
เองได้อย่างไรบ้าง(มีแนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ)
3) นักเรียนคิดว่าลักษณะสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
(คือแนวคิดในการอยู่ได้ด้วยตนเอง ตั้งอยู่บนสามห่วงสองเงื่อนไข)
4) นักเรียนคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรอย่าง
เดียวหรือไม่ เพราะอะไร(ใช้ได้กับทุกอาชีพ)
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6. ครูนาเสนอกรณีตัวอย่าง และให้นักเรียนวิเคราะห์จากนั้นตอบคาถาม
จากกรณีตัวอย่างว่าบุคคลดังกล่าวดาเนินชีวิตสอดคล้องตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ เพราะเหตุใด
กรณีตัวอย่างที่ 1 เด็กชายไก่ และเด็กชายไข่ ได้ข่าวว่ามีร้านอาหาร
เปิดใหม่ย่านโรงเรียน แถมเป็นร้านอาหารชนิดที่เลือกตักได้ไม่อั้น เขาทั้ง
สองคนเห็นว่าเป็นฤกษ์งามยามดีจึงชวนกันไปที่ร้านอาหารดังกล่าว และตัก
อาหารมาให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะทาได้กะให้คนขายขาดทุน แต่เขาก็ทานไม่หมด
กรณีตัวอย่างที่ 2 เด็กชายโอมีเงินอยู่ 30 บาท ไว้สาหรับซื้อปากกา
แต่สายตาก็เหลือบไปเห็นซิมโทรศัพท์ ราคา 29 บาท มีโปรโมชั่นคุยตั้งแต่
เที่ยงวันยันเที่ยงคืน แค่ครั้งละบาท เขาจึงคิดอยู่นานว่าจะซื้ออะไรดี แต่ใน
ที่สุดเขาก็ตัดสินใจซื้อปากกา เพราะถ้าเขาซื้อซิมโทรศัพท์ เขาก็จะไม่มี
ปากกาไว้จดงานและทาการบ้าน
กรณีตัวอย่างที่ 3 เด็กชายปกรณ์อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์พบว่าคน
ไทยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้น วัยรุ่นนิยมซื้อสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ และ
เปลี่ยนโทรศัพท์เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี แต่เด็กชายปกรณ์ไม่ได้หลงไปตาม
กระแส และยังนาเงินที่เหลือจากค่าขนมมาหยอดกระปุกทุกวัน
กรณีตัวอย่างที่ 4 นงนุชอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชวนชม ซึ่งอยู่ติดกับ
แม่น้าที่มีผักตบชวาเป็นจานวนมาก ชาวบ้านในชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อ
สานกระเป๋าจากผักตบชวา แต่ก็ขายไม่ค่อยดีนัก เวลาผ่านไป 10 ปี นงนุช
กลับมาหลังจากเรียนจบด้านการออกแบบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง จึงมา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๑๔

304
314

ช่วยคนในหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตและออกแบบกระเป๋าโดยอาศัยความรู้
ที่ตนเองได้ร่าเรียนมา จนกระเป๋าจากผักตบชวาเป็นที่ต้องการของตลาด
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากมาย
กรณีตัวอย่างที่ 5 ณ ห้องประจา 3/1 ทุกคนชวนกันไปปิกนิกช่วง
ปิดเทอม แต่ไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื้อเต็นท์ ทุกคนจึงเริ่มปรึกษาหารือกัน
ดังนี้
เด็กชายเอ : เราว่าไปแอบหยิบเงินของพ่อแม่ดีกว่า
เด็กหญิงบี : เราว่าไปขอเงินพ่อแม่น่าจะดีกว่านะ
บรรยากาศภายในห้องเป็นไปอย่างตึงเครียด
เด็กชายซี : นึกออกแล้ว...เราว่าพวกเรามาช่วยกันขายดอกกุหลาบ
ในช่วงเทศกาลแห่งความรักกันดีกว่า จะได้มีเงินเป็นของตัวเอง ไม่ต้องไป
ขโมยและไม่ต้องขอพ่อแม่มา น่าภูมิใจกว่ากันต้องเยอะ
ทุกคนในห้อง : เห็นด้วยๆ ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาแบ่งหน้าที่กัน
ดีกว่า ว่าใครต้องทาอะไรบ้าง
กรณีตัวอย่างที่ 6 ครอบครัวของเด็กชายบอยประกอบธุรกิจนาเข้า
รถสปอร์ตหรูรวยพันล้านติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ที่รวยที่สุดในประเทศ
แต่เด็กชายบีเป็นคนที่ตระหนี่มาก เมื่อเพื่อนเดือดร้อนเรื่องเงินมาก ๆ
เด็กชายบีก็ยังไม่ให้ยืมแม้แต่บาทเดียว
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันสรุปจากประเด็นคาถามของผู้สอน ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๑๕

305
315

1) นักเรียนคิดว่าในการดาเนินงานต่าง ๆ หรือการใช้ชีวิตประจาวัน
ของนักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงการพบเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดได้หรือไม่
2) นักเรียนคิดว่าพระบรมราโชวาทหรือหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีอยู่มากมายทุกยุคสมัย
ช่วยให้พัฒนาเราให้พร้อมในการเผชิญ และแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากน้อย
เพียงใด
3) หากจะนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้การดาเนิน
ชีวิตมีความสุข นักเรียนคิดว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยพัฒนา
ตัวนักเรียนให้เป็นบุคคลมีลักษณะนิสัยเช่นไร และนักเรียนคิดว่าเมื่อเราพบ
เจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สิ่งที่สาคัญที่สุดต้องระลึกถึงอยู่เสมอคืออะไร
(คือใช้สติและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตให้มี
ความสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๑๖

306
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317

307
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การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด

วิธีการ

ความรู้
 แนวทางการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ น - การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
พลเมืองดีของสังคม
- การทากิจกรรม
- การชมวีดีทัศน์

สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กิจกรรม “พอเพียงกรณีตัวอย่าง”
เกณฑ์การประเมินผล
กิจกรรม “พอเพียงกรณีตัวอย่าง”

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
- การทากิจกรรม
- การชมวีดีทัศน์

- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
- ห นั งสื อ เรี ย น สั งค ม ศึ ก ษ า ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
- กิจกรรม “พอเพียงกรณีตัวอย่าง”
- วีดีทัศน์เรื่อง “การใช้ชีวิตตามพระ
บรมราโชวาท หลักการทรงงานและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
”
- บันทึกการเรียนรู้
- มโนทัศน์ (Concept Map )
- ห นั งสื อ เรี ย น สั งค ม ศึ ก ษ า ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถามคาถาม
กิจกรรม “พอเพียงกรณีตัวอย่าง”
- วีดีทัศน์เรื่อง “การใช้ชีวิตตามพระ
บรมราโชวาท หลักการทรงงานและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
”
- บันทึกการเรียนรู้สถานการณ์
- มโนทัศน์ (Concept Map )
- การถามคาถาม
- แ บ บ สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- คาถามเพื่อพัฒนาเจตคติ

ผู้ประเมิน

ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน/
ผู้เรียน
ผู้สอน/
ผู้เรียน

ผู้สอน

318
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ด้านความรู้ (K)
ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

4
3
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
1.นักเรียนอธิบาย
และลักษณะสาคัญ และลักษณะสาคัญ
ความหมายและ
ของพระบรม
ของพระบรม
ลักษณะสาคัญของ
ราโชวาท และ
ราโชวาท และ
พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงานของ หลักการทรงงาน
และหลักการทรง
ของ
พระบาทสมเด็จพระ
งานของ
พระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัวได้อย่าง
พระบาทสมเด็จ
ถูกต้องและมีเหตุผล พระเจ้าอยูห่ ัวได้
พระเจ้าอยู่หัวได้
อย่างถูกต้องบาง
ครบถ้วน
อย่างถูกต้อง
ประเด็น
2. นักเรียนอธิบาย
ระบุแนวทางการ
ระบุแนวทางการ
ประวัติความ
พัฒนาตนเองเพื่อเป็น พัฒนาตนเองเพื่อ
เป็นมาของปรัชญา พลเมืองดีของสังคม เป็นพลเมืองดีของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง
สังคมได้อย่าง
ได้
ครบถ้วน
ถูกต้องบางประเด็น

น้าหนัก คะแนน
2.5
10

2
1
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย ๐.๒๕
และลักษณะสาคัญ และลักษณะสาคัญ
ของพระบรม
ของพระบรม
ราโชวาท และ
ราโชวาท และ
หลักการทรงงาน
หลักการทรงงาน
ของ
ของ
พระบาทสมเด็จพระ พระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัวได้อย่าง พระเจ้าอยู่หวั ไม่ได้
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
ระบุแนวทางการ
ระบุแนวทางการ
พัฒนาตนเองเพื่อ พัฒนาตนเองเพื่อ
เป็นพลเมืองดีของ เป็นพลเมืองดีของ
สังคมได้อย่าง
สังคมไม่ได้
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย

วิเคราะห์ตนเองสู่ วิเคราะห์ตนเองสู่การ วิเคราะห์ตนเองสู่ วิเคราะห์ตนเองสู่
3. นักเรียนอธิบาย พัฒนาประเทศชาติ
การพัฒนา
การพัฒนา
หลักการของ
ให้เจริญรุ่งเรืองได้
ประเทศชาติให้
ประเทศชาติให้
ปรัชญาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ มากกว่า
เจริญรุ่งเรืองได้ เจริญรุ่งเรืองได้อย่าง
พอเพียงสู่การ
5 ข้อ
อย่างสร้างสรรค์ 4- สร้างสรรค์ 2-3 ข้อ
พัฒนาประเทศชาติ
5 ข้อ
ให้เจริญรุ่งเรืองได้
รวม

วิเคราะห์ตนเองสู่
การพัฒนา
ประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองได้
อย่างสร้างสรรค์
น้อยกว่า 2 ข้อ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านความรู้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
8-10
ดีมาก
6-7
ดี
5
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
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1.25

3

1.25

4

2.5
๒.๗๕

10
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1. ด้านสมรรถนะของผู้เรียน (P)

309
319

ระดับคุณภาพ
รายการ
3
2
1
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้
1. ความสามารถในการ
นิยามเนื้อหาองค์ความรู้ได้อย่าง นิยามเนื้อหาองค์ความรู้ได้อย่าง นิยามเนื้อหาองค์ความรู้ได้
๑.
ความสสามารถใน
สื่อสาร่อสาร
ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ทุก
ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ทุก
อย่างชัดเจน ถูกต้อง
การสื
ประเด็น ตลอดจนสื่อสารได้อย่าง ประเด็น ตลอดจนสื่อสารได้
ครบถ้วน ทุกประเด็น
1.1 ทักษะการอภิปราย
มีความเข้าใจ
อย่างมีความเข้าใจ
2. ความสามารถในการ
วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์ความรู้ วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์ความรู้ วิเคราะห์ เชื่อมโยง องค์
๒.
ความสสามารถใน
ความรู้เพื่อตอบคาถามได้
เพื่อตอบคาถามได้อย่าง
เพื่อตอบคาถามได้อย่าง
คิด ด
การคิ
อย่างหลากหลาย
หลากหลาย
หลากหลาย
2.1 ทักษะการคิด
นาเสนอผลงานอย่างมีความมั่นใจ นาเสนอผลงานอย่างมีความ นาเสนอผลงานอย่างมีความ
วิเคราะห์
มัน่ ใจ
มั่นใจ มีเหตุผล
มีเหตุผล และยกตัวอย่างได้อย่าง
2.2 ทักษะความคิด
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
2.3 ทั ก ษะการเชื่ อ มโยง
๒.๓
ความรู้
3. ความสามารถในการ
๓.
ความสสามารถใน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาใบงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาใบ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทา
ใบงานและกิจกรรมได้
งานและกิจกรรมได้
และกิจกรรมได้สมเหตุสมผล มี
ใช้ทักษะชี
ิต วิต
การใช้
ทักวษะชี
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล มีการกาหนด
3.1ทักษะการประยุกต์ใช้ การกาหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถ
นาไปพัฒนาและต่อยอดได้จริง ยุทธศาสตร์ ที่มีจุดบกพร่องบาง
ความรู้
ประเด็น
3.2ทักษะการสร้าง
ยุทธศาสตร์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
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2. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
รายการที่ประเมิน
1. มีวินัย
1.1 ปฏิ
ป ฏิบบััติตติามข้
ต าอมตกลง
ข้ อ ต ก ล ง
๑.๑
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
1.2 ตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ
กิ จกรรมต่ างๆในชี วิต ประจ าวั น
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทางาน�งาน
การทำ
2. ใฝ่เรียนรู้
2.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการ
เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
2.2 จดบั น ทึ ก ความรู้ ล งในสมุ ด
๒.๒
ประจ าวิ ช าอย่ า งเป็ น ระบบ
สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
3. มุ่งมั่นในการทางาน
3.1 ตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน
การงาน

3
1.
ส า ม า ร ถ ปบฏิัติตบัาม
ติ ต า ม
๑. สามารถปฏิ
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติกาในการยกมือ
ตอบคาถาม
3. ไม่ เล่ น หรือ พู ด คุ ย กัน ใน
ชั้นเรียน
๔.
4. ตรงต่
ต ร ง ต่อเวลาใน
อ เว ล า ใน ก า ร
ปฏิบัติกบิจตั กรรมในชั
้นเรีน้ ยเรีนยน
การปฏิ
กิ จิ กรรมในชั
5. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดทุกครั้ง
1. แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
ก า ร เรี ย น รู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ
2. มีการจดบันทึกความรู้ลง
ในสมุดประจาวิชาอย่างเป็น
ระบบ
3. สรุ ป ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
เหตุผล
1. ตั้ งใจและรั บ ผิ ด ชอบใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี
2. ส่งงานครบทุกชิ้น

ระดับคะแนน
2
1.
ส า ม า ร ถ ปบัตฏิิตบัามติ ต า ม
๑. สามารถปฏิ
ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. เคารพกติ ก าในการตอบ
คาถาม
แต่ เ ล่ น หรื อ พู ด คุ ย ในขณ ะ
เรียน
3. ตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
4. ส่ ง งานตรงตามเวลาที่
กาหนดบางครั้ง
1. แสวงหาข้ อมู ล จากแหล่ ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ
2. มี ก ารจดบั น ทึ ก ความรู้ ล ง
ในสมุ ด ประจ าวิ ช าอย่ างเป็ น
ระบบ
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ป ฏิ บั ติบัตหิหน้น้าทีที่ท่ ทีี่ได้่ ไรด้ับ รั บ
การปฏิ
มอบหมายได้
2. ส่งงานไม่ครบทุกชิ้น
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1
1.
ส า ม า ร ถ ปบัตฏิิตบัามติ ต า ม
๑. สามารถปฏิ
ข้ อ ตกลงในชั้ น เรี ย นแต่ ไ ม่
เคารพกติกาในการตอบถาม
และเล่นในขณะเรียน
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
3. ส่งงานช้ากว่ากาหนด

1. แสวงหาข้ อมู ล จากแหล่ ง
การเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ

1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ป ฏิ บั บติ ัตหิหน้น้าาทีที่ท่ ทีี่ได้่ ไรด้ับ รั บ
การปฏิ
มอบหมายได้
2. ขาดการส่งงาน

เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
3
ดีมาก
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน : ระดับพอใช้ขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........

๓๒๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเมืองการปกครอง
รหัสวิชา ส 23101 รายวิชา หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา 7 ชั่วโมง
1.มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารง
รักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ส 2.2 ม.3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
ส 2.2 ม.3/2 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส 2.2 ม.3/3 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
การเลื
้ง การมี
นร่วมและการตรวจสอบการใช้
เลื
อกตัอ้ง กตั
การมี
ส่วนร่สว่วมและการตรวจสอบการใช้
อานาจรัอำ�ฐนาจรัฐ
ส 2.2 ม.3/4 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข
2.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจุบันประเทศต่างๆในโลกมีระบอบการเมืองการปกครองของตนเองเพื่อเป็นแบบแผนในการ
ปฏิบัติ รวมถึงข้อตกลงระหว่างรัฐกับประชาชน ขึ้นอยู่กับแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศ
นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) อธิบายระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ
2) อธิบายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
3) แนวทางแก้ไขปัญหาที่ในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
ทักษะ/กระบวนการ
1) วิเคราะห์ ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
3) วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
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๓๒๓
4) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
และเสนอแนวทางแก้ไข
5) นาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
6) ประเมินผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
เจตคติ
1) ตระหนักความสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2) ตระหนักถึงปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
3) มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทย
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ทักษะการอธิบาย
4.2 ความสามารถในการคิด
- ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการให้เหตุผล
- ทักษะการเปรียบเทียบ
4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
- ทักษะการแก้ปัญหา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- เรียงความ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยช่วยสร้างความสุขต่อตัวเรา
7. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบประเมินเรียงความ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยช่วยสร้างความสุขต่อตัวเรา
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รายการประเมิน
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คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน

ปรับปรุง (1)
ไม่สามารถวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์
วิเคราะห์คุณค่า
วิเคราะห์คุณค่า
วิเคราะห์คุณค่า
คุณค่า ความสาคัญ ความสาคัญของการ ความสาคัญของการ ความสาคัญของการ คุณค่า ความสาคัญ
ของการปกครอง
ปกครองระบอบ
ปกครองระบอบ
ของการปกครอง ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีต่อ ประชาธิปไตยที่มีต่อ ประชาธิปไตยที่มีต่อ ระบอบ
ระบอบ
ตนเองได้อย่างน้อย ตนเองได้อย่างน้อย ตนเองได้อย่างน้อย ประชาธิปไตยที่มีต่อ
ประชาธิปไตย
ตนเอง
3 ประเด็น
2 ประเด็น
1 ประเด็น
2. การเสนอ
แนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขใน
สังคมไทยตาม
ระบอบการ
ปกครอง
ประชาธิปไตย
3. รูปแบบการ
เขียนเรียงความ

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

เสนอแนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขใน
สังคมไทยตาม
ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยได้
อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม
3 ประเด็นขึ้นไป
เขียนตรงประเด็น
ตามที่กาหนด มี
ส่วนประกอบการ
เขียนเรียงความ
ครบถ้วน (คานา เนื้อ
เรื่อง สรุป) ใช้ภาษา
ถูกต้องเหมาะสม

เสนอแนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขใน
สังคมไทยตาม
ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยได้
อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม
2 ประเด็นขึ้นไป
เขียนตรงประเด็น
ตามที่กาหนด มี
ส่วนประกอบการ
เขียนเรียงความ
ครบถ้วน (คานา เนื้อ
เรื่อง สรุป) ใช้ภาษา
วกวนผู้อ่านสับสน

เสนอแนวทางการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขใน
สังคมไทยตาม
ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยได้
อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม
1 ประเด็นขึ้นไป
เขียนตรงประเด็น
ไม่มีส่วนประกอบ
การเขียนเรียงความ
ครบถ้วน (คานา เนื้อ
เรื่อง สรุป) ใช้ภาษา
วกวนผู้อ่านสับสน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
9-8 หมายถึง
คะแนน
7-6 หมายถึง
คะแนน
5-4 หมายถึง
คะแนน ต่ากว่า 4
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่สามารถเสนอแนว
ทางการดารงชีวิต
อย่างมีความสุขใน
สังคมไทยตาม
ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยได้

เขียนไม่ตรงประเด็น
ไม่มสี ่วนประกอบ
การเขียนเรียงความ
ครบถ้วน (คานา เนื้อ
เรื่อง สรุป) ใช้ภาษา
วกวนผู้อ่านสับสน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ส 2.2 ม. 3/1 อธิบายระบอบการปกครอง 1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามในประเด็นต่างๆดังนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น
แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
ความสนใจนักเรียน
“นักเรียนรู้จักระบอบการปกครองที่ใช้กันในโลกใบนี้อะไรบ้าง” (ระบอบ
สาระสาคัญ
ประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการ)
การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือการ
ปกครองที่ยึดหลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ “นักเรียนคิดว่าอยากให้สังคมไทย เหมาะกับการปกครองรูปแบบไหน
ภาค มีประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย บน เพราะอะไร” (ระบอบประชาธิปไตย/ ระบอบเผด็จการ)
พื้นฐานของการเคารพเสียงข้างมากและศักดิ์ศรี 2. ครูเชื่อมโยงคาตอบเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “การปกครองในรูปแบบ
ต่างๆนั้นมีความแตกต่างและความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ดังนั้น วันนี้เรา
ความเป็นมนุษย์
จะมาเรียนรู้กันในเรื่อง ระบบการเมืองการปกครองกัน”
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นสอน
- ระบบการเมืองการปกครอง
1. นักเรียนศึกษาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมือง ชั้น
- ความหมายของระบอบประชาธิปไตย
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง รูปแบบการปกครองในสมัยปัจจุบัน
- หลักการของประชาธิปไตย
2. นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาสื่อประกอบการสอน Power Point เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
“ระบบการเมืองการปกครอง” ในหัวข้อดังนี้
ด้านความรู้
ระบอบการเมืองการปกครอง คืออะไร (รูปแบบของความสัมพันธ์
1. อธิบายความหมายระบบการเมืองการปกครอง
ระหว่างมนุษย์ซึ่งก่อ ให้เกิดการใช้อานาจบังคับในสังคมที่เรียกว่า “อานาจ
ความหมายระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
รัฐ”)
2. อธิบายหลักการของประชาธิปไตยได้อย่าง
3. นักเรียนศึกษา วีดีโอ Birth of Democracy เข้าถึงได้จาก
ครบถ้วน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) กิจกรรม”ค้นหาประชาธิปไตย”
2) การวิเคราะห์และตอบคาถามจาก
วีดีโอ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1) Power Point เรื่อง “ระบบ
การเมืองการปกครอง”
2) วีดีโอ Birth of Democracy

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๒๕
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ด้านทัวกนษะและกระบวนการ
ครบถ้
1.
ยกตักวษะและกระบวนการ
อย่างหลักการของประชาธิปไตยได้
ด้านทั
ด้1.านคุ
กษณะ
ยกตัณวลัอย่
างหลักการของประชาธิปไตยได้
1. ณ
นักลัเรีกยษณะ
นบอกคุณค่าและความสาคัญของการ
ด้านคุ
ปกครองระบอบประชาธิ
ปไตยได้อย่าาคังถูญกของการ
ต้อง
1. นักเรียนบอกคุณค่าและความส
ปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
ตอบค
าถามดังนี้
https://www.youtube.com/watch?v=IndRAsYX4W4
และร่วมกั
วมกันน
https://www.youtube.com/watch?v=IndRAsYX4W4
และร่
กเรียนคิ
ตอบค“นัาถามดั
งนี้ ดว่า ระบอบประชาธิปไตยมีต้นกาเนิดมาจากที่ใด” (กรีก)
“ในความคิ
กเรียน ประชาธิ
ปไตยต้นคือกอะไร”
(การทีท่ใด”
ุกคนมี
“นักเรียนคิดของนั
ว่า ระบอบประชาธิ
ปไตยมี
าเนิดมาจากที
(กรีก)
ส่วนร่“ในความคิ
วมในการปกครอง)
ดของนักเรียน ประชาธิปไตย คืออะไร” (การทีท่ ุกคนมี
กการของประชาธิไตย” (หลักอานาจอธิปไตยเป็นของ
ส่วนร่“จงบอกหลั
วมในการปกครอง)
ประชาชน
,หลักความเสมอภาค,
กเสรี(หลั
ภาพกอ,หลั
กเสียงข้
างมากนของ
“จงบอกหลั
กการของประชาธิหลัไตย”
านาจอธิ
ปไตยเป็
,หลั
กฎหมาย(นิ
ิธรรม)
ประชาชน
,หลักตความเสมอภาค,
หลักเสรีภาพ ,หลักเสียงข้างมาก
4.
เรียนทากิตจิธกรรม”ค้
,หลันักกฎหมาย(นิ
รรม) นหาประชาธิปไตย” ให้จับกลุ่มโดยการ นับ 1-5
๔. นักบเรีเรีหมายเลขใดให้
ยยนทำ
กิจจกรรม
นหาประชาธิ
ปปไตย”
ใครนั
เข้“ค้ากลุ
่มกับหมายเลขนั
เช่จนจบั ับกลุ
นักลุ
กม่ เรี่มโดยการ
ยโดยการ
นนับ 1นันับก็บอ๑-๕
ยู1-5
่กับ
4.
นท�ากิ
กรรม”ค้
หาประชาธิ
ไตย”้นให้ให้
นัใครนั
กเรียบนคนอื
่นๆที่นับ เ1ข้านักลุ
กเรี่มยกันที
่นับ 2 ก็อยู้น่กเช่ับนันกนัเรีกยเรีนคนอื
หมายเลขใดให้
บหมายเลขนั
ยนนับ่นๆที
1 ก็่นอับยู2่กับ
นักเรีย่นนจั
แต่ล่นะกลุ
นั5.กเรีเมืย่อนคนอื
ๆทีบ่นกลุ
ับ ่ม1เสร็
นักจเรีให้ยนที
ับ 2่มก็นิอยยูามความหมายของหลั
่กับนักเรียนคนอื่นๆทีก่นการ
ับ 2
ของกลุ
ข้อหมายเลข
และยกตั
วอย่างให้ชัดเจนลงในกการ
5. เมื่อนั่มตนเอง
กเรียนจัตามหั
บกลุ่มวเสร็
จ ให้แต่ละกลุ
่มนิยามความหมายของหลั
กระดาษ
A4 ตามหัวข้อหมายเลข และยกตัวอย่างให้ชัดเจนลงใน
ของกลุ่มตนเอง
กลุ่ม A4
1 หลักอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
กระดาษ
กลุ่ม 12 หลักอความเสมอภาค
านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
กลุ่ม 32 หลักเสรี
ภาพ
ความเสมอภาค
กลุ่ม 43 หลักเสี
เสรียภงข้าพางมาก
กลุ่ม 54 หลักเสี
ฎหมาย
(นิติธรรม)
ยงข้างมาก
6. นักลุ
กเรี่มย5นแต่
่มส่งตั(นิวแทนออกมาน
หลัลกะกลุ
ฎหมาย
ติธรรม) าเสนอ โดยมีครูอธิบายขยาย
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอ โดยมีครูอธิบายขยาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน
กลุ่มวสาระการเรี
ังคมศึ
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 8้สเรื
่อง การเมื
องการปกครอง
กลุ
่มสาระการเรี
ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครบถ้
วน
https://www.youtube.com/watch?v=IndRAsYX4W4
และร่วมกัน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธ1ยมศึ
ษาปีที่ 3
เวลา
ชั่วกโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๒๖
๓๒๖
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
“สิ่งสาคัญของประชาธิปไตยคืออะไร” (การปกครองที่ยึดหลักสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาค มีประชาชนเป็นเจ้าของอานาจ)
“ความสาคัญของระบอบการปกครองสู่การสร้างสังคมให้มีความสุข
อย่างไร (ทาให้คนรู้หน้าที่, ควบคุมคนให้อยู่ในระเบียบ ฯลฯ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๒๗
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328

318
328

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายระบบ
การเมืองการปกครอง
ความหมายระบอบ
ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายหลักการของ
ประชาธิปไตยได้อย่างครบถ้วน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ยกตัวอย่างหลักการของ
ประชาธิปไตยได้

ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนบอกคุณค่าและ
ความสาคัญของการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยได้อย่าง
ถูกต้อง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบคาถาม, การทา - คาถาม
- วีดีโอ
กิจกรรม
กรรม “ค้นหา
นหา
- กิจกรรม”ค้
ประชาธิ
ประชาธิปปไตย”
ไตย”

- ดี :; อธิบายความหมาย
ระบบการเมืองการปกครอง
ความหมายระบอบ
ประชาธิปไตย และหลักการ
ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
- พอใช้ ;: อธิบายความหมาย
ระบบการเมืองการปกครอง
ความหมายระบอบ
ประชาธิปไตย หรือหลักการ
ประชาธิปไตยได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
อธิบายความหมายระบบ
การเมืองการปกครอง
ความหมายระบอบ
ประชาธิปไตย หรือหลักการ
ประชาธิปไตยได้เลย

การตอบคาถาม, การทา - คาถาม
กรรม “ค้นหา
นหา
- กิจกรรม”ค้
กิจกรรม
ประชาธิ
ประชาธิปปไตย”
ไตย”

- ดี :; ยกตัวอย่างหลักการของ
ประชาธิปไตยได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
- พอใช้ ;: ยกตัวอย่าง
หลักการของประชาธิปไตยได้
พอสังเขป
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างหลักการของ
ประชาธิปไตยได้

การตอบคาถาม

- ดี :; บอกคุณค่าและ
ความสาคัญของการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
- พอใช้ ;: บอกคุณค่าและ
ความสาคัญของการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยได้อย่าง
น้อย 1 ข้อ

คาถาม

329
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้
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เกณฑ์
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถบอก
คุณค่าและความสาคัญของ
การ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยได้เลย

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลาย
รูปแบบ ทุกรูปแบบมีจุดเน้นเดียวกัน คือการรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และศักดิ์ศรี
ความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์
ขอบเขตเนื้อหา
1. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ
ประธานาธิบดี
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบกึ่ง
ประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา
2. ข้อดี และข้อเสียของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

สาระสาคัญ

ส 2.2 ม. 3/1 อธิบายระบอบการปกครอง
แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

1.1 นักเรียนทราบหรือไม่ว่า การปกครองของไทยเป็นประชาธิปไตยแบบ
ใด (แบบรัฐสภา)
1.2 นักเรียนคิดว่า ยังมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบอื่นๆ
อีกหรือไม่ ถ้ามีเช่นอะไรบ้าง (มี เช่น แบบรัฐสภา แบบประธานาธิบดี
ฯลฯ)
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงรูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมี
หลายรูปแบบ ทั้งแบบกระจายอานาจ และรวมอานาจ เพื่อนาเข้าสู่
บทเรียนเรื่อง “การปกครองแบบประชาธิปไตย”

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1.นักเรียน ศึกษาภาพรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย และแสดงความ
คิดเห็นต่อไปนี้ ที่มาภาพ :
www.radioparliament.net/parliament/viewnews.php?nld=110
www.radioparliament.net/parliament/viewnews.php?nld=110
9#.XFuvGaQ5qaM
9#.XFuvGaQ5qaM

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง การปกครองแบบประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน ประชาธิปไตย
- การวิเคราะห์และตอบคาถามจาก
วีดีโอและกิจกรรม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)- ภาพรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย
2)- กิจกรรม “ยุวประชาธิปไตย”
3)- Power Point เรื่อง “การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย แบบต่างๆในปัจจุบันได้
อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย รูปแบบต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญที่ได้รับจากข้อดี
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบ
ต่างๆได้

ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมือง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย (การปกครอง
แบบรัฐสภา ,การปกครองแบบประธานาธิบดี, การปกครองแบบกึ่ง
ประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา)
2. นักเรียนทากิจกรรม “ยุวประชาธิปไตย” โดยจับกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มละเท่าๆกัน คละความสามารถ โดยมอบหมายให้อภิปรายภายในกลุ่ม
และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน ประชาธิปไตย ตามหัวข้อที่ได้รับ
กลุ่มที่ 1 การปกครองรูปแบบรัฐสภา
กลุ่มที่ 2 เป็นการปกครองรูปแบบประธานาธิบดี
กลุ่มที่ 3 การปกครองรูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมานาเสนอข้อมูลที่ได้จาการอภิปรายภายใน
กลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้อธิบายสรุปรูปแบบการปกครอง ของแต่ละกลุ่ม
เพิ่มเติมผ่านโปรแกรม Power Point เรื่อง “การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย”
4. นักเรียนร่วมกัน อภิปรายข้อดีและข้อเสียของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และสิ่งที่ได้จากการเป็นพลเมืองตามข้อดีของระบอบ
ประชาธิปไตย โดยสรุปลงในกระดานหน้าชั้นเรียน (มีอิสรเสรีภาพสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการ
ปกครอง ฯ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง การปกครองแบบประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามดังนี้
“เพราะเหตุใด การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงมีหลากหลาย
รูปแบบ” (เพื่อความสะดวกและความเหมาะสม ของการปกครอง ตาม
ลักษณะของสภาพสังคมในประเทศนั้นๆ แต่ทุกรูปแบบมีจุดเน้นเดียวกัน
คือการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และศักดิ์ศรีความเท่า
เทียมกันของความเป็นมนุษย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง การปกครองแบบประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา 1 ชั่วโมง
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านความรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบาย การตอบคาถาม, การ
รูปแบบการปกครองระบอบ ทากิจกรรม, การทาใบ
ประชาธิปไตย แบบต่างๆใน งาน
ปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.นักเรียนสามารถ
การตอบคาถาม
วิเคราะห์ความแตกต่างของ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รูปแบบต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- วีดีโอ
- กิจกรรม “ยุวประชาธิป
ไตย”
- ใบงาน ประชาธิปไตย

- ดี ; สามารถอธิบาย
รูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
แบบต่างๆในปัจจุบันได้
อย่างถูกต้อง 3 รูปแบบ
- พอใช้ ; สามารถอธิบาย
รูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
แบบต่างๆในปัจจุบันได้
ถูกต้องอย่างน้อย 1
รูปแบบ
- ปรับปรุง ; ไม่สามารถ
อธิบายรูปแบบการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แบบต่างๆ
ในปัจจุบันได้เลย

- คาถาม

- ดี ; วิเคราะห์ความ
แตกต่างของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
รูปแบบต่างๆได้อย่าง
น้อย 2 ประเด็น
- พอใช้ ; วิเคราะห์ความ
แตกต่างของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
รูปแบบต่างๆได้อย่าง
น้อย 1 ประเด็น
- ปรับปรุง ; ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รูปแบบ
ต่างๆได้เลย
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334
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
การตอบคาถาม
1. นักเรียนวิเคราะห์
ความสาคัญที่ได้รับจากข้อดี
ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในรูปแบบ
ต่างๆได้

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
- ดี ; วิเคราะห์
ความสาคัญที่ได้รับจาก
ข้อดีของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยใน
รูปแบบต่างๆได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
- พอใช้ ; วิเคราะห์
ความสาคัญที่ได้รับจาก
ข้อดีของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยใน
รูปแบบต่างๆได้อย่าง
น้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง ; ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความสาคัญที่
ได้รับจากข้อดีของการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในรูปแบบ
ต่างๆได้เลย
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................................ .....
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานเรื่อง ประชาธิปไตย
คาชี้แจง เติมคาหรือข้อความให้สมบูรณ์ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม “ยุวประชาธิปไตย”
ชื่อ............................................................ชั้น......................................เลขที่.......................
รูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับ
....................................................................................
1. ประมุขของรัฐ =
2. ประมุขฝ่ายบริหาร =
คณะบริหาร

3. อานาจหน้าที่ของรัฐสภา =
...............................................
4................................................
หลักการใช้อานาจ
...........................

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

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

การปกครองระบอบเผด็จการมีหลักการสาคัญ
คือ การควบคุมอานาจ และเสรีภาพด้านต่างๆของ
ประชาชน โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เพื่อ
ตีกรอบสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนตามที่ผู้นา
ประเทศได้กาหนด
ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของระบอบเผด็จการ
2. หลักการของการปกครองระบอบเผด็จการ
- อานาจอธิปไตยหรืออานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศเป็นของผู้นา
- ควบคุมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
- ควบคุมเสรีภาพ

สาระสาคัญ

ส 2.2 ม. 3/1 อธิบายระบอบการปกครอง
แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู
นักแเรีละนั
ยนศึกกเรีษาภาพธงสั
ญลักษณ์เผด็จการ (คอมมิวนิสต์) และร่วมกัน
๑.
ยนร่วมกันสนทนา
ตอบค“เมื
าถามดั
อ่ พูดงถึนีง้ คำ�ว่า เผด็จการ ในความคิดนักเรียน เผด็จการเป็นอย่างไร”
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากความคิดที่นักเรียนแสดงมานั้น อาจจะ
ถูกหรือไม่ถูก วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องระบอบเผด็จการกัน”
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาหนังสือเรียน และให้นักเรียนทำ�กิจกรรม และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การปกครองของประเทศต่าง ๆ
๒.“ภาพที
จากนั้น่นครูักเรีแจกผ้
ให้ผู้เรียนทุก(ธง
คน สัคนละ
1 ผืเนผด็ปิจดการ/
ตาของตนเองไว้
ยนเห็าสีนดคืำ�อภาพอะไร”
ญลักษณ์
โดยมี
คอมมิขว้อนิแม้
สต์ว)่า ห้ามให้เห็นโลกภายนอก และต้องปฏิบัติตามคำ�สั่งของครูต่อ
ไปนี
“เมื้ อย่
่อพูาดงเคร่
ถึงคงาว่ครัาดเผด็จการ ในความคิดนักเรียน เผด็จการเป็นอย่างไร”
ทุกคนยืานสูขึ่บ้นทเรียน “จากความคิดที่นักเรียนแสดงมานั้น อาจจะ
2. ครู-เชืให้่อมโยงเข้
เราะ ยนรู้ในเรื่องระบอบเผด็จการกัน”
ถูกหรื-อให้
ไม่ทถูกุ คนวันหันีว้เราจะมาเรี
- ให้ทุกคนยกมือซ้าย ยกมือขวา
ขั้นสอน
- ให้ทุกคนหมุนตัว
1. นักเรียนศึกษาหนังสือเรียน และให้นักเรียนทากิจกรรม ลิ้มรสเผด็จการ
โดยให้นักเรียนศึกษาวีดีโอ เรื่อง เกาหลีเหนือสั่งประหาร นักโทษ เข้าถึงได้
จาก https://www.youtube.com/watch?v=dzwBs9-fQxY และ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์และตอบคาถามจาก
วีดีโอและกิจกรรม

สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรีเรียยนรู
นรู้ ้
1)
ภาพธงสัญลักษณ์เผด็จการ
- -ภาพ
(คอมมิ
วนิสPoint
ต์) เรื่อง “เผด็จการ”
- Power
3)
- -ผ้Power
าดำ�/ผ้าเช็Point
ดหน้าเรื/ผ้่องาปิ“เผด็
ดตาจการ”
4)- ผ้าดา/ผ้า้นเช็งาน
ดหน้า/ผ้าปิดตา
ภาระงาน/ชิ
5)
กิจกรรม
ลิ้มแรสเผด็
จการ
- -การวิ
เคราะห์
ละตอบคำ
�ถามจาก
วีดีโอ เกาหลีเหนือสั่งประหาร
กิ6)จ-กรรม
นักโทษ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56 เรื่อง การปกครองระบอบเผด็จการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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- การไม่ยอมรับความเสมอภาค
- การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองมักใช้ความ
เด็ดขาดและความรุนแรง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1) อธิบายความหมายและหลักการของการ
ปกครองระบอบเผด็จการ ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) ตีความหลักการปกครองระบอบเผด็จการได้
อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
1) อภิปรายถึงความสาคัญของหลักการการ
ปกครองระบอบเผด็จการต่อสังคมได้อย่างมี
เหตุผล

เห็นว่โดยมี
า การกระท
๓.ร่วมกั
ให้นนักแสดงความคิ
เรียนตอบคำ�ดถาม
คำ�ถามดัาดังนีงกล่
้ าว ทางการเกาหลีสมควรทา
หรื“รูอ้สไม่ึกอย่
สมควรท
างไรทีา่ต้องถูกบังคับ ให้ทำ�สิ่งต่างๆ”
2. จากนั้นครูแจกผ้าสีดา ให้ผู้เรียนทุกคน คนละ 1 ผืน ปิดตาของตนเอง
(อึดอัด, ไม่อยากทำ�, ไม่ชอบ)
ไว้ โดยมีข้อแม้ว่า ห้ามให้เห็นโลกภายนอก และต้องปฏิบัติตามคาสั่งของ
“นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการกระทำ�ลักษณะนี้เรียกว่าการปกครองแบบ
ครูต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
ใด” (เผด็
- ให้จการ)
ทุกคนยืนขึ้น
๔. ชี้แจ้- งให้
ให้ทนุกักคน
เรียนเตรี
ยมตอบคำ�ถาม ถ้าใครจะตอบให้ยกมือ โดยถ้าใคร
หัวเราะ
ตอบได้-/ให้
ตอบถู
ก จะให้อเปิซ้ดายผ้ายกมื
สีดำ�อออก
ทุกคนยกมื
ขวา ใครตอบผิดหรือตอบไม่ได้จะโดนครู
ทำ�โทษในฐานะครู
เป็นนตัผูว้นำ�เผด็จการ โดยมีคำ�ถามดังนี้
- ให้ทุกคนหมุ
จการคหมายถึ
3.“การปกครองระบอบเผด็
ให้นักเรียนตอบคาถาม โดยมี
าถามดั งนีอะไร”
้
“ตั้สวึกอย่อย่าางบุงไรที
คคลที
ป็นกผูบั้นงคัำ�เผด็
คัญ เช่(อึนดบุอัคดคลใดบ้
าง (เบติ
“รู
่ต้อ่เงถู
บ ให้จการที
ทาสิ่งต่่สำ�างๆ”
, ไม่อยากท
า, ไม่โต
มุชอบ)
สโสลินี ผู้นำ�ของอิตาลี และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ฯ)
“นักกเรีการที
ยนทราบหรื
อไม่ว่าการกระท
าลักาษณะนี
ยกว่าางมีการปกครองแบบ
“หลั
่สำ�คัญของเผด็
จการมีอะไรบ้
ง แต่ล้เรีะอย่
ลักษณะเป็นเช่น
ใด” (เผด็จการ)
ไร”
ชี้แอจ้ธิงบให้ายความรู
นักเรียนเตรี
ใครจะตอบให้
ยกมืจการ”
อ โดยถ้าใคร
๔.4. ครู
้เพิ่มยเติมตอบค
มผ่าน าถาม
Powerถ้าPoint
เรื่อง “เผด็
ตอบได้
/ตอบถู
ขั้นสรุ
ป ก จะให้เปิดผ้าสีดาออก ใครตอบผิดหรือตอบไม่ได้จะโดนครู
ป็นปผูรายสรุ
้นาเผด็ปจการ
โดยมี
นี้
๑.ทาโทษในฐานะครู
นักเรียนร่วมกันเอภิ
สาระสำ
�คัญคาถามดั
ของเนื้องหาโดยครู
ใช้คำ�ถามดัง
“การปกครองระบอบเผด็
จ
การ
หมายถึ
ง
อะไร”
ต่อไปนี้
“ตัวอย่างบุใคดคลที
่เป็นผู้นาเผด็จการที่สาคั
ญ เช่งนอยูบุ่มคากได้
คลใดบ้
าง ง(เบติ
“เพราะเหตุ
การปกครองระบอบเผด็
จการถึ
จนถึ
ทุกวัโนตนี้
มุสโสลินี ผู้นาของอิตาลี และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ฯ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56 เรื่อง การปกครองระบอบเผด็จการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๓๘
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาโดยครูใช้คาถาม
ดังต่อไปนี้
“เพราะเหตุใด การปกครองระบอบเผด็จการถึงอยู่มากได้จนถึงทุกวันนี้
(จากหลักการที่สาคัญของการปกครอง สร้างความเข้มแข็งในการปกครอง
ประชาชนและความเด็ดขาด)

“หลักกการที
จการมีอะไรบ้
ง แต่ละอย่
ลักษณะเป็น
(จากหลั
การที่ส่สาคั
ำ�คัญญของเผด็
ของการปกครอง
สร้าางความเข้
มแข็างมี
งในการปกครอง
เช่นไร”
ประชาชนและความเด็
ดขาด)
4. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมผ่าน Power Point เรื่อง “เผด็จการ”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56 เรื่อง การปกครองระบอบเผด็จการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๓๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.
1) อธิบายความหมายและ
หลักการของการปกครอง
ระบอบเผด็จการ ได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.
1) ตีความหลักการปกครอง
ระบอบเผด็จการได้อย่างมี
เหตุผล

ด้านคุณลักษณะ
๑.
1) อภิปรายถึงความสาคัญ
ของหลักการการปกครอง
ระบอบเผด็จการต่อสังคมได้
อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบคาถาม, การทา - คาถาม
กิจกรรม
- วีดีโอ
- กิจกรรม “ลิ้มรส
เผด็จการ”

- ดี :; อธิบายความหมาย
และหลักการของการ
ปกครองระบอบเผด็จ
การ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
- พอใช้ ;: อธิบาย
ความหมายและหลักการ
ของการปกครองระบอบ
เผด็จการ ได้อย่าง
ถูกต้อง
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
อธิบายความหมายและ
หลักการของการ
ปกครองระบอบเผด็จ
การ ได้เลย

การตอบคาถาม

คาถาม

- ดี ;: ตีความหลักการ
ปกครองระบอบเผด็จ
การได้อย่างมีเหตุผล
- พอใช้ ;: ตีความ
หลักการปกครองระบอบ
เผด็จการได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
ตีความหลักการปกครอง
ระบอบเผด็จการได้ได้
เลย

การตอบคาถาม

คาถาม

- ดี :; อภิปรายถึง
ความสาคัญของหลักการ
การปกครองระบอบ
เผด็จการต่อสังคมได้
อย่างมีเหตุผล
- พอใช้ ;: อภิปรายถึง
ความสาคัญของหลักการ
การปกครองระบอบ
เผด็จการต่อสังคมได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ

341
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
อภิปรายถึงความสาคัญ
ของหลักการการ
ปกครองระบอบเผด็จ จ
การปกครองระบอบเผด็
การต่อสังคมได้เลย

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..................................................................................................................................................................... ........
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.2 ม. 3/1 อธิบายระบอบการปกครอง ขั้นนา
1. นักเรียนศึกษาวีดีโอ กองทัพนาซี เข้าถึงได้จาก
แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=gcARigq6FFY และร่
และววีมกั
ดีโนอ
สาระสาคัญ
เผด็
จการอ
านาจนิ
ตอบคำ
�ถามดั
งนี้ ยม(พม่า) จาก The Lady (2012) - Official Trailer
การปกครองระบอบเผด็จการมีหลากหลาย
เข้า“นั
ถึงกได้เรีจยาก
นคิhttps://www.youtube.com/watch?v=_C10uGA6btQ
ดว่า วีดีโอที่ได้ดูไปนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร” (การใช้
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ และ และร่
ว
มกั
น
ตอบค
าถามดั
งนี)้
กำ�ลังทหารของกองทั
พนาซี
ความเหมาะสมของสภาพสังคมของประเทศนั้นๆ
“นักกเรี
นคิดดว่ว่าา เผด็
วีดีโจอทีการจากคลิ
่ได้ดูไปนั้นปเป็เป็
นเรืนอย่
่องราวเกี
“นั
เรียยนคิ
างไร”่ยวกับอะไร” (การใช้
ซึ่งมีจุดหมายเดียวกันคือการปกครองประชาชน กาลังทหารของกองทัพนาซี และการใช้อานาจทางทหารของกองทัพพม่า)
อย่างเคร่งครัด
กเรียนคิดว่า เผด็จการจากคลิปวีดีโอทั้งสอง เป็นรูปแบบเดียวกัน
ขั้น“นั
สอน
หรือไม่ อย่างไร” (รูปแบบเดียวกัน/คนละรูปแบบ)
ขอบเขตเนื้อหา
๑. นักเรียนศึกษาหนังสือเรียนในหัวข้อ รูปแบบของระบอบเผด็จการ
2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “เผด็จการในคลิปวีดีโอที่เปิดให้
1. รูปแบบของระบอบเผด็จการ
๒. นักเรียนศึกษาภาพสัญลักษณ์ฟาสซิสต์, นาซี,คอมมิวนิสต์ และตอบ
ดูนั้น เป็นเผด็จการรูปแบบเดียวกันหรือไม่ เราจะมาศึกษากันในวันนี้”
- เผด็จการอานาจนิยม
ขัคำ�้นถามต่
สอน อไปนี้
- เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
1. นักเรียนศึกษาหนังสือเรียนในหัวข้อ รูปแบบของระบอบเผด็จการ
2. ข้อดีข้อเสียของระบอบเผด็จการ
2. นักเรียนศึกษาภาพสัญลักษณ์ฟาสซิสต์, นาซี,คอมมิวนิสต์ และตอบ
3. เปรียบเทียบประชาธิปไตยกับเผด็จการ
คาถามต่อไปนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง เข้าใจระบอบเผด็จการ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์และตอบคาถามจาก
วีดีโอและกิจกรรม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)--วีดวีีโดอีโอกองทั
กองทัพพนาซี
นาซี
2)--ภาพสั
วีดีโอญเผด็
การอ
านาจนิ
ลักจษณ์
ฟาสซิ
สต์, ยม(พม่า)
จาก ,คอมมิ
The Lady
นาซี
วนิสต์(2012) - Official
Trailer
- Power Point เรื่อง “รูปแบบของ
3)- ภาพสัญจลัการ”
กษณ์ฟาสซิสต์, นาซี
ระบอบเผด็
,คอมมิ
ต์
- ป้ายถืวนิอสหมายเลข
๑ และ ๒
4)--กิPower
Point
เรื
่อง “รูจปการ”
แบบของ
จกรรม “เข้าใจในเผด็
ระบอบเผด็จ้นการ”
ภาระงาน/ชิ
งาน
5)- ป้ายถือหมายเลข 1 และ 2
- การวิเคราะห์และตอบคำ�ถามจาก
6) กิจกรรม “เข้าใจในเผด็จการ”
วีดีโอและกิจกรรม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๔๒
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.
1) อธิบายรูปแบบของระบอบเผด็จการได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการปกครอง
1)
ระบอบเผด็จการได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
๑. อภิปรายถึงความสาคัญของการปกครอง
1)
ระบอบประชาธิปไตย หรือ เผด็จการ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
“ภาพที่นักเรียนเห็น คือภาพเกี่ยวกับอะไร” (สัญลักษณ์เผด็จการ
คอมมิวนิสต์, นาซี ,ฟาสซิสต์)
“การปกครองระบอบเผด็จการมีรูปแบบอะไรบ้าง” (อานาจนิยม/ทหาร,
เบ็ดเสร็จ)
“จากภาพที่สัญลักษณ์ข้างต้น เป็นรูปแบบเผด็จการแบบใด” (แบบ
เบ็ดเสร็จ)
3. นักเรียนทากิจกรรม “เข้าใจในเผด็จการ”
3.1 โดยครูแจกป้ายถือให้นักเรียนตามจานวนนักเรียนในห้อง (โดย 1
ป้ายถือจะมีสองด้าน ด้าานหนึ
นนึง่งเป็เป็นนหมายเลข
หมายเลข 1๑ อีกด้านนึ
นหนึง ่งเป็เป็นนหมายเลข
หมายเลข2๒))

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง เข้าใจระบอบเผด็จการ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๔๓
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2

3.2 จากนั้นครูจะแสดงข้อความลักษณะสาคัญของรูปแบบเผด็จการ
แบบอานาจนิยมและเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านโปรแกรม Power Point
เรื่อง “รูปแบบของระบอบเผด็จการ”ถ้านักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะของ
เผด็จการแบบอานาจนิยม ก็ให้ชูป้ายด้านหมายเลข 1 ถ้าคิดว่าเป็นเผด็จ
การแบบเบ็ดเสร็จ ก็ให้ชูป้ายด้านหมายเลข 2
3.3 ครูคอยอธิบายความรู้เพิ่มเติม ทีละโจทย์ที่แสดง
4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ “ข้อดี ข้อเสียของการปกครองระบอบเผด็จ
การ มีอะไรบ้าง”ลงบนกระดานดา

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง เข้าใจระบอบเผด็จการ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๔๔
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ขั้นสรุป
1.นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
“นักเรียนคิดว่า รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกับ
ระบอบเผด็จการอย่างไร”
“ประเทศไทยเหมาะสมกับการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จ
การ เพราะอะไร”
“การปกครองมีหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบ มีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใด”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง เข้าใจระบอบเผด็จการ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๔๕
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346
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายรูปแบบของ
1)
ระบอบเผด็จการได้อย่าง
ถูกต้อง

วิธีการ
การตอบคาถาม, การ
ทากิจกรรม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย การตอบคาถาม
1)
ของการปกครองระบอบเผด็จ
การได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ
๑. อภิปรายถึงความสาคัญ การตอบคาถาม
1)
ของการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย หรือ เผด็จการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- วีดีโอ
- กิจกรรม “เข้าใจใน
เผด็จการ

- ดี :; อธิบายรูปแบบ
ของระบอบเผด็จการ ทั้ง
2 รูปแบบได้อย่าง
ถูกต้อง
- พอใช้ ;: อธิบาย
รูปแบบของระบอบ
เผด็จการ อย่างน้อย 1
รูปแบบ อย่างถูกต้อง
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
อธิบายรูปแบบของ
ระบอบเผด็จการได้เลย

คาถาม

- ดี :; วิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อเสียของการปกครอง
ระบอบเผด็จการได้อย่าง
มีเหตุผล
: เคราะห์ข้อดี
- พอใช้ ;วิ
และข้อเสียของการ
ปกครองระบอบเผด็จ
การได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อเสียของการปกครอง
ระบอบเผด็จการได้เลย

คาถาม

- ดี :; อภิปรายถึง
ความสาคัญของการ
ปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย หรือ
เผด็จการได้อย่างมี
เหตุผล
- พอใช้ :; อภิปรายถึง
ความสาคัญของการ
ปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย หรือ
เผด็จการได้

336
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347
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
อภิปรายถึงความสาคัญ
ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
หรือ เผด็จการได้เลย

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ขอบเขตเนื้อหา
1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศ
ไทย
2) การเปรียบเทียบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของไทยกับประเทศอื่น
1. รูปแบบของรัฐ

ประเทศต่างๆที่มีรูปแบบของระบอบการเมือง
การปกครองคล้ายคลึงกันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า
มีบริบทของการเมืองการปกครองคล้ายๆกันแต่
การที่ระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันจะเป็นไปตามรูปแบบที่
เหมาะสมในการใช้ปกครองประชาชนในประเทศ
นั้นๆ

สาระสาคัญ

ส 2.2 ม. 3/2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบ
การปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนศึกษา วีดีโอ กว่าจะเป็นเมืองประชาธิปไตย เข้าถึงได้จาก
4
https://www.youtube.com/watch?v=Blt4VjxWQvM
และร่วมกัน
ตอบคาถามดังนี้
“นักเรียนคิดว่า ระบอบประชาธิปไตยมีต้นกาเนิดมาจากที่ใด” (กรีก)
“ในความคิดของนักเรียน ประชาธิปไตยเป็นอย่างไร” (ทุกคนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง)
“นักเรียนรู้จักประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ประเทศใดบ้าง” (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ฯ)
2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวว่า “การปกครองในรูปแบบต่างๆ
นั้นมีความแตกต่างและความเหมาะสมกันตามบริบทในแต่ละประเทศ
ดังนั้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทย และทาการเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของ
การปกครองในประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย”
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการปกครองของ
ไทย และการเปรียบเทียบการปกครองกับประเทศอื่นๆ
2. นักเรียนศึกษารูปภาพพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ภาพแสดง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์และตอบคาถามจาก
วีดีโอและกิจกรรม
- ใบงาน เปรียบเทียบการปกครอง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)- วีดีโอ กว่าจะเป็นเมือง
ประชาธิปไตย
2)- ภาพพระมหากษัตริย์ของประเทศ
ไทย
3)- ภาพแสดงความหมายทางยุติธรรม
4)- ภาพรัฐสภา
5)- ภาพคณะรัฐมนตรี
6)- Power Point เรื่อง
“ประชาธิปไตยในสยาม”
7- ) กิจกรรม คิดได้แยกเป็น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58 เรื่อง เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๔๘
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ความหมายทางยุติธรรม ภาพรัฐสภา และภาพคณะรัฐมนตรี และร่วมกัน
2. รูปแบบการปกครอง
3. ประมุขของรัฐ
ตอบคาถามดังนี้
4. ประมุขฝ่ายบริหาร
5. รัฐสภา
6. พรรคการเมือง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1) อธิบายลักษณะการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) เปรียบเทียบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของไทยกับประเทศอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1) อภิปรายความสาคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยต่อตนเอง
“ประเทศไทยมีการปกครองรูปแบบใด” (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข)
“จากภาพ แสดงถึงหลักการสาคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย มีอะไรบ้าง” (อานาจอธิปไตย, อานาจนิติบัญญัติ
(รัฐสภา), อานาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และอานาจตุลาการ (ศาล)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58 เรื่อง เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๔๙
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3. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมผ่านโปรแกรม Power Point เรื่อง
“ประชาธิปไตยในสยาม”
4. นักเรียนทากิจกรรม คิดได้แยกเป็น โดยจะแจก “ใบงานเปรียบเทียบ
การปกครอง”ให้กับนักเรียน เพื่อเปรียบเทียบตามหัวข้อที่ตารางกาหนด
เกี่ยวกับการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
จากนั้นจะสุ่มตัวแทนนักเรียนมาเติมข้อมูลลงในตารางหน้าชั้นเรียน และครู
อธิบายเพิ่มเติมความรู้
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
“สิ่งสาคัญของระบอบประชาธิปไตย คือสิ่งใด” (อานาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชน)
“การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมีความสาคัญของ
ต่อการดาเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไร”
“เพราะเหตุใดแต่ละประเทศแม้มีการปกครองรูปแบบเดียวกัน แต่ก็มี
ความแตกต่างกัน”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58 เรื่อง เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๕๐
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351
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑.
1) อธิบายลักษณะการ
การตอบคาถาม, การทา
ปกครองระบอบ
กิจกรรม
ประชาธิปไตยในประเทศไทย
ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1) เปรียบเทียบการปกครอง
๑.
ระบอบประชาธิปไตย ของ
ไทยกับประเทศอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
๑.
1) อภิปรายความสาคัญของ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทย
ต่อตนเอง

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- วีดีโอ
- กิจกรรม “คิดได้
แยกเป็น”
- ใบงาน เรื่อง การ
การเปรี
ยบ
เปรียบเทียบเที
ยบการ
ปกครอง
การปกครอง

- ดี :; อธิบายลักษณะการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศ
ไทยได้อย่างถูกต้อง
- พอใช้ :; อธิบาย
ลักษณะการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยได้
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะการ
ปกครองระบอบ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศ
ไทยได้

การตอบคาถาม

คาถาม

- ดี :; เปรียบเทียบการ
ปกครองระบอบ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของไทย
กับประเทศอื่นได้อย่าง
ถูกต้องอย่างน้อย 3
หัวข้อ
- พอใช้ ;: เปรียบเทียบ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของไทย
กับประเทศอื่นได้อย่าง
ถูกต้องอย่างน้อย 1
หัวข้อ
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
เปรียบเทียบการ
การปกครองระบอบ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของไทย
กับประเทศอื่นได้เลย

การตอบคาถาม

คาถาม

- ดี ;: อภิปราย
ความสาคัญของการ
การปกครองระบอบ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ไทยต่อตนเองได้อย่างมี
เหตุผล
- พอใช้ ;: อภิปราย
ความสาคัญของการ
ปกครองระบอบ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศ
ไทยต่อตนเองได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
อภิปรายความสาคัญของ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศ
ไทยต่อตนเองได้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

343
353 353

ใบงานเรื่อง เปรียบเทียบการปกครอง
หัวข้อ
ประเทศ/
รูปแบบของ
รัฐ

ไทย

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ปแบบ
รูปรูแบบการ
การปกครอง
ปกครอง

ประมุขของ
รัฐฯ
ประมุขฝ่าย
บริหาร

รัฐสภา

พรรค
การเมือง

ชื่อ................................................นามสกุล.................................................เลขที่................................ชั้น...................

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1) วีดีโอ ย้อนหลังพฤษภาทมิฬปี๓๕๔
2535
ส 2.2 ม.3/3 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับ
๓๕๔
1. นักเรียนศึกษาวีดีโอ ย้อนหลังพฤษภาทมิฬปี 2535 เข้าถึงได้จาก
2) กิจกรรม เยาวชนคนรักประชาธิปไตย
ปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=OvCJrMLlG8g และร่วมกัน 3) Power Point เรื่อง รัฐธรรมนูญ
แผนการจั
ดการเรี
การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้
อานาจรั
ฐ ยนรู้ที่ 59 เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
กรไทย
าถามในประเด็
นต่างๆดั
งนี้ บปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วราชอาณาจั
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืแผนการจั
องการปกครอง
ดการเรียตอบค
นรู้ที่ 59
เรื่อง รัฐธรรมนู
ญฉบั
มทางการเมืเวลา
อง 1 ชั่วโมง
สาระส
าคั
ญ
ภาระงาน/ชิ
น
้
กลุ
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม “จากวี
รายวิดชีโอที
าสัง่นคมศึ
ษาไปศาสนาและวั
ฒนธรรม
ชัเวลา
้นมังาน
ธยมศึ
ษาปีที่ 3
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 8้สังเรืคมศึ
่อง การเมื
องการปกครอง
1 ชั่วกโมง
ักเรียกนดู
เป็นเรื่องราวเกี
่ยวกับอะไร” (การประท้วง
- การวิเคราะห์
าถามจากวี
ฐธรรมนูญเป็ยนนรูกฎหมายสู
สุดศาสนาและวั
ของประเทศ ฒ
ที่ นธรรม
กลุ่มรัสาระการเรี
้สังคมศึกงษา
าสั
งคมศึ
กร ษา
ฒนธรรม
ชั้นมัแธละตอบค
ยมศึกษาปี
ที่ 3 ดีโอและ
ขัจบกรรมการเรี
ไล่สุจรายวิ
ินดา ชคราประยู
เรียศาสนาและวั
กว่า พฤษภาทมิ
ฬ)
กิ
ย
นรู
้
สืกิ่อจ/แหล่
ตักวาหนดบทบาทหน้
ชี้วัด
กรรม งเรียนรู้
าที่สิทธิขอบเขตการกระทาของ
“บทสรุ
ป
ในการประท้
ว
ง
คื
อ
การจั
ด
ตั
ง
้
รั
ฐ
บาลใหม่
พอจั
ด
ตั
ง
้
รั
ฐ
บาลใหม่
ขั
น
้
น
า
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู
้
1)
วีดีโอ งย้เรีอนหลั
สื่อ/แหล่
ยนรู้ งพฤษภาทมิฬปี 2535
ตัประชากรในประเทศนั
วชีส้วัด2.2 ม.3/3 วิเคราะห์
้นๆ เพืร่อัฐความสงบสุ
ธรรมนูญฉบัขบความ 1.
กาเรียาสินศึ่งใดต่
กษาวีอไป”
ดีโอ (ร่ย้อางรั
นหลั
งพฤษภาทมิ
ขัก็้นมนัีกนารท
ฐธรรมนู
ญ) ฬปี 2535 เข้าถึงได้จาก
2)
เยาวชนคนรั
กประชาธิ
ปไตย
๑.
ิโี อ ย้อนหลั
1) กิวีดจกรรม
งพฤษภาทมิ
ฬปี 2535
อในมาตราต่
ยในการอยู
่วเคราะห์
มกัทีน่เกีในสั
คม
ปัเรีจยจุบร้
่ยรวข้
องกับการเลื
สบัน2.2
ม.3/3 า่รวิงๆ
ัฐงธรรมนู
ญฉบับอกตั้ง 1. นักเรียนศึกษาวีวีดิโี อ ย้อนหลังพฤษภาทมิฬปี 2535 เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=OvCJrMLlG8g
๒.
2) กิPower
จกรรม Point
เยาวชนคนรั
เรื่อง รักฐประชาธิ
ธรรมนูญปไตย
2. ครูเชื่อ่อมโยงค
าสูย่บนทเรีโดยกล่
ยน โดยกล่
าวว่า “ในการร่
างรัและร่
ฐธรรมนู
๑.
มโยงเข้าตอบเข้
าสู่บทเรี
าว “ในการร่
างรัฐธรรมนู
ญวมกัญน 3)
การมี
นร่ว้อมและการตรวจสอบการใช้
อานาจรั
ปัขอบเขตเนื
จจุบสัน่วในมาตราต่
อกตัฐ้ง
หา างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลื
https://www.youtube.com/watch?v=OvCJrMLlG8g
และร่ญวก็มกั
น ราชอาณาจั
รไทย เรื่อง รัฐธรรมนูญ
3) PowerกPoint
งนี้ าคัญ หรือบทบัญญัติในรั8gฐธรรมนู
ของรัฐาถามในประเด็
บาลแต่ละสมัยนนัต่้นางๆดั
สาระส
จะมี
การมี
สาคั
่วนร่ญ
มและการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ ตอบค
รัฐธรรมนู
บปัจจุบัน
สาระส
ญวฉบั
งาน
ราชอาณาจัก้นรไทย
ตอบค
าถามในประเด็
“จากวี
ีโอทีนไป
่นักเรีดันงต่ยนัานดู
ไในคาบเรี
ปงนีเป็้ นเรืย่อนวั
งราวเกี
่ยวกับอะไร”
ความแตกต่
าดงกั
้นงๆดั
นนี้ เราจะมาเรี
ยนรู(การประท้
้เรื่อง วง ภาระงาน/ชิ
1.
การเลื
อ
กตั
ง
้
สาระส
าคัญ ญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่
การวิเคราะห์
และตอบคาถามจากวีดีโอและ
้นงาน
รั2.
ฐธรรมนู
ดีโคราประยู
อทีฐ่นธรรมนู
ักเรียรนดู
เรืจุบ่อันงราวเกี
บอะไร”กัน(การประท้
วง -ภาระงาน/ชิ
บไล่“จากวี
สุจาคัินญดาของรั
เรีไฉบั
ยปกว่บเป็าปันจพฤษภาทมิ
ฬ่ยวกั
) 2560
ญ
ปี พ.ศ.
”
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ขัสาระส
กรรมเคราะห์และตอบคาถามจากวีดีโอและ
กาหนดบทบาทหน้
ที่สิทธิขอบเขตการกระท
าของ
รั3.
ฐธรรมนู
ญเป็นากฎหมายสู
งสุดของประเทศ
ที่ ขับ้นไล่
สุจินดาปในการประท้
คราประยูร เรีวงยกว่
พฤษภาทมิ
ฬ) พอจัดตั้งรัฐบาลใหม่ กิ- จการวิ
สอน
การตรวจสอบการใช้
อานาจรั
ฐ
“บทสรุ
คือาการจั
ดตั้งรัฐบาลใหม่
กิจกรรม
ประชากรในประเทศนั
้นิทๆบธิขเพื
่อบาล
ความสงบสุข ความ
กาหนดบทบาทหน้
าของ 1. นั“บทสรุ
กเรียาสินศึ่งปใดต่
กในการประท้
ษาหนั
งสื(ร่อาเรีวงรัยงฐนคืธรรมนู
้นมัธญยมศึ
ที่ 3 เรืพอจั
่อง รัดฐตัธรรมนู
ญฉบับ
4. บทบัญญัติเากีที่ย่สวกั
รัฐอบเขตการกระท
อชัการจั
ด)ตั้งกรัษาปี
ฐบาลใหม่
้งรัฐบาลใหม่
ก็
ม
ก
ี
ารท
อ
ไป”
เรีประชากรในประเทศนั
ยบร้อยในการอยู
มกั
ในสั
คมรัฐบาล ข ความ
้นๆนนในการมี
เพื่องความสงบสุ
4.1 ความจ่ร่วาเป็
จุารท
บเันชื่อาสิมโยงค
ก็ปัมจีกครู
่งใดต่าตอบเข้
อไป” (ร่าาสูงรั่บฐทเรี
ธรรมนู
ญ) าวว่า “ในการร่างรัฐธรรมนูญ
2.
ยน โดยกล่
เรียบร้อยในการอยู
ขอบเขตเนื
้อหา ่ร่วมกันในสังคม
2. ครูฐเบาลแต่
ชื่อมโยงค
าตอบเข้
สู่บทเรีาคั
ยนญโดยกล่
าวว่ญ
า ญั“ในการร่
างรัฐธรรมนู
ญ
ของรั
ละสมั
ยนั้นาสาระส
หรือบทบั
ติในรัฐธรรมนู
ญก็จะมี
รัขอบเขตเนื
ฐธรรมนูญ้อฉบัหาบปัจจุบัน
ของรัฐบาลแต่
าคัญยนวั
หรืนอนีบทบั
ญญัติในรัยฐนรูธรรมนู
ความแตกต่
างกัลนะสมั
ไป ยดันัง้นนั้นสาระส
ในคาบเรี
้ เราจะมาเรี
้เรื่อง ญก็จะมี
1. การเลื
รัฐธรรมนู
ญฉบัอบกตัปั้งจจุบัน
ความแตกต่
างกันฐไปธรรมนู
ดังนั้นญฉบั
ในคาบเรี
้ เราจะมาเรี
าคัญของรั
บปัจจุยบนวั
ัน ปีนนีพ.ศ.
2560 ยกันรู
น”้เรื่อง
2.
นร่้งวมทางการเมืองของประชาชน สาระส
1. การมี
การเลืสอ่วกตั
ขัสาระส
้นสอนาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 กัน”
3.
อานาจรั
ฐ
2. การตรวจสอบการใช้
การมีส่วนร่วมทางการเมื
องของประชาชน
1.
กเรียนศึกษาหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับ
ขั้นนัสอน
4.
ญญัติเกี่ยวกับรัฐอบาล
3. บทบั
การตรวจสอบการใช้
านาจรัฐ
4.1ญความจ
4. บทบั
ญัติเกี่ยาเป็
วกันบในการมี
รัฐบาล รัฐบาล
ปั1.จจุนับกันเรียนศึกษาหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับ
4.1 ความจาเป็นในการมีรัฐบาล
ปัจจุบัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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4.2 อานาจหน้าที่ของรัฐบาล
4.3 บทบาทของรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายบทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญฉบับ
1)
ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. ระบุหลักการสาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ
1)
ปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. นักเรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของรัฐธรรมนูญ
1)
ฉบับปัจจุบันกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2. นักเรียนทากิจกรรม เยาวชนคนรักประชาธิปไตย โดยแบ่งกลุ่ม ออกเป็น
5 กลุ่ม จานวนสมาชิกเท่าๆกัน เพื่อทาการศึกษาและอภิปรายภายในกลุ่ม
ตามหัวข้อที่จะมอบหมายดังนี้
กลุ่ม 1.การเลือกตั้ง
กลุ่ม 2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กลุ่ม 3. การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
กลุ่ม 4. บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐบาล เรื่องความจาเป็นในการมี
รัฐบาลและบทบาทของรัฐบาลในการบริหารประเทศไทย
กลุ่ม 5. บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐบาล เรื่อง อานาจหน้าที่ของรัฐบาล
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มคอยตอบคาถาม โดยครูจะถามคาถามเกี่ยวกับ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่ม ศึกษา เมื่อครูถามคาถามหัวข้อที่เกี่ยวกับกลุ่มของ
ตนเอง นักเรียนในกลุ่มนั้นๆจะต้องช่วยกันตอบ เพราะรู้เรื่องราวในหัวข้อ
นั้นๆ ก็ต้องช่วยกันตอบ โดยครูจะแสดงคาถามผ่านโปรแกรม Power
Point เรื่อง รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพร้อมการอธิบายประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๕๕

345
355

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้โดนคาถาม ก็จะต้องบันทึกสาระสาคัญ
ของเนื้อหา
ขั้นสรุป
1. นักเรียนสรุปความรู้ร่วมกันด้วยการตอบคาถาม ดังนี้
“ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีกี่ฉบับ” (20
ฉบับ)
“รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร” (ให้สิทธิประชาชนใน
ประเทศอย่างเต็มที่ มีกฎหมายคุ้มครองและบทลงโทษอย่างจริงจัง ไม่
เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใกหรือกลุ่มใด)
- “นักเรียนคิดว่า รัฐธรรมนูญมีความสาคัญ หรือไม่ อย่างไร”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

356

346
356

357
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.
1) อธิบายบทบัญญัติต่างๆ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.
1) ระบุหลักการสาคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบคาถาม, การทา - คาถาม
- วีดีโอ
กิจกรรม
- กิจกรรม “เยาวชน
คนรักประชาธิปไตย”

- ดี ;: อธิบายบทบัญญัติ
ต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้อย่าง
ถูกต้อง
- พอใช้ ;: อธิบาย
บทบัญญัติต่างๆ ของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
อธิบายบทบัญญัติต่างๆ
ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมทางการ
เมื
องได้องได้
การเมื

การตอบคาถาม

คาถาม

- ดี ;: ระบุหลักการสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้อย่างน้อย 3
ข้อ
- พอใช้ ;: ระบุหลักการ
สาคัญของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันได้อย่าง
น้อย 1 ข้อ
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
ระบุหลักการสาคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้เลย

คาถาม

- ดี ;: อภิปรายคุณค่า
ความสาคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้อย่างมี

ด้านคุณลักษณะ
๑.
การตอบคาถาม
1) นักเรียนเห็นคุณค่า
ความสาคัญของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

347
357

358 358
348
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

เหตุผล
- พอใช้ ;: อภิปราย
คุณค่าความสาคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
อภิปรายคุณค่า
ความสาคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
......................................................................................................................................................... ..................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
๓๕๙

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๓๕๙
้นนา
1) วีดีโอ วินาทีรัฐประหาร 22พ.ค.
ส 2.2 ม.3/4 วิเคราะห์ประเด็น ปัญแผนการจั
หาที่เป็น ดขัการเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
60
เรื
อ
่
ง
ปั
ญ
หาการพั
ฒ
นาประชาธิ
ป
ไตยและแนวทางแก้
ไ
ข
1. นักเรียนศึกษาวีดีโอ วินาทีรัฐประหาร 22พ.ค.2557 เข้าถึงได้จาก
2557
อุปสรรคต่
อการพั
ปไตยของประเทศ
หน่
วยการเรี
ยนรู้ทฒี่ นาประชาธิ
8 เรื่อง การเมื
องการปกครอง https://www.youtube.com/watch?v=eXSpQv81gvw
เวลา 1 ชั่วโมง
และร่วมกัน 2) กิจกรรม ประชาธิปไตยเบิกบาน
ไทยและเสนอแนวทางแก้
ไข กษา ศาสนาและวั
แผนการจั
ดตอบค
การเรีาถามในประเด็
ยรายวิ
นรู้ที่ ช60
เรืน่อต่งกาปัษา
ญ
หาการพั
ฒ
นาประชาธิ
ป
ไตยและแนวทางแก้
กลุ
่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ
ฒนธรรม
าสังคมศึ
ศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
ชั
น
้
มัธยมศึกษาปีไขที่ 3
งๆดังนี้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา
1
ชั
ว
่
โมง
สาระส
าคั
ญ
“จากวีดีโยอที
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรี
นรู่น้ ักเรียนดูไป เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร”
สื-ี่ 3่อการวิ
/แหล่เคราะห์
งเรียนรูแ้ ละตอบคาถามจาก
กลุ่มการที
สาระการเรี
ย
นรู
ส
้
ง
ั
คมศึ
ก
ษา
ศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
รายวิ
ช
าสั
ง
คมศึ
ก
ษา
ศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
ชั
น
้
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาปี
ท
ด้ ่เป็น ขั(การรั
้นนาฐประหาร ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
วีดีโอและกิ
1)
วีดีโอ วิจนกรรม
าทีรัฐประหาร 22พ.ค.
ส 2.2่ประชาธิ
ม.3/4ปวิไตยในประเทศไทยไม่
เคราะห์ประเด็น ปัญไหาที
ก้อุตัปาววหน้
า
งที
่
ค
วร
เนื
อ
่
งมาจากประชาขนใน
“ในการรั
ฐ
ประหาร
ท
าให้
ก
ารพั
ฒ
นาประชาธิ
ป
ไตยเป็
น
อย่
า
งไร”
ชีสรรคต่
้วัดาไปอย่
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู
้
1.
นั
ก
เรี
ย
นศึ
ก
ษาวี
ด
โ
ี
อ
วิ
น
าที
ร
ฐ
ั
ประหาร
22พ.ค.2557
เข้
า
ถึ
ง
ได้
จ
าก
-สื่อเรี/แหล่
ยงความ
่อง้ การปกครองระบอบ
งเรียเรืนรู
2557
อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ประเทศนั
งไม่ตระหนั
กไถึขงหน้
าที่ทนี่ตปันเองควรจะ
(ล่
ขั้นานช้า เสียกระบวนการต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ)
และร่วมกัน 2)
ประชาธิ
าปงความสุ
ต่อตัว
1) กิวีจดกรรม
ีโอปไตยช่
วินประชาธิ
าทีวรยสร้
ัฐประหาร
๑.
ไตยเบิ22พ.ค.
กขบาน
ส 2.2้นยัม.3/4
วิเคราะห์
ประเด็
ญหาที่เป็น https://www.youtube.com/watch?v=eXSpQv81gvw
ไทยและเสนอแนวทางแก้
๑.
มีอุปตามบทบาทของพลเมื
อ
งดี
ใ
นระบอบ
2.
ครู
เ
ชื
อ
่
มโยงค
าตอบเข้
า
สู
บ
่
ทเรี
ย
น
โดยกล่
า
วว่
า
“การกระท
าที
่
ส
ง
่
ผลให้
1.
นั
ก
เรี
ย
นศึ
ก
ษาวี
ด
โ
ี
อ
วิ
น
าที
ร
ฐ
ั
ประหาร
22พ.ค.2557
เข้
า
ถึ
ง
ได้
จ
าก
ตอบค
าถามในประเด็
น
ต่
า
งๆดั
ง
นี
้
เรา
2557 ้นงาน
ภาระงาน/ชิ
สรรคต่
อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
สาระส
าคั
ญ
ปไตยของประเทศไทยไม่
้นมีหลายสาเหตุ
ในวัและร่
นนี้เราจะมา
ประชาธิ
ปไตยและยังมีปัญไหาการซื
้อสิทธิขายเสียง ประชาธิ
81gvw
https://www.youtube.com/watch?v=eXSpQv81gvw
วมกัน -2)การวิ
“จากวี
ดีโอที่นักเรียนดูไป เป็พนัฒเรืนานั
่องราวเกี
่ยวกับอะไร”
กิจกรรม
ประชาธิ
ปไตยเบิ
กบาน
เคราะห์
และตอบค
าถามจาก
ไทยและเสนอแนวทางแก้
ข
การทุ
จริต่ปการรั
ที่ทาให้ประชาธิได้ปไตย (การรั
เรีตอบค
ยนกัฐาถามในประเด็
นประหาร
ในเรื่อง ปัของพลเอกประยุ
ญหาการพั
ไข
นต่างๆดัฒงนีนาประชาธิ
้ ทธ์ จันทร์ปโไตยและแนวทางแก้
การที
ระชาธิฐประหาร
ปไตยในประเทศไทยไม่
อชา)
้นงาน
วีภาระงาน/ชิ
ดีโอและกิจกรรม
สาระส
าคั
ญ
“จากวีดฐีโประหาร
อที่นักเรียทนดู
เป็นฒเรืนาประชาธิ
่องราวเกี่ยวกั
บอะไร”
ก้าวหน้าไปอย่างที่ควร เนื่องมาจากประชาขนใน ขั้นสอน
“ในการรั
าให้ไปการพั
ปไตยเป็
นอย่างไร”
เคราะห์
าถามจาก
- เรีการวิ
ยงความ
เรื่อแงละตอบค
การปกครองระบอบ
1.
นั
ก
เรี
ย
นท
ากิ
จ
กรรม
ประชาธิ
ป
ไตยเบิ
ก
บาน
โดยให้
น
ั
ก
เรี
ย
นจั
บ
กลุ
ม
่
การที
ป
่
ระชาธิ
ป
ไตยในประเทศไทยไม่
ไ
ด้
(การรั
ฐ
ประหาร
ของพลเอกประยุ
ท
ธ์
จั
น
ทร์
โ
อชา)
ประเทศนั
น
้
ยั
ง
ไม่
ต
ระหนั
ก
ถึ
ง
หน้
า
ที
ท
่
ต
่
ี
นเองควรจะ
(ล่าช้า เสียกระบวนการต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ)
ขอบเขตเนื้อหา
วีดีโอและกิ
จกรรม
ประชาธิ
ปไตยช่
วยสร้างความสุขต่อตัว
ออกเป็
กลุฐประหาร
่มาตอบเข้
คละความสามารถ
้นาจัวว่
บสลากหั
วข้นออย่ดัาที
งานีงไร”
วหน้
่ควร อเนืการพั
ทาสูาให้
การพั
นาประชาธิ
ไตยเป็
มีปัก้าญตามบทบาทของพลเมื
อ่องดีงมาจากประชาขนใน
ในระบอบ
ครู“ในการรั
เชืน่อ7มโยงค
่บทเรี
ยนฒจากนั
โดยกล่
า ป“การกระท
่ส้ ่งผลให้ เรา
หาทีา่เไปอย่
ป็นอุปางที
สรรคต่
ฒนาประชาธิปไตย 2.
- เรียงความ เรื่อง การปกครองระบอบ
ประเทศนั
น
้
ยั
ง
ไม่
ต
ระหนั
ก
ถึ
ง
หน้
า
ที
ท
่
ต
่
ี
นเองควรจะ
1.
ระบบอุ
ป
ถั
ม
ภ์
(ล่
า
ช้
า
เสี
ย
กระบวนการต้
อ
งยกเลิ
ก
รั
ฐ
ธรรมนู
ญ
)
ประชาธิ
ของไทยปไตยและยังมีปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่พัฒนานั้นมีหลายสาเหตุ ในวันนี้เราจะมา ประชาธิปไตยช่วยสร้างความสุขต่อตัว
มี ตามบทบาทของพลเมื
่อมโยงค
าสู่บฒทเรี
ยน้ โดยกล่ปไตยและแนวทางแก้
าวว่า “การกระทาทีไ่สข่งผลให้ เรา
การทุ
ริต การรั
ที่ทในระบอบ
าให้ประชาธิปไตย เรี2.ยครู
นกัเนชืในเรื
ง ปัาตอบเข้
ญหาการพั
นาประชาธิ
2.่อประชาชนขาดความรู
1. จระบบอุ
ปถัฐมประหาร
ภ์ องดี
พัฒนานั้นมีหลายสาเหตุ ในวันนี้เราจะมา
้อสิทธิขายเสียง ขัประชาธิ
ก้ประชาธิ
า2.
วหน้ประชาชนขาดความรู
าปไตยและยังมีปัญหาการซื
้นสอน ปไตยของประเทศไทยไม่
้
3.ระบบอาวุโส
การทุ
ริต การรั
เรียนันกักเรีนในเรื
ง จปักรรม
ญหาการพั
ฒนาประชาธิ
ปของประชาชน
ไตยและแนวทางแก้
ยนท4.่อากิ
ปไตยเบิ
โดยให้นักเรียนจับไขกลุ่ม
3. จระบบอาวุ
ขอบเขตเนื
้อหาโฐสประหาร ที่ทาให้ประชาธิปไตย 1.
การไม่
กล้าประชาธิ
แสดงความคิ
ดเห็กนบาน
วหน้
า่เป็นอุกปล้าสรรคต่
ขั้นสอนน 7 กลุ่ม คละความสามารถ จากนั้นจับสลากหัวข้อ ดังนี้
การไม่
แสดงความคิ
นของประชาชน
ปัก้าญ4.
หาที
อการพัดฒเห็นาประชาธิ
ปไตย ออกเป็
1. นักเรียนท1.ากิระบบอุ
จกรรมปประชาธิ
ถัมภ์ ปไตยเบิกบาน โดยให้นักเรียนจับกลุ่ม
ขอบเขตเนื
ของไทย ้อหา
่ม คละความสามารถ้ จากนั้นจับสลากหัวข้อ ดังนี้
ปัญ1.หาที
่เป็นอุปปถัสรรคต่
ระบบอุ
มภ์ อการพัฒนาประชาธิปไตย ออกเป็น 72.กลุประชาชนขาดความรู
ระบบอุปโถัสมภ์
ของไทย
2. ประชาชนขาดความรู้
3.1.ระบบอาวุ
2.การไม่
ประชาชนขาดความรู
้ ดเห็นของประชาชน
1. ระบบอาวุ
ระบบอุปถัโมสภ์
3.
4.
กล้าแสดงความคิ
2. การไม่
ประชาชนขาดความรู
้ ดเห็นของประชาชน
4.
กล้าแสดงความคิ
3.ระบบอาวุโส
3. ระบบอาวุโส
4.การไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของประชาชน
4. การไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของประชาชน

ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

359
349
359 359

5.6. ปัปัญญหาทางด้
านเศรษฐกิจ
หาความแตกแยกทางการเมื
อง ในสังคม
6. ปัญปหาความแตกแยกทางการเมื
อง ในสังคม
ประชาธิ
ไตย
ประชาธิ
ไตย าเสนอข่าวสารที่ไม่เป็นกลาง
7. ปัญปหาการน
7. ปั่อญหาการนาเสนอข่าวสารที่ไม่เป็นกลาง
ของสื
ของสื
แนวทางแก้
ไขปัญหาเพื
การพัอ่ ฒการพั
นาประชาธิ
อ่ แนวทางแก้
ไขปัญ่อหาเพื
ฒนา ปไตย
แนวทางแก้
ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ของไทยปไตยของไทย
ประชาธิ
ของไทย
1. ปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตย
๑.)
ปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ให้ก1.ับเยาวชน
ให้ก๒.)
ับ2.เยาวชน
ประชาชนทั่วไปต้องปฏิบัติตนตามหน้าที่
งปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมื2.อประชาชนทั
งที่รัฐธรรมนู่วญไปต้
ได้กอาหนดไว้
พลเมื
องที่รัฐกธรรมนู
จุดประสงค์
ารเรียญนรูได้้ กาหนดไว้
จุด้ดาประสงค์
นความรูก้ ารเรียนรู้
ด้๑.
้ นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
1)านความรู
อธิบายประเด็
๑.พัฒอธินาประชาธิ
1)
บายประเด็ปนไตยของประเทศไทยได้
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่ออย่การ
าง
พัถูฒกต้นาประชาธิ
ปไตยของประเทศไทยได้อย่าง
อง
ถูด้กานทั
ต้องกษะและกระบวนการ
ด้า1)
ษะและกระบวนการ
ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
๑.นทัวิเกคราะห์
๑.
1)พัวิฒเคราะห์
ประเด็
นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อมทั
อการ
นาประชาธิ
ปไตยของประเทศไทยพร้
้ง
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยพร้อมทั้ง

5.6.ปัปัญญหาทางด้
านเศรษฐกิจ
หาความแตกแยกทางการเมื
อง ในสังคมประชาธิปไตย
6.7.ปัญปัญหาความแตกแยกทางการเมื
งคมประชาธิ
หาการนาเสนอข่าวสารที่ไม่อเงป็ในสั
นกลางของสื
่อ ปไตย
7.นปัักญเรีหาการน
าวสารที
ม่เป็นกลางของสื
่อ วข้อที่
2. จากนั้นให้
ยนร่วมกัาเสนอข่
นวิเคราะห์
อภิป่ไรายภายในกลุ
่ม ในหั
2.ได้รจากนั
้นให้นักเรีนยดันร่งต่วอมกั
นวิ้ เคราะห์ อภิปรายภายในกลุ่ม ในหัวข้อที่
ับ ตามประเด็
ไปนี
ได้รับ ตามประเด็
นดังต่ออไปนี
- อธิบายสภาพหรื
ลัก้ษณะของปัญหา
- อธิ
บายสภาพหรือใลัดกจึษณะของปั
ญหา อการพัฒนาประชาธิปไตย
ทาไม/เพราะเหตุ
งเป็น อุปสรรคต่
- ทาไม/เพราะเหตุ
ใด จึงเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ของไทย
ของไทย ไขปัญหาและการพัฒนา
- แนวทางการแก้
หาและการพัาเสนอข้
ฒนา อมูลที่ได้จากการ
3. นัก- เรีแนวทางการแก้
ยนแต่ละกลุ่มส่ไขปั
งตัวญแทนออกมาน
3.อภินัปกรายภายในกลุ
เรียนแต่ละกลุ่ม่มพร้
ส่งตัอวมทั
แทนออกมาน
มูลญที่ไหา
ด้จในฐานะ
ากการ
้งสรุปแนวคิอาเสนอข้
การแก้อไขปั
การอภิ
ปแนวคิ
หา ในฐานะ
อภิ
ปรายภายในกลุ
่ม พร้่อ่มมวลขน
อพร้
มทัอ้งมทั
สรุจะท
ป้งสรุ
แนวคิ
อาการแก้
ไขปัไญขปัหาญในฐานะ
ภาครั
ฐป/ รายภายในกลุ
ประชาชน/สื
าหน้
ที่อดย่การแก้
างไร
ภาครั
ฐ/ ปประชาชน/สื่อมวลขน จะทาหน้าที่อย่างไร
ขั้นสรุ
1.ขั้นนัสรุ
กเรีปยนสรุปความรู้ร่วมกันด้วยการตอบคาถาม ดังนี้
1. นั“เพราะเหตุ
กเรียนสรุปใความรู
้ร่วมกัปนไตยในประเทศไทยจึ
ด้วยการตอบคาถามงพัดัฒงนีนาล่
้ าช้า”
ด ประชาธิ
“เพราะเหตุใด ประชาธิ
ไตยในประเทศไทยจึ
นาล่้อาช้สิทา”ธิขายเสียง)
(ประชาชนขาดความรู
้ มีกปารรั
ฐประหาร การทุจริงพัต ฒการซื
(ประชาชนขาดความรู
้ มีกญารรั
“สาเหตุที่สาคัญของปั
หาฐคืประหาร
ออะไร”การทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียง)
“สาเหตุ
ี่สาคั
หา คืญอหาการพั
อะไร” ฒนาประชาธิปไตยนั้นมี
“นักเรียทนคิ
ดว่ญา ของปั
การศึญกษาปั
“นักาคั
เรียญนคิ
า การศึกษาปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นมี
ความส
อย่ดาว่งไร”
ความสาคัญอย่างไร”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยและแนวทางแก้ไข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง ปัญหาการพัฒเวลา
นาประชาธิ
ปไตยและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
1 ชั่วโมง
หน่
ยนรูย้ทนรู
ี่ 8้สเรืังคมศึ
่อง การเมื
งการปกครองฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวั
เวลาฒนธรรม
1 ชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุว่มยการเรี
สาระการเรี
กษา อศาสนาและวั
กลุ่ม5.สาระการเรี
ยนรู
้สังคมศึกจษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิ5.ชปัาสัญงหาทางด้
คมศึกษาานเศรษฐกิ
ศาสนาและวั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จ ฒนธรรม
ปัญหาทางด้
านเศรษฐกิ

๓๖๐
๓๖๐

360350
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นาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทย
ด้านคุณลักษณะ
1) ตระหนักถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยในการ
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต

2. ให้นกั เรีเรียยนเขี
นเขียยนแสดงความคิ
นเรียงความ เรืดเห็
่องนการปกครองระบอบประชาธิ
ปไตยช่
วย
๒.
เรือ่ ง การปกครองระบอประชาธิ
ปไตย
งความสุ
ขต่อขตัต่วอเราตัวส่เรางในชั
โมงเรีนยนถั
ไป ่วโมงเรียนถัดไป
ช่สร้วายสร้
างความสุ
๒ ่วประเด็
ส่งดในชั

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยและแนวทางแก้ไข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเมืองการปกครอง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๖๑

351
361

362
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.
1) อธิบายประเด็นปัญหาที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ
การตอบคาถาม, การ
การทำ
กิจกรรม
ทากิจ�กรรม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.
1) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ การตอบคาถาม
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยพร้อมทั้งนาเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- วีดีโอ
- กิจกรรม
“ประชาธิปไตยเบิก
บาน”

- ดี ;: อธิบายประเด็น
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้อง
- พอใช้ :; อธิบาย
ประเด็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยได้
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
อธิบายประเด็นปัญหาที่
เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยได้

- คาถาม

- ดี ;: วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยพร้อมทั้ง
นาเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยได้อย่าง
น้อย 2 ประเด็น
- พอใช้ :; วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยพร้อมทั้ง
นาเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนา
ประชาธิปไตยของ

352
362

353
363

363
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

ด้านคุณลักษณะ
๑. ตระหนักถึงปัญหาที่เป็น
1)
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยในการส่งผลต่อการ
การดำ
ดาเนิน�เนิ
ชีวนิตชีวิต

วิธีการ

การตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ประเทศไทยได้อย่าง
น้อย 1 ประเด็น
- ปรับปรุง :; ไม่สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยพร้อม
ทั้งนาเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยได้เลย

- คาถาม
- เรียงความ เรื่อง
การปกครองระบอบ
เรือ่ งการปกคองระบอบ
ประชาธิปไตยช่
ไตยช่ววยย
สร้างความสุขต่ต่ออตัตัววเรา
เรา

- ดี ;: วิเคราะห์
ความสาคัญของปัญหาที่
เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยในการ
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ได้อย่างมีเหตุผล
- พอใช้ :; วิเคราะห์
ความสาคัญของปัญหาที่
เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยในการ
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ได้
- ปรับปรุง ;: ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความสาคัญ
ของปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยในการ
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ได้เลย
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
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https://www.youtube.com/watch?v=CPQNH8jYgfM สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
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้แจง
คำ�คชีำชี้แจง
กำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำประวัติศำสตร์

แผนการจั
ดการเรียยนรูนรู้ ้สรายวิ
ติศาสตร์
ระดับชัประกอบการใช้
้นมัธยมศึกษำตอนต้
น กลุ่มสำระกำรเรี
ังคมศึชกาประวั
ษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
ํานักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
งานคณะกรรมกรราการศึกษำขั
กษาขั้นพื้น้นพืฐำน
้นฐานร่วร่มกั
วมกับมูบลมูนิลธนิิกธำรศึ
ิการศึ
กษาทางไกลผ่
านดาวเที
ยมได้
ดําเนิ
น
สำนั
กษำทำงไกลผ่
ำนดำวเที
ยมได้
ดำเนิ
นกำร
ฒนาแผนการจั
ดการเรี
้ และสื
่อการเรีย นกำรสอนเพื
ยนการสอนเพื่อ่อกำรศึ
การศึกกษำทำงไกลผ่
ษาทางไกลผ่ำานดาวเที
พัการพั
ฒ นำแผนกำรจั
ด กำรเรี
ยนรูยนรู
้ และสื
่ อกำรเรี
นดำวเทียยมม (DLTV)
(DLTV)ระดั
ระดับบ
มัธยมศึกษำตอนต้น สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อทำงไกลแก่ครูผู้สอน
ทั่วประเทศ โดยมีเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
คณะทำงำนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒ นธรรม ได้จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และสื่อกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ภำคเรียนที่ ๒ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
 รำยวิชำ ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต เวลำ ๒๐ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
 รำยวิชำ ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต เวลำ ๒๐ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
 รำยวิชำ ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต เวลำ ๒๐ ชั่วโมง
กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้
กำรน ำแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ร ำยวิ ช ำประวั ติ ศ ำสตร์ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดได้นั้น ผู้สอนจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทและเงื่อนไขบำงประกำรตำมประเด็น
ต่อไปนี้
๑. ศึกษำมำตรฐำน ตัวชี้วัด และคำอธิบำยรำยวิชำ เพื่อเป็นกำรทำควำมเข้ำใจเป้ำประสงค์ของหลักสูตร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมและองค์ประกอบของสำระกำรเรียนรู้โดยภำพรวมใน
ในรายวิ
ชาประวั
ติศาสตร์
ต่ละระดั
รำยวิ
ชำประวั
ติศำสตร์
แต่ลแะระดั
บชั้นบชั้น
๒. ศึกษำโครงสร้ำงรำยวิชำ เพื่อให้เข้ำใจถึงมโนทัศน์และแนวคิดสำคัญในแต่ละองค์ประกอบของรำยวิชำ
ประวั ติ ศ ำสตร์ อั น จะเป็ น กำรสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนได้ เ ห็ น ถึ ง กรอบโครงสร้ ำ งที่ ส ะท้ อ นธรรมชำติ ข องรำยวิ ช ำ
ประวัติศำสตร์
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๓. ศึกษำกำหนดกำรสอนรำยชั่วโมงเพื่อให้เห็นถึงกลยุทธ์และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ประวัติศำสตร์
โดยภำพรวมในแต่ละชั่วโมงเรียน
๔. ศึกษำและทำควำมเข้ำใจรำยละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของแผนกำรสอนรำยชั่วโมง เพื่อให้เห็นถึง
องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด ขอบเขตเนื้ อ หำ จุ ด ประสงค์ ก ำรเรี ย นรู้ ทั้ ง ๓ ด้ ำ น กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ สื่ อ
แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน/ชิ้นงำน กำรวัดกำรประเมินผลและบันทึกผลหลังกำรสอน ที่มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงเป็น
ระบบ
๕. ศึกษำแนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและจัดเตรียมสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งนี้กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอน ๓ ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ ๑) ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน ๒) ขั้นสร้ำงองค์ควำมรู้ และ ๓) ขั้นสรุปควำมคิดรวบยอด อำจมีกำรปรับเปลี่ยนใน
บำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่มีกำรนำขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนที่ยึดจำกรูปแบบกำรสอน กระบวนกำรเรียนกำร
สอน วิธีสวิอน
และเทคนิ
คกำรสอน
อให้่อให้
เหมำะสมต่
อสำระกำรเรี
การสอน
ธีสอน
และเทคนิ
คการสอนเพื่ เพื
เหมาะสมต่
อสาระการเรียยนรูนรู้ในวิ
้ในวิชชำประวั
าประวัตติศิศำสตร์
าสตร์ ทัทั้ง้ นี้ผู้สอนสำมำรถ
อนสามารถ
ปรั บ แนวทำงกำรจั ดกิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนให้ สั มพั น ธ์กั บ บริบ ทของผู้ เรี ยน สถำนศึกษำและชุมชน เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
๖. ศึกษำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่ใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละสำระกำรเรียนรู้ให้เกิด
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรำกฏในหลักฐำน สำระสำคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐำน วัตถุประสงค์ในกำรสร้ำง
หลักฐำน ประเภทของหลักฐำนและสภำพแวดล้อมทำงประวัติศำสตร์ ก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเป็น
พื้นฐำนสำคัญต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรจั ดกำรชั้นเรียนประวัติศำสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด จุดประสงค์กำรเรียนรู้ และเป้ำประสงค์ตำมธรรมชำติวิชำประวัติศำสตร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

คณะผู้จัดทำ
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๐ ชัว่ โมง
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวั
ารทางประวัตติศิศาสตร์
าสตร์สสาหรั
ำ�หรับบการศึ
การศึกกษาเหตุ
ษาเหตุกการณ์
ารณ์ททางประวั
างประวัตติศิศาสตร์
าสตร์ทที่เกิี่เดกิขึด้นขึใน
้น
ในท้
น่ ตนเองการน
การนำาวิ�ธวิีกธารทางประวั
กี ารทางประวัตติศศิาสตร์
าสตร์มมาใช้
าใช้ในการศึ
ในการศึกกษาเรื
ษาเรื่ออ่ งราวที
งราวที่เ่ กี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวว และ
ท้องถิองถิ
่นตนเอง
และ
ท้องถิ่นของตน
ของตน ทีที่ต่ตั้งั้งและสภาพทางภู
และสภาพทางภูมิศมาสตร์
ิศาสตร์
ของภู
ิภาคต่
ๆ ของโลก
(ยกเว้
นเอเชี
่มีผอลต่
พัฒนา
ของภู
มิภมาคต่
าง าๆง ของโลก
(ยกเว้
นเอเชี
ย) ทีย่ม) ีผทีลต่
พัฒอนาการ
การทางประวั
ติศาสตร์
สังคม
เศรษฐกิ
จ และการเมื
องของภู
ิภาคต่างางๆ ๆของโลก
ของโลก(ยกเว้
(ยกเว้นนเอเชี
เอเชียย)) โดยสั
โดยสังงเขป
ทางประวัติศาสตร์
สั งคม
เศรษฐกิ
จ และการเมื
องของภู
มิภมาคต่
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒ นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ สงครามเย็น และองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการตรวจสอบ วิพากษ์ ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การใช้
เหตุผล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการกลุ่ม การนาเสนอข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิด สังเคราะห์ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
เพื่ อให้ ตระหนั กถึงความส าคัญ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสั นติสุ ข เห็ นคุณ ค่าในการใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
มำตรฐำน ส ๔.๑ ตัวชี้วัด ม. ๓/๑ ม. ๓/๒
มำตรฐำน ส ๔.๒ ตัวชี้วัด ม. ๓/๑ ม. ๓/๒
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๐ชัชั่ว่วโมง
โมง
จานวน ติศ๐.๕
รวมเวลา ๒๐
จำ�นวน ๐.๕ หน่วยกิต สาระประวั
าสตร์หน่วยกิต
มาตรฐานการเรี
ยนรู้
สาระประวัติศาสตร์
มาตรฐาน
มาตรฐานการเรียสนรู๔.๑
้ เข้าใจความหมาย ความสำ�คัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวั
ติศญาสตร์
มาวิเคราะห์คเสมั
หตุยกทางประวั
ารณ์ต่าง ตๆิศอย่
างเป็นระบบ
มาตรฐาน
ส ๔.๑ สามารถใช้
เข้าใจความหมาย
ความสาคั
ของเวลาและยุ
าสตร์
ตัวชี้วัด
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ม.๓/๑ วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ตัวชี้วัด
ติศาสตร์
ม.๓/๑ วิประวั
เคราะห์
เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ม.๓/๒ ประวั
ใช้วิธีกตารทางประวั
ิศาสตร์ ติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐาน
ส ๔.๒ ใช้
เข้าวใจพั
ฒนาการของมนุ
ษยชาติ
จากอดี
ตจนถึ
งปัจจุาบงันๆในด้
นความสัมพันธ์และ
ม.๓/๒
ิธีการทางประวั
ติศาสตร์
ในการศึ
กษาเรื
่องราวต่
ที่ตานสนใจ
่ยนแปลงของเหตุ
ารณ์อจย่ากอดี
างต่อตเนืจนถึ
่อง งตระหนั
ถึงความสำ
�คัญมและสามารถ
มาตรฐาน
ส ๔.๒ การเปลี
เข้าใจพัฒ
นาการของมนุษกยชาติ
ปัจจุบันกในด้
านความสั
พันธ์และ
วิการเปลี
เคราะห์่ยผนแปลงของเหตุ
ลกระทบที่เกิดขึก้นารณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
ตัวชี้วัด
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก
ตัวชี้วัด
งเขปฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก
ม.๓/๑ โดยสั
อธิบายพั
ม.๓/๒ วิโดยสั
เคราะห์
ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น�ำ ไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
งเขป
สต์ศตวรรษที
่ ๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจั
ดปัญหาความขั
ม.๓/๒ คริ
วิเคราะห์
ผลของการเปลี
่ยนแปลงที่นาไปสู่ความร่วมมือและความขั
ดแย้ดงแย้
ใน ง
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
หน่วย
ที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
การใช้วิธี
ทางประวัติ
ศาสตร์

๒

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
พัฒนาการ
ของภูมิภาค
ต่าง ๆ ของ
โลก

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส๔.๑ เข้าใจความหมาย
ความสาคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ
ม.๓/๑ วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมี
เหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ม.๓/๒ใช้
ม.๓/๒ ใช้ววิธิธีกีการทาง
ารทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
ส๔.๒ เข้าใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการ
การเปลี
่ยนแปลงของ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
ตระหนักถึงความสาคัญ
และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของตนเอง และ
ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ทา
ให้การศึกษาเรื่องราว
งราวต่าง ๆ มีเหตุผล
และมี
เชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ
ต่าง ๆคมีวามน่
เหตุผาลและมี

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
สภาพทางภูมิศาสตร์ตลอดจนพัฒนาการ
และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ที่ต่างกันเป็นผลทาให้สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการเมืองการ
ปกครองมี
ความแตกต่
างกันางกัน
การปกครองมี
ความแตกต่

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔
๑๕

๑๑

๒๐
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โครงสร้างรายวิชา
รหั
ารศึกกษา
ษา ๒๕๖๒
๒๕๖๒
รหัสสวิวิชชา าส๒๓๑๐๒
ส๒๓๑๐๒ รายวิ
รายวิชชาาประวั
ประวัติศตาสตร์
ิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๓ี่ ๓ ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๑๑ ปีปีกการศึ
รวมเวลา
๒๐ ชั๒๐
่วโมงชั่วจำโมง
�นวน
๐.๕ ๐.๕
หน่วยกิ
รวมเวลา
จานวน
หน่ตวยกิต
หน่วย
ที่

๓

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของภูมิภาค
ต่าง ๆ ในโลก
โดยสังเขป
๕
๑๕
หน่วยการ ส๔.๒ เข้าใจพัฒนาการ
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เรียนรู้ ของมนุษยชาติจากอดีต
ความขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมโลกเป็นตัวแปร
ความขัดแย้ง จนถึงปัจจุบันในด้าน
สาคัญที่นาไปสู่การร่วมมือในการจัดตั้ง
และความ ความสัมพันธ์และการ
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความ
่ยนแปลงของ
ร่วมมือใน เปลี
มั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจ
การเปลี
่ยนแปลงของ
คริคริสต์สต์ศต เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
และสังคมขึ้น เพื่อระงับและป้องกันความ
ศตวรรษที
่ ๒๐ ตระหนักถึงความสาคัญ
วรรษที่ ๒๐
ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ม.๓/๒วิเคราะห์ผลของ
การเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่
ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
ตลอดจนความพยายามใน
การขจัดปัญหาความ
ขัดแย้ง
สอบกลางภาค
๒๐
สอบปลายภาค
๓๐
รวมตลอดภาคเรียน
๒๐
๑๐๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส23102
รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เวลา 4 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………..……………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
การทางประวัติศาสตร์
ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวตนเอง และประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเองทาให้การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ มีเหตุผลและมีความ
น่าเชื่อถือ
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ความหมาย ความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สาหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิองถิ
่นตนเอง
ในท้
่นตนเอง
ทักษะ/กระบวนการ
1. การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและ
ท้องถิ่นของตนเอง
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เจตคติ
1. ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าของประวัติศาสตร์
2. การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- ทักษะการนาเสนอ
2. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ทักษะการสังเคราะห์
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3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- ทักษะการสืบค้น
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.

มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย

6. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน
ชิ้นงาน
ชิ้นงานหรือ/ภาระงาน
- การทาแผ่นพับเรื่องราวหรือเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นตนเอง

๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การวิ
การวิเคราะห์
เคราะห์
๑.
เขียนวิเคราะห์
เหตุ
คัญ เหตุการณ์ทาง
เหตุกการณ์
ารณ์สข�ำ อง
ในท้
องถิ่นตนเอง
สงครามครู
เสด ประวัติศาสตร์ที่มีผล
บันได้
ต่อท้โลกปั
องถิจ่นจุตนเองได้
ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกประเด็น

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
เขียนวิเคราะห์
เขียนวิเคราะห์
เหตุการณ์ทาง
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผล ประวัติศาสตร์ที่มีผล
บันได้
ต่อโลกปั
บันได้
ต่อท้โลกปั
องถิจ่นจุตนเองได้
ท้องถิจ่นจุตนเองได้
ถูกต้องแต่มีความ
ถูกต้อง ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่คและครบทุ
รบถ้วนทุก บกพร่องบาง
งบางประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
2. การวิเคราะห์
อธิบายผลกระทบ อธิบายผลกระทบของ อธิบายผลกระทบ
ผลกระทบของ ของการขยาย
การขยายอิทธิพลของ ของการขยาย
สงครามครูเสด อิทธิพลของประเทศ ประเทศในยุโรปไปยัง อิทธิพลของประเทศ
ในยุโรปไปยังทวีป ทวีปต่างๆได้อย่าง
ในยุโรปไปยังทวีป
ต่างๆได้อย่างชัดเจน ชัดเจนมีเหตุผล
ต่างๆได้อย่างชัดเจน
มีเหตุผลเหมาะสม เหมาะสมเป็นส่วน
มีเหตุผลเป็นบาง
ใหญ่
ประเด็น
๓.
3. การเรียบเรียง เรียบเรียงเนื้อหา
เรียบเรียงเนื้อหาได้ นด เรียบเรียงเนื้อหาได้
เนื้อหา
เป็นลาดับ เป็นเหตุ เป็นลาดับส่วนใหญ่
เป็นลาดับเป็นบาง
เป็นผลใช้ภาษาได้ ใช้ภาษาได้
ตอน แต่มีความ
เหมาะสมเข้าใจง่าย เหมาะสมเข้าใจง่าย บกพร่องในการใช้
คาในการสื่อสาร

1 (ปรับปรุง)
เขียนวิเคราะห์
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผล
ต่อโลกปั
บันได้
ท้องถิจ่นจุตนเองได้
บางประเด็นและมี
ความบกพร่องมาก
อธิบายผลกระทบ
ของการขยาย
อิทธิพลของประเทศ
ในยุโรปไปยังทวีป
ต่างๆได้ไม่ชัดเจนมี
เหตุผลเป็นบาง
ประเด็น
เรียบเรียงเนื้อหาได้
เป็นลาดับ ไม่ดี อ่าน
เข้าใจยาก
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ประเด็นการ
ประเมิน
๔. รูปแบบ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
รูปแบบแผ่นพับ มี รูปแบบแผ่นพับ มี
รูปแบบแผ่นพับ มี รูปแบบแผ่นพับ มี
ความสวยงาม
ความสวยงามและมี
มีความสวยงาม
มีความสวยงามและมี ความสวยงามแต่
มีความสวยงามแต่ไม่ไม่ ความสวยงามไม่
มีความสวยงามไม่มมี ี
น่าสนใจและมีความ ความคิดริเริ่ม
มี่ความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓-๑๖4
คะแนน ๙-๑๒ 3
คะแนน ๕-๘ 2
คะแนน ๐-๔ 1
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ

หมายถึง ดีดีมมาก
าก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
2

ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนเห็นความสาคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ต่อการใช้ชีวิตประจาวันได้

ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
๒. ความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวิธีการ
การทางประวั
ตศิ าสตร์
ย่ากงถูต้กอต้งอง
ทางประวัติศาสตร์
ได้อไย่ด้าองถู
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนสามารถตั้งประเด็นในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

ภาพที่ ๑ หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชั้น ม.๓
ที่มา : https://www.suksapanpanit.com
(หนังสือเรียนเป็นหลักฐานชั้นรองที่รวบรวมข้อมูลที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นข้อมูลความรู้ขั้นพื้นฐาน ที่มีความสะดวกและ
เหมาะสมในการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนมากที่สุด)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ของวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ ๑
เรื่องการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
๒. ครูนาเสนอ รูปภาพต่าง ๆ และให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา
วิเคราะห์ อภิปรายว่าเป็นภาพอะไร และเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์อย่างไรดังต่อไปนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การเขียนอธิบายความหมาย ความสาคัญ
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในใบงาน
เรื่องความหมาย ความสาคัญของวิธีการ
การทางประวั
ตศิ าสตร์
ทางประวัติศาสตร์
๒. พูดยกตัวอย่างการนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. โปรแกรม PowerPoint เรื่อง ความหมาย
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
๓. ใบงานเรื่องความหมาย ความสาคัญของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๓๗๗
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อย่างเหมาะสม

ภาพที่ ๓ เครื่องสังคโลก
http://siam-stories.blogspot.com/2009/12/blogที่มา : http://siam-stories.blogspot.com/2009/12/blog-

ภาพที่ ๒ วัดพระศรีสรรเพชญ์
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/
วัดพระศรีสรรเพชญ์#/media/File:Wat_phra_sri_sanpetch_
(Temple),_Ayutthaya,_Thailand.jpg
(วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นโบราณสถานที่สร้างในสมัยอยุธยา
เป็นเป็นวัดประจาวังที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษา เช่นเดียวกับ
วัดพระแก้ว และยังเป็นหลักฐานชั้นต้นที่ใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์อยุธยา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๗๘
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post_8730.html
post_8730.html
(สังคโลก เป็นเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี มีการเคลือบผิวและ
ตกแต่งลวดลายงดงาม เทคนิคการเผาได้รับการพัฒนามาเป็น
เวลานานนับร้อยปี ตั้งแต่สมัยต้นกรุงสุโขทัยจนปลายสมัย
กรุงศรีอยุธยา ถือเป็นโบราณวัตถุที่สาคัญต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์มาก)
๓. ครูตั้งคาถามโดยให้นักเรียนร่วมกันตอบเพื่อทบทวนความรู้เดิม
ดังต่อไปนี้
๓.๑ นักเรียนรู้จักรูปภาพเหล่านี้ได้อย่างไร
๓.๒ สิ่งที่อยู่ในภาพมีความสาคัญอย่างไร
๓.๓ หากนักเรียนต้องการสืบค้นความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม
นักเรียนควรทาอย่างไร
จากนั้น ครูสรุปว่า “การสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้น
จะต้องอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง ๕ ขั้นตอน ซึ่งนักเรียน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ในทุก ๆ ด้าน” เพื่อนาเข้าสู่
บทเรียนเรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์จากความรู้เดิม จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความหมาย
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์จากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๗๙

369
379

ลัอย่กาษณะเป็
นอย่างไร” (How)
งไร” (How)
๒) ขั้นที่ ๒ การรวบรวมหลักฐาน

การนำน�ทีเสนอข้
มูล
๑) ขั้นที่ ๑ การตั้ง5.ประเด็
่จะศึกอษาโดยใช้
การตั้งคาถาม
พื้นฐานหลัก ๕ คาถาม คือ “เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใน
้ง้งประเด็
ทีที่จ่จะศึ
้ง้งคำค�าถาม
ถาม
๑) ขัขั้น้นทีทีอดี่ ๑่ ๑ต”การตั
การตั
ประเด็
การตั
(What),
“เหตุนกนารณ์
นะศึ
ั้นึกเกิกษาโดยใช้
ดษาโดยใช้
ขึ้นเมื่อไหร่การตั
” (When),
พื้น“เหตุ
ฐานหลั
ก น๕ั้นเกิคาถาม
คือ “เกิ
ดเหตุก“ทารณ์
การณ์
ดขึ้นที่ไหน”
(Where),
าไมจึองะไรขึ
เกิด ้นใน
ารณ์นั้นขึ้น“เหตุ
” (Why),
เกิดขึ”้น(When),
ได้
อดีตเหตุ
” ก(What),
การณ์และนั้น“เหตุ
เกิดกขึารณ์
้นเมืน่อั้นไหร่
อย่
า
งไร”
(How)
“เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน” (Where), “ทาไมจึงเกิด
๒)
ที่ ๒ นการรวบรวมหลั
กฐานและ “เหตุการณ์น
เหตุขัก้นารณ์
ทั้นี่เกิเกิดขึด้นขึ้นมีได้
ั้นขึ้น” (Why),

ม.๓ และบั(วินธทึีกการทางประวั
ความหมายของวิ
ีการทางประวั
ติศงาสตร์
ที่ถูกต้อง
ลงในใบงาน
ติศธาสตร์
หมายถึ
กระบวน
ารทางประวั
หมายถึ
ง กระบวน
การศึลงในใบงาน
กษาประวั(วิตธิศีกาสตร์
เพื่อให้ติศได้าสตร์
ความรู
้และค
าตอบที่เชื่อว่า
การศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคาตอบที่เชื่อว่า
สะท้อสะท้
นข้ออนข้เท็อจเท็จริจจริงเกีงเกี่ย่ยวกัวกับบอดี
ตได้ถูกต้องมากที่สุด) (Obj.๑)
อดีตได้ถูกต้องมากที่สุด) (Obj.๑)
๒. ครู๒.อธิครูบอายวิ
ธีกธารทางประวั
าสตร์ทั้งท๕ั้ง ขั๕้น ขัดั้นงแผนภาพ
ดังแผนภาพ
ธิบายวิ
ีการทางประวัตติศิศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ
นธรรม
รายวิชาธประวั
ติศาสตร์ ติศาสตร์ที่ถูกต้อง
ม.๓
และบันทึกความหมายของวิ
ีการทางประวั

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิ
ชา ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

๓๘๐

๓๘๐
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ที่ ย๓นเขี
การวิ
เคราะห์
และตี
มูล
๓. ครู๓)ให้นขั้นักเรี
ยนเรื
่องราวเกี
่ยวกัคบวามข้
ชีวิตอของตนเองซึ
่งต้อง
๔) อขังกั้นบทีค่ ๔าถามหลั
การประเมิ
อมูล โดยจะเขียนเรื่องจริงหรือ
สอดคล้
ก ๕นคข้าถาม
๕)่แต่ขัง้นขึที้น่ ก็๕ได้การน
าเสนอข้
อมูล “นักสืบประวัติศาสตร์”
เรื่องที
เพื่อเริ
่มกิจกรรม
๓.
่องราวเกี
่ยวกัาบบริ
ชีวเิตวณหน้
ของตนเองที
ักเรียนนเขี
ของตนเองซึ
(เช่นครูเดิให้นนตกบั
ไดเมืยนเรื
่อตอน
๖ โมงเช้
าบ้าน ที่สงต้่งตอ้ งงเดิน
ผลกระทบต่
วิตในด้านต่
งคๆาถาม
ซึ่งต้อโดยจะเขี
งกั
คำ�รถามหลั
สอดคล้
องกัาลับองคชิจะมาโรงเรี
าถามหลั
ก ย๕านและหกล้
ยอนเรื
ไปเพราะก
มงสอดคล้
เพราะไม่
ทันบ่อได้งจริ
ะวังหรื
ง) อ ก
๕เรื
�ถาม
กสืบประวั
าสตร์ต”ิศ(Obj.๒)
่อคำงที
่แต่งเพื
ขึ้น่อก็เริได้่มกิเพืจกรรม
่อเริ่มกิ“นั
จกรรม
“นักสืตบิศประวั
าสตร์”
(Obj.๒)
(เช่
ตอนออกมาน
๖ โมงเช้
า บริเวณหน้
น ที่ต้องเดิน
๔. นครูเดิสุ่มนนัตกบั
กเรีนยไดเมื
น ๔ ่อคน
าเสนอเหตุ
การณ์าบ้ขาองตนเอง
ไปเพราะก
ได้รนะวัั้นงๆ) และ
พร้อมทั้งให้าลันักงจะมาโรงเรี
เรียนคนอื่นยๆนและหกล้
ร่วมกันอภิมปเพราะไม่
รายเหตุทกันารณ์
(Obj.๒)
หาคาตอบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ (ใช้การ
๔.
ครูสุ่มนัอกมูเรีลยโดยการสั
น ๔ คนมออกมาน
การณ์ของตนเอง
รวบรวมข้
ภาษณ์ผู้ทาเสนอเหตุ
ี่ออกมานาเสนอ)
พร้
้งให้นกักเรีเรียยนทั
นคนอื
ๆ ร่เฉลยค
วมกันอภิ
ปรายเหตุการณ์นทั้นี่อๆอกมา
และ
๕. อตัมทั
วแทนนั
้ง ๔่นคน
าตอบในเหตุ
หาค
าตอบว่สารุเหตุ
ารณ์ดังกล่
าวเป็
นเรื่องจริงธหรื
อไม่บ(ใช้
นาเสนอครู
ปกิจกกรรมพร้
อมทั
้งเสนอแนะวิ
ีการสื
ค้นการ
รวบรวมข้
มภาษณ์
ผู้ที่อผอกมาน
าเสนอ)
ข้อมูลต่างอๆมูลเพิโดยการสั
่มเติม (การสั
มภาษณ์
ู้ที่เกี่ยวข้
อง, การใช้หนังสือ,
๕.
ตัวแทนนั
กเรีเป็
ยนทั
การใช้
สื่อต่างๆ
นต้้งน๔) คน เฉลยคาตอบในเหตุการณ์ที่ออกมา
นขัาเสนอครู
้นสรุป สรุปกิจกรรมพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการสืบค้น
ข้๑.อมูครูลต่ตางั้ ประเด็
ง ๆ เพิน่มคเติาถามกระตุ
ม (การสัม้นภาษณ์
ผู้ทดี่เของนั
กี่ยวข้กอเรีง,ยการใช้
ความคิ
น แล้วหให้นังสือ,
การใช้
เป็นปต้รายถึ
น) งคุณค่าของวิธีการทางประวัติศาสตร์
นักเรียสนร่ื่อต่วามกังๆนอภิ
ขั้นสรุป
๑. ครูตงั้ ประเด็นคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แล้วให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าของวิธีการทางประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
แผนการจั
้ที่ ๑เคราะห์
เรื่อง และตี
ความหมายของวิ
๓)ดการเรี
ขั้นที่ ๓ยนรู
การวิ
ความข้อมูล ธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อนงข้อการใช้
๔) ขั้นที่ ๔ การประเมิ
มูล วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) ขั้นที่ ๕ การนาเสนอข้
รายวิอชมูาลประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๘๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๘๑
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ดังนี้
๑) วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสาคัญต่อชีวิตของนักเรียน
อย่างไร (วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการที่ทาให้เรา
สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เมื่อเราได้รับ
ข้อมูลหรือเรื่องราวใดมา ควรนามาพิจารณาก่อนการตัดสินใจเชื่อ
ในข้อมูลนั้น เพราะอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป) (Obj.๓)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่องความหมาย
ความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ และให้นักเรียนทา
ใบงานเรื่องความหมาย ความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๘๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
๑. การตอบคาถาม
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของวิธีการ ในใบงาน
การทางประวั
ตศิ าสตร์
๒. สังเกตพฤติกรรม
ทางประวัติศาสตร์
การตอบคาถาม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. การตอบคาถาม
๒. สามารถยกตัวอย่างแนว
ในใบงาน
ทางการนาวิธีการทาง
๒. สังเกตพฤติกรรม
ประวัติศาสตร์ไปใช้ใน
การตอบคาถาม
ชีวิตประจาวัน
ด้านคุณลักษณะ
๑. การตอบคาถาม
๓. อภิปรายถึงคุณค่าของ
ในใบงาน
วิธีการทางประวัติศาสตร์
๒. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
๑. ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม
๑. ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม
๑. ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
๑. ตอบคาถามใน
ใบงานได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
๑. ตอบคาถามใน
ใบงานได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
๑. ตอบคาถามใน
ใบงานได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบงานที่ ๑.๑ เรื่องความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์(Historical methods)
ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

๑. การกำ
หนดประเด็นนปัปัญญหา
(WH Question)การศึ
Question) การศึกกษาประวั
ษาประวัตติศศิ าสตร์เริม่ จากการตัง้ คำค�าถามพื
ถามพืน้ นฐาน
การก�าหนดประเด็
หา(WH
ฐาน
หลัก ๕ คาถาม คือ
๑. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต................................
๒. เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่...................................
๓. เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน.......................................
๔. ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น.................................
๕. เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร.............................
WH Question
ให้นักเรียนเขียนประวัติชีวิตตนเอง ๑ กรณี โดยอธิบายตามหลักคาถามพื้นฐาน Wh
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

การสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลลต่ต่าางๆง ๆโดยใช้
โดยใช้หลัหกลัฐานทางประวั
กฐานทางประวัติศตาสตร์
ิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูลเป็เป็นนการสื
อมูอลมูลใน
๓. การวิเคราะห์ ตีความ
วาม ประเมิ
ประเมินนคุคุณณค่ค่าาของหลั
ของหลักกฐาน
ฐานคืคืออการตรวจสอบหลั
การตรวจสอบหลักฐานและข้
กฐานและข้
ในหลั
กฐานเหล่า นัา้นัน้นว่ าว่ามีมีคความน่
วามน่าาเชืเชื่ อ่ ถื อ หรือไม่ ถืถืออว่ว่าาเป็เป็นนขัขั้น้ นตอนที
�คัาคั
ญมากที
่สุด่ สในการศึ
กษาก ษา
หลั
ก ฐานเหล่
ตอนที่ม่ีคมวามสำ
ี ค วามส
ญ มากที
ุ ด ในการศึ
าสตร์ มีมีววิธิธีกีการประเมิ
ารประเมินนดัดังนีงนี้ ้
ประวัติศาสตร์
๓.๑ การประเมินภาย.....................คือ การประเมินผู้บันทึกหลักฐาน และ ประเมินตัวหลักฐาน
การตรวจสอบความถูกต้องของหลั
กฐานที
่จะศึก่จษาะศึกษา
๓.๒ การประเมินภาย.....................คือ การการตรวจสอบความถู
กต้องของหลั
กฐานที
ในช่ววงเวลานั
งเวลานั้น้น
ควบคู่กับหลักฐานอื่นๆๆทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้วข้อองกังกันนในช่
๔.การสรุ๔.การสรุ
ป สังเคราะห์
เชื่อมโยงข้
เท็จจริอง เท็คือจจริ
การนำ
ข้อมูลาข้ที่ผอ่ามูนการวิ
เคราะห์เคราะห์
ของหลัขกองหลั
ฐานแต่
ละ ล ะ
ป สังเคราะห์
เชื่อมโยงข้
ง คือ�การน
ลที่ผ่านการวิ
กฐานแต่
ชิ้นมาเชื่อมโยงกัน
๕.การนาเสนอข้อมูล จัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าจะต้อง
เรียบเรียงเรื่อง หรือนาเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นการตอบหรืออธิบายความรู้ความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า มีวิธีการนาเสนอมากมายเช่น...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

ความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

(แนวคาตอบ) ใบงานที่ ๑.๑ เรื่องความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์

.............................................................................................................................................................................................................................................................
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(แนวการตอบ) ใบงานที่ ๑.๑ เรื่องความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์(Historical methods)
ธีการทางประวั
ิศาสตร์
วิธีกความหมายของวิ
ารทางประวัติศาสตร์
(Historicalตmethods)
วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็น กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคาตอบที่ใกล้เคียงกับ
ข้อเท็จจริงได้ถูกต้องมากที่สุด

๑. การกำ
หนดประเด็นนปัปัญญหา
(WH Question)การศึ
Question) การศึกกษาประวั
ษาประวัติศาสตร์เริม่ จากการตัง้ คำค�าถามพื
ถามพืน้ ้นฐาน
การก�าหนดประเด็
หา(WH
ฐาน
หลัก ๕ คำค�าถาม
ถาม คือ
๑.๑เกิ
1.1
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ
ะไรขึน้ ้นในอดี
ในอดีตตWhat
๑.๒เหตุ
When
1.2
เหตุการณ์นน้ั เกิเกิดดขึขึน้ ้นเมืเมือ่ ่อไหร่
ไหร่W
hen
๑.๓เหตุ
Where
1.3
เหตุการณ์นน้ั เกิเกิดดขึขึน้ ้นทีทีไ่ ่ไหน
หนWhere
๑.๔ทาไมจึ
1.4
ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์
ารณ์นนน้ั ั้นขึขึน้ ้น Why
๑.๕เหตุ
How
1.5
เหตุการณ์นน้ั เกิเกิดดขึขึน้ ้นได้
ได้ออย่ย่าางไร
งไรHow
ให้นักเรียนเขียนประวัติชีวิตตนเอง 1 กรณี โดยอธิบายตามหลักคาถามพื้นฐาน WH
Wh Question
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

การสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลลต่ต่าางๆง ๆโดยใช้
โดยใช้หลัหกลัฐานทางประวั
กฐานทางประวัติศตาสตร์
ิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูลเป็เป็นนการสื
อมูอลมูลใน
๓. การวิเคราะห์ ตีความ
วาม ประเมิ
ประเมินนคุคุณณค่ค่าาของหลั
ของหลักกฐาน
ฐานคืคืออการตรวจสอบหลั
การตรวจสอบหลักฐานและข้
กฐานและข้
ในหลั
กฐานเหล่า นัา้นัน้นว่ าว่ามีมีคความน่
วามน่าาเชืเชื่ อ่ ถื อ หรือไม่ ถืถืออว่ว่าาเป็เป็นนขัขั้น้ นตอนที
�คัาคั
ญมากที
่สุด่ สในการศึ
กษาก ษา
หลั
ก ฐานเหล่
ตอนที่ม่ีคมวามสำ
ี ค วามส
ญ มากที
ุ ด ในการศึ
าสตร์ มีมีววิธิธีกีการประเมิ
ารประเมินนดัดังนีงนี้ ้
ประวัติศาสตร์
๓.๓.๑ การประเมินภายใน.คือ การประเมินผู้บันทึกหลักฐาน และ ประเมินตัวหลักฐาน
๓.๓.๒ การประเมินภายนอกคือ การการตรวจสอบความถู
ต้องของหลั
กฐานที
ะศึกษา
การตรวจสอบความถูกต้อกงของหลั
กฐานที
่จะศึก่จษา
ในช่ววงเวลานั
งเวลานั้น้น
ควบคู่กับหลักฐานอื่นๆๆทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้วข้อองกังกันนในช่
๔.การสรุ๔.การสรุ
ป สังเคราะห์
เชื่อมโยงข้
เท็จจริองคืเท็อจการนำ
อมูลทีาข้่ผ่าอนการวิ
องหลักขฐานแต่
ะ ละ
ป สังเคราะห์
เชื่อมโยงข้
จริง คื�อข้การน
มูลที่ผ่าเคราะห์
นการวิขเคราะห์
องหลักลฐานแต่
ชิ้นมาเชื่อมโยงกัน
๕. การนาเสนอข้อมูล จัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าจะต้อง
เรียบเรียงเรื่อง หรือนาเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นการตอบหรืออธิบายความรู้ความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า มีวิธีการนาเสนอมากมายเช่นการเขียนหนังสือ บทความ ละคร เป็นต้น
ความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
้ที่ ๒ ชเรืา่อประวั
ง หลัตกิศฐานทางประวั
ติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแผนการจัดการเรียนรูรายวิ
าสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ตักลุวชี่ม้วสาระการเรี
ัด
ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญ ขั้นนา
ครูเปิดวีดิทัศยน์นรูเกี้ ่ยวกับ ตานานกระสือ ซึ่งเป็นตานานท้องถิ่น
ตัทางประวั
วชี้วัด ติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง กิ๑.จกรรมการเรี
สประวั
๔.๑ติศม.๓/๑
าสตร์ วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญ ขัให้้นนนักาเรียนวิเคราะห์และร่วมอภิปรายในประเด็นดังนี้
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ตานานกระสือ ซึ่งเป็นตานานท้องถิ่น
ทางประวั
ติศาสตร์
ย่างมีเหตุผลตามวิ
ส ๔.๑ ม.๓/๒
ใช้วไธิ ด้ีกอารทางประวั
ติศาสตร์ธีกใารทาง
น
ให้นักเรียนวิเคราะห์และร่วมอภิปรายในประเด็นดังนี้
ประวั
ิศาสตร์
การศึกตษาเรื
่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
สขอบเขตเนื
๔.๑ ม.๓/๒
้อหาใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ร์ใน
ใน ความหมายของหลั
การศึ
กษาเรื
่องราวต่
งทีๆ่ตนสนใจ
ที่ตนสนใจติศาสตร์
การศึ
กษาเรื
่องราวต่
างกๆาฐานทางประวั
๑.
ขอบเขตเนื
้อหา กฐานทางประวัติศาสตร์
๒. ประเภทของหลั
๑.
ความหมายของหลั
จุดประสงค์
การเรียนรูก้ ฐานทางประวัติศาสตร์
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=YjWjsM๐4K๐E
๒.
ประเภทของหลั
กฐานทางประวัติศาสตร์
ด้านความรู
้
๑) นักเรียนเชื่อเรื่องตานานดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
จุ๑.ดประสงค์
การเรียนรู้
นักเรียนสามารถบอกความหมายของหลั
กฐาน
ที่มจา:ารณาจากค
https://www.youtube.com/watch?v=YjWjsM๐4K๐E
(พิ
าตอบของนักเรียน)
ด้ทางประวั
านความรู
ติศ้ าสตร์ได้อย่างถูกต้อง
๑)
เรียานเชื
่อเรืต่อานานดั
งตานานดั
อไม่าเชือย่
๒) นัทกาอย่
งไรให้
งกล่งากล่
วมีาควหรื
วามน่
่อถืาองไร
มากขึ้น
๑.
นสามารถบอกความหมายของหลั
กฐาน
๒. นักเรียนสามารถระบุ
ประเภทของหลักฐานทาง
(พิ
ารณาจากค
าตอบของนั
กเรียน)
(ต้อจงมี
พยานและหลั
กฐานประกอบ)
ทางประวั
ติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ได้อย่ได้าองถูย่กางถู
ต้อกงต้อง
๒) ทาอย่างไรให้ตานานดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
๒. นักเรียนสามารถระบุประเภทของหลักฐานทาง
(ต้
งมีพยานและหลักฐานประกอบ)
ขั้นอสอน
ทาง ประวั
ติศาสตร์
ประวั
ติศาสตร์
ได้อย่ไาด้งถูอย่กาต้งถูองกต้อง
๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของหลักฐานทาง
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขัประวั
้นสอน
ติศาสตร์จากความรู้เดิม จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความหมาย
๓. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนาหลักฐาน
๑.
ครูให้กนฐานทางประวั
ักเรียนช่วยกันติศบอกความหมายของหลั
ของหลั
าสตร์จากหนังสือเรียนวิกฐานทาง
ชา
ด้ทางประวั
านทักษะและกระบวนการ
ติศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ประวัติศาสตร์จากความรู้เดิม จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความหมาย
๓. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนาหลักฐาน
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหนังสือเรียนวิชา
ทางประวัติศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.๓
สื๒.่อ/แหล่
งเรียPowerPoint
นรู้
โปรแกรม
เรื่อง หลักฐาน
๑.
หนังสือตเรีิศยาสตร์
นวิชาประวัติศาสตร์ ม.๓
ทางประวั
๒.
เรื่อง หลัติศกาสตร์
ฐาน
๓. โปรแกรม
ใบงาน เรื่อPowerPoint
ง หลักฐานทางประวั
ทางประวั
๔. ประวัตติทิศ้อาสตร์
งถิ่นของตนเอง
๓.
่อง หลักฐานทางประวั
๕. ใบงาน
ภาพหลัเรืกฐานทางประวั
ติศาสตร์ติศาสตร์
๔.
ประวัติท้อ้นงถิ
่นของตนเอง
ภาระงาน/ชิ
งาน
๕.
กฐานทางประวัติศาสตร์
๑. ภาพหลั
เขียนบอกความหมายของหลั
กฐานทาง
ภาระงาน/ชิ
ประวัติศาสตร์้นใงาน
นใบงานเรื่องหลักฐานทาง
๑.
เขียตนบอกความหมายของหลั
กฐานทาง
ประวั
ิศาสตร์
ประวั
ติศาสตร์ในใบงานเรื
่องหลักฐานทาง
๒. แยกประเภทของหลั
กฐานทาง
ประวัติศาสตร์จากภาพที่ครูกาหนด
๒.
กฐานทาง
๓. แยกประเภทของหลั
พูดยกตัวอย่างการนาหลั
กฐานทาง
ประวัติศาสตร์จไปใช้
ากภาพที
รูกาหนด
ให้เกิด่คประโยชน์
๓. พูดยกตัวอย่างการนาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๓๘๖

๓๘๖

386 386
376

อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายความสาคัญและระบุแนวทาง
ในการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมี
เหตุผล

ประวัติศาสตร์ แล้วบันทึกความหมายที่ถูกต้องตามความเข้าใจ
ของตนลงในสมุด ครูสุ่มเรียกนักเรียนให้บอกความหมายของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ๔-๕ คน ครูเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ใน
ในประเด็
่ขาดหายไปดังดันีง้ “หลั
นี้ “หลั
กฐานทางประวั
ิศาสตร์คือคือ
ประเด็
นทีน่ขทีาดหายไป
กฐานทางประวั
ติศตาสตร์
งรอยการกระทำาของมนุ
�ของมนุษย์ในอดีต ที่ใช้เครื่องมือสำส�าคัคัญใน
ร่องรอยการกระท
ในการ
ค้นแสวงหาข้
สังคมมนุ
ในอดี
แหล่งข้ขออ้ มูมูลล
สืการสื
บค้นบแสวงหาข้
อเท็อจเท็จริจงจริ
เกีง่ยเกีวกัย่ วกั
บสับงคมมนุ
ษย์ษใย์นอดี
ต ตแหล่
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
แต่ละยุคสมัย”(Obj.๑)
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์จากหนังสือเรียน โดยครูใช้คาถามเพื่อกระตุ้นการ
การ
คิดของผู
เ้ รียานว่า
คิดของผู
้เรียนว่
๑) กาแพงเบอร์ลิน และหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์
จัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือไม่ (เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์)
๒) กาแพงเบอร์ลิน และหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกันอย่างไร (กาแพงเบอร์ลิน มี
ลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้าง เกิดขึ้นในสมัยสงครามเย็น ส่วนหนังสือ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์มีลักษณะเป็นตัวอักษร ข้อมูลในหนังสือ
ถูกรวบรวมขึ้นในสมัยปัจจุบัน)
๓. ครูให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงในสมุด “ลักษณะสาคัญของ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๘๗

377
387

ที่มา :
https://sites.google.com/site/somyoschamnongsooth/wichahttps://sites.google.com/site/somyoschamnongsooth/wichas22102-prawatisastr/hlah-than-thang-prawatisastr

หลักฐานประวัติศาสตร์ มีอยู่หลายลักษณะ โดยหากแบ่งตาม
ลักษณะจะได้ ๒ ประเภท คือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ แบ่งตามความสาคัญจะได้ ๒
ประเภทคือ หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง” (Obj.๒)
๔. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน (เลขที่คู่กับ
เลขที่คี่) จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันแยกประเภท
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามที่ครูกาหนด โดยครูมภี าพ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์แจกให้ผู้เรียนกลุ่มละ ๑๐ ภาพ ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๘๘

378
388

http://119.46.116.126/self_all/selfaccess8/
ที่มา : http://119.46.116.126/self_all/selfaccess8/
M2/197/lesson1/lesson1.php
M2/197/lesson1/lesson1.php

ที่มา : https://writer.dekd.com/historyteacherp/
story/viewlongc.php?id=1050712
story/viewlongc.php?id=1050712

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๘๙

379
389

ที่มา : https://writer.dekd.com/historyteacherp/story/
viewlongc.php?id=1050712

ที่มา : http://mooyor-jack.blogspot.com/2009/08/blog-post.html
http://mooyor-jack.blogspot.com/2009/08/blog-post.html

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๙๐
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ที่มา : http://readery.co/
9786167146607

ที่มา :
https://pierceschoolbro
okline.wikispaces.com/
Oracle+Bones+Shang+
Dynasty?responseToke
n=04fb72a8149a613f6f
844c51bfa42ea17
ที่มา :
https://today.line.me/t
h/pc/article/B941V69gB

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๙๑
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โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาว่าภาพดังกล่าว
ตศิ ตาสตร์
ประเภทใด
เมือ่ ได้ม่อติได้จากกลุ
ม่ แล้ว ่มแล้ว
เป็นหลั
หลักกฐานทางประวั
ฐานทางประวั
ิศาสตร์
ประเภทใดเมื
มติจากกลุ
ให้ตัวแทนกลุ่มนาภาพดังกล่าวไปติดบนกระดานให้ตรงกับ
ประเภทที่ครูกาหนด “หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง”
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคาตอบบนกระดาน และกลุ่มที่
ชนะรับรางวัลจากครู

ที่มา
https://www.guitarthai.
com/musicboard/quest
ion.asp?QID=2144

ที่มา : https://asinnaw.
wordpress.com/2013/0
9/16/comment-page-1/

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๙๒

382
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๖. ครูให้ตัวแทนนักเรียนยกตัวอย่างการนาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ๔-๕ คน
ขั้นสรุป
๑. ครูตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญและ
ระบุแนวทางในการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
๑) นักเรียนคิดว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสาคัญ
หรือไม่ อย่างไร (สาคัญ เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะช่วย
ให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น)
(Obj.๓)
๒) นักเรียนจะมีวิธีการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้
อย่างไร (คาตอบขึ้นอยู่กับผู้เรียน) (Obj.๔)
๒. ครูให้นักเรียนทาใบงานเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และร่วมกันเฉลยคาตอบในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๙๓
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394
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. แยกประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ยกตัวอย่างการนาหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ด้านคุณลักษณะ
4. อภิปรายความสาคัญและ
ระบุแนวทางในการอนุรักษ์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์

วิธีการ
1. การตอบคาถามใน
ใบงาน
ในใบงาน
2.สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1. ใบงาน
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
1. ตอบคาถามในใบ
งานได้
ถูกต้ถอกู งร้ต้อองยละ
ในใบงานได้
๘๐
ขึ้น๘๐
ไป ระดั
ร้อยละ
ขึน้ ไปบระดับ
ดีขึ้นไป

1. สังเกตพฤติกรรมการ 1. แบบสังเกต
การตอบคำ
�ถาม
ตอบคาถาม
พฤติกรรม

1. ระดับดีขึ้นไป

1. สังเกตพฤติกรรมการ 1. แบบสังเกต
การตอบคำ
�ถาม
ตอบคาถาม
พฤติกรรม
1. การตอบคาถาม
1. ใบงาน
ในใบงาน

-ระดับดีขึ้นไป
- ตอบคาถามในใบ
ในใบงานได้
งานได้
ถูกต้ถอกู งร้ต้อองยละ
๘๐
ขึ้น๘๐
ไป ขึน้ ไป
ร้อยละ
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หมายถึง………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

แบ่งตามคุณค่าและความสาคัญ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

หลักฐานชั้นต้น เช่น
...............................................................
............…………………………………………
เช่นน
หลักฐานชั
ฐานชั้น้นรอง
รองเช่
…………..........................……………………
………………………………..……………………

แบ่งตามยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
……………………………………………………..
………………………………………..............…
หลั
เช่น น
หลักกฐานที
ฐานที่ไ่ไม่ม่เป็เป็นนลายลั
ลายลักษณ์
กษณ์อักอษร
ักษรเช่
……………………………………………………..
…………………………………………...........…
จากภาพเป็นภาพหม้อสามขา นักเรียนจะใช้
ห ลั ก ฐ าน ท างป ระวั ติ ศ าส ต ร์ นี้ ศึ ก ษ า
ประวัติศาสตร์ได้อย่างไรและหากถูกทาลาย
ไปจะเกิดอะไรขึ้น
……………………………………………………….…
……………………………………………………….……
……………………………………………………….……
…....................................................................
.......................................................................
.......................................................................
……………………………………………………….………….
……………………………………………………….………….
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เฉลย ใบงานที่ ๒เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์
...................................................................
ใบงานเรื
่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คาชี้แจง ให้น...................................................................
ักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หมายถึง ร่องรอยการกระทา การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ หรือ
ลึกไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอก คือ ความคิ
าน โลกทัศน์ ความรู
้สึก ประเพณีปฏิบัติของ
หลัดกอ่ฐานทางประวั
ติศาสตร์
มนุษย์ในอดีต ความรู
้สึกของคนในปั
จจุบัน สิ่งที่มนุษย์จับต้องและทิ้งร่องรอยไว้
หมายถึ
ง………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

แบ่งตามคุณค่าและความสาคัญ
ของหลัแบ่กฐานทางประวั
ติศาสตร์ าคัญ
งตามคุณค่าและความส
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

แบ่งตามยุคสมัย
แบ่ตงตามยุ
ทางประวั
ิศาสตร์คสมัย
ทางประวัติศาสตร์

หลัก้นฐานชั
หลักฐานชั
ต้น เช่้นต้นน เช่น
...............................................................
ศิลาจารึ
ก พีระมิด หม้อสามขา ฯลฯ
............…………………………………………
หลัก้น้นฐานชั
รอง
เช่้นนรองเช่
หลักฐานชั
ฐานชั
รองเช่
น น
หนังสือ…………..........................……………………
เรียน ภาพยนตร์ ฯลฯ
………………………………..……………………

หลักเ่ฐานที
เ่ ป็นกลายลั
หลักฐานที
ป็นลายลั
ษณ์อกักษณ์
ษรอเช่ักษร
น เช่น
……………………………………………………..
ศิลาจารึ
ก หนังสือเรียน พงศาวดาร
ฯลฯ ………………………………………..............…
หลัก่ไฐานที
ม่เป็นกลายลั
หลักฐานที
ม่เป็น่ไลายลั
ษณ์อกักษณ์
ษรอเช่ักษรเช่
น น
……………………………………………………..
กาแพงเมื
องจีน ปราสาทราชวัง ฯลฯ
…………………………………………...........…

จากภาพเป็
น ภาพหม้
จากภาพเป็
นภาพหม้อ สามขา
อสามขานันักกเรีเรียยนจะใช้
นจะใช้
ห ลัหกลัฐกาฐนานท าทงางป
ป ร ะระวั
วั ติตศิ ศาาส
ส ตตร์ร์นีน้ ี้ ศึศึกกษษ า
ประวั
ติศตาสตร์
ได้อได้ย่อางไรและหากถู
กทกาลายไป
ประวั
ิศาสตร์
ย่างไรและหากถู
ทาลาย
จะเกิ
ดอะไรขึ
้น ้น
ไปจะเกิ
ดอะไรขึ
ใช้หลักฐานชิ้นนี้ศึกษาประวัติศาสตร์ใน
……………………………………………………….…
สมั……………………………………………………….……
ยก่อนประวัติศาสตร์ หากหลักฐานชิ้นนี้ถูก
ทาลายไป
อาจทาให้เราศึกษาประวัติศาสตร์
……………………………………………………….……
สมั…....................................................................
ยก่อนประวัติศติไาสตร์
ด้ยากขึ้นหรือได้ข้อมูลน้อยลง
ใบความรู้เรื่องหลักฐานทางประวั
 ความหมายและประเภทของหลักฐานทางประวัต……………………………………………………….………….
ิศาสตร์
.......................................................................
……………………………………………………….………….
.......................................................................
……………………………………………………….………….
……………………………………………………….………….
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�ของมนุ
ษย์ในอดี
ที่ใช้ตเครื
คัญอใน
หลักฐานทางประวั
ฐานทางประวัตติศิาสตร์
ศาสตร์คือคือร่อร่งรอยการกระทำ
องรอยการกระท
าของมนุ
ษย์ใตนอดี
ที่ใ่อช้งมืเครือสำ่อ�งมื
สาคัญในการ
สืการสื
บค้นบแสวงหาข้
อเท็อจเท็จริจจริ
งเกีงเกี่ยวกั
ทางประวัตติศาสตร์
ิศาสตร์
ในการศึ
กษาปรากฏการณ์
ค้นแสวงหาข้
่ยวกับบสัสังคมมนุ
งคมมนุษษย์ย์ใในอดี
นอดีตแหล่งข้ข้ออมูมูลลทางประวั
ในการศึ
กษาปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ละยุคสมัยอาจจาแนกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
๒. หลักฐานที่เป็นวัตถุ
การแบ่งลาดับความสาคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ เป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ
โดยมีการบันทึกของผู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรง หรือผู้ที่รู้เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง
๒. หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์นั้นโดยตรง
โดยตรง โดยมี
โดยมีกการเรี
ารเรียยบเรี
บเรียยงขึงขึ้น้นภายหลั
ภายหลังงจากเกิ
จากเกิดดเหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์นนั้ ั้นๆๆ ส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่ออยูยู่ใ่นรู
ในรูปปของบทความ
ของบทความ
ทางวิชาการและหนั
นาน บับันนทึทึกคำก�คบอกเล่
า ผลงานทางการศึ
กษาค้
นคว้นาคว้
ของาของ
าการและหนังงสืสืออต่ต่าางงๆๆ เช่เช่นน พงศาวดาร
พงศาวดารตำต�านาน
าบอกเล่
า ผลงานทางการศึ
กษาค้
นักวิชาการ
 ลักษณะสาคัญของหลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
๑. หลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร ได้แก่
างโดยฝี
มือมมนุ
ษย์ษขนาดต่
าง ๆางๆกั
กัน นอยูอยู
่ติด่ตกัิ ดบกัพืบ้นพืดิ้นนดิไม่นอไม่าจนำ
� า
๑.๑ โบราณสถาน
โบราณสถานหมายถึ
หมายถึง งสิ่งสิก่่ งอก่สร้
อสร้
างโดยฝี
ือมนุ
ย์ขนาดต่
อาจน
เคลื่อนที่ ไปได้
๑.๒ โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณที่มีลักษณะต่างๆกัน สามารถนาติดตัว เคลื่อนย้ายได้ ไม่ว่า
สิ่งของนั้นๆ จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น หรือเป็น ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
โบราณสถาน และสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์
๒. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่
๒.๑ จารึกในแง่ของภาษาแล้วมีคาอยู่ ๒ คาที่คล้ายคลึงและเกี่ยวกับข้องกัน คือ คาว่า จาร และจารึก
คาว่า จาร แปลว่า เขียนอักษรด้วยเหล็กแหลมลงบนใบลาน
คาว่า จารึก แปลว่า เขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คาว่า จารึก หมายรวมถึง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งใช้วิธีเขียนเป็นรอยลึก ถ้าเขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นหิน เรียกว่า ศิลาจารึก
๒.๒ เอกสารพื้นเมืองเอกสารพื้นเมืองนับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลั กษณ์อักษร
ที่ส าคัญ ของประเทศไทย มักปรากฏในรู ป หนั งสื อ สมุด ไทย และเรีย กชื่อแตกต่างกัน ออกไป เช่ น ตานาน
พงศาวดาร จดหมายเหตุ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
งที่เ่เล่ล่าาถึถึงงเหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์ตต่า่างงๆๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เล่าาสืบบต่ต่ออกักันนมาแต่
มาแต่โโบราณจน
บราณจน
๑) ตำต�านานเป็
นานเป็นนเรืเรื่อ่องที
หาจุดกาเนิดไม่ได้ แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องราวเป็นคนแรก
๒) พงศาวดาร หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดิน
๓) จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารทางราชการทั้งหมด เมื่อถึงสิ้นปีจะต้องนาชิ้นที่ไม่ใช้แล้ว
ไปรวบรวมเก็บรักษาไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การใช้ขั้นตอนของวิธีทางประวัติศาสตร์
ทั้ง ๕ ขั้นตอน ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายการใช้ขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ร์ใน
ในการศึ
กษาเรื
่องราวต่
่ตนสนใจ
การศึ
กษาเรื
่องราวต่
าง าๆง ทีๆ่ตทีนสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครู
ครใูให้ห้นนักักเรีเรียยนฟั
นฟังงเพลงเจ้
เพลงเจ้าาตากของวงคาราบาวจากเว็
ตาก ของวงคาราบาวจากเว็บบไซต์
ไซต์
https://www.youtube.com/watch?v=FvjtjEC9geY
ให้นักเรียนฟังเป็นเวลา ๔.๔๒ นาที จากนั้นครูตั้งประเด็นคาถาม
ให้นักเรียนอภิปราย ดังนี้
๑) เพลงดังกล่าวพูดถึงใคร (สมเด็จพระเจ้าตากสิน)
๒) บุคคลดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไรต่อประเทศไทย
(เป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชให้กับชาติไทย)
๓) นักเรียนคิดว่าบุคคลดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ (พิจารณา
จากคาตอบของนักเรียน)
๔) นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าบุคคลดังกล่าวมีอยู่จริง จะมี
วิธีการสืบค้นอย่างไร (ใช้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์)
ขั้นดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆๆกักันน
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อกาหนดเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง ๕ ขั้น ซึ่งต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเอง และระบุ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. เขียนอธิบายขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใบงาน เรื่องขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
๒. พูดอภิปรายความสาคัญของแต่ละขั้นตอน
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. เพลงเจ้าตาก ของคาราบาว
๓.
ใบงานเรื่อ่องขังขั้น้นตอนของวิ
ตอนของวิธธีกีการทาง
ารทาง
๓.ใบงานเรื
ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๓๙๙
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนเห็นความสาคัญของแต่ละขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล
หลักฐานที่ต้องใช้ในการศึกษาเรื่องนั้นหรือประเด็นดังกล่าว
พร้อมทั้งระบุแหล่งข้อมูลที่จะไปศึกษา โดยบันทึกผลการวิเคราะห์
ลงในใบงาน เรื่องขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Obj.๑)
๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความสาคัญของ
การกาหนดหัวเรื่องและการรวบรวมหลักฐานซึ่งเป็นขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของกลุ่มตนเองว่ามีความถูกต้อง
เหมาะสม สาคัญหรือไม่ อย่างไร และสุดท้ายสามารถนาไปสู่
คาตอบที่เราตั้งเป้าหมายไว้ได้หรือไม่ (Obj.๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “ในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้น
หากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปจะสามารถศึกษาเรื่องราวและ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบได้หรือไม่ อย่างไร
(ไม่ เพราะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์แต่ละขั้นจะส่งผลให้การศึกษาเป็นไป
อย่างมีจุดมุ่งหมาย และสามารถตีความหมายจากหลักฐานต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) (Obj.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๐๐
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
๑. การตอบคาถามใน ๑. ใบงาน
๑. อธิบายขั้นตอนของวิธีการ ในใบงาน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
ทางประวัติศาสตร์
๒. สังเกตพฤติกรรมการ พฤติกรรม
ตอบคาถาม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. ใช้ขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
๑. อภิปปรายความส
รายความสำ�าคัคัญญของ
๑.อภิ
ของ
แต่ละขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

เกณฑ์
๑. ตอบคาถามในใบ
งานได้
ถูกต้อถูกงร้ต้อยละ
ในใบงานได้
ง
ร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป
๘๐
ขึ้นไป
๒. ระดับดีขึ้นไป

๑. ใบงาน เรื่องขั้นตอน ๑. ใบงาน เรื่องขั้นตอน ๑. ระดับดีขึ้นไป
ของวิธีการทาง
ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์

๑. สังเกตพฤติกรรม
การตอบคาถาม

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑. ระดับดีขึ้นไป

402
402 392

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

403

ใบงานเรื่องขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
...................................................................
คาชี้แจง จงอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การกาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.
ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมหลักฐาน
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.
ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.
ขั้นตอนที่ ๕ การเรียบเรียงและการนาเสนอ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.
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เฉลยใบงานเรื่องขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
...................................................................
คาชี้แจง จงอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การกาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา

พิจารณาจากคาตอบของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมหลักฐาน

พิจารณาจากคาตอบของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

พิจารณาจากคาตอบของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล

พิจารณาจากคาตอบของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๕ การเรียบเรียงและการนาเสนอ

พิจารณาจากคาตอบของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและ
ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตเนื้อหา
ใช้ ใน
๑. การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ในการศึ
กษาเรื่องราวที
่องราวที่เกี่เกี่ย่ยวข้วข้อองกั
งกับบตนเอง
ตนเอง ครอบครั
ครอบครัวว
การศึ
กษาเรื
และท้องถิ่นของตนเอง

ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ร์ใน
ในการศึ
กษาเรื่องราวต่
่องราวต่างางๆๆทีที่ต่ตนสนใจ
นสนใจ
การศึ
กษาเรื

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=JXBqscbOE50
๒. ครูเชื่อมโยงการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตนว่า โดยใช้แนวคาถาม
ดังนี้
๑) ในท้องถิ่นของนักเรียนมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตนเองที่น่าสนใจอะไรบ้าง (พิจารณาจาก
คาตอบของนักเรียน) (Obj.๑)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง ตานานท้องถิ่นพญากงพญาพาน จากนั้น
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า หากต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
จังหวัดนครปฐม นักเรียนควรใช้หลักฐานชิ้นใด เพราะเหตุใด

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. จัดทาแผ่นพับเรื่องราวหรือเหตุการณ์
สาคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของ
ตนเอง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. วีดิทัศน์เรื่อง ตานานท้องถิ่นพญากง
พญาพาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรือ่ งราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๐๕

395
405

ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์
สาคัญทางประวัติศาสตร์ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนเห็นความสาคัญของการนา
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายถึงความสาคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีเหตุผล (วิธีการทางประวัติศาสตร์มี
ความสาคัญ คือ ทาให้เรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ประวัตติศิศาสตร์
าสตร์มมีคีความน่
วามน่าเชืาเชื่อถื่ออถือใกล้ใกล้
ยงความเป็
งมากที
สาหรั
เคียเคีงความเป็
นจรินงจริ
มากที
่สุด สำ่ส�ุดหรั
บ บ
การศึกษาประวัติศาสตร์นั้น มีปัญหาที่สาคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ อดีตที่มี
การฟื้นหรือจาลองขึ้นมาใหม่นั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้
เพียงใด รวมทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ที่นามาใช้ เป็นข้อมูลนั้น มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน เพราะเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์มีอยู่มากมายเกินกว่าที่จะศึกษาหรือจดจาได้หมด แต่
หลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลอาจมีเพียงบางส่วน ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาตร์
อผูอ้ ผู้
จึงมีความสาคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ศึกษาประวั
ประวัตติศิศาสตร์
าสตร์หรืหรื
ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์จะได้นาไปใช้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่
ลาเอียง และเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ) (Obj.๓)
๒. ครูให้ผู้เรียนบันทึกสาระสาคัญเรื่องการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตนลง
ในสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรือ่ งราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๐๖

396
406

๓. ครูนานักเรียนเข้าสู่กิจกรรม “หลักฐานนั้นสาคัญไฉน” โดย โดย
กาหนดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ๕ หัวข้อให้ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละคน
คนละ ๑ หัวข้อ ดังต่อไปนี้
๑) องค์พระปฐมเจดีย์
๒) พระธาตุพนม
๓) อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
๔) พระธาตุหริภุญชัย
๕) พระธาตุนครศรีธรรมราช
๔. ครูให้นักเรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กาหนดให้ ตามขั้นตอน
ทางประวัตติศิศาสตร์
�เสนอข้
อสรุอปสรุจากการค้
นคว้านของ
ทางประวั
าสตร์ททั้งั้ง๕๕ขั้นขั้นและนำ
และน
าเสนอข้
ป จากการค้
คว้าของ
ตัวเอง และให้นักเรียนร่วมกัน นาเสนอคุณค่าของหลักฐานเหล่านี้
๕. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทาการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย ครูให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเรียบเรียงและออกมานาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของแผ่นพับ (Obj.๒)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรือ่ งราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๐๗

397
407

ขั้นสรุป
๑. ครูตั้งประเด็นคาถาม หากนักเรียนไม่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
ดอะไรขึ
้นให้้นผู้เรียนร่ให้วมกั
การศึกษาเรื
ษาเรื่อ่องราวดั
งราวดังกล่
งกล่าวจะเกิ
าวจะเกิ
ดอะไรขึ
ผู้เรีนยอภิ
นร่ปวราย
มกันอภิปราย
(พิจารณาจากคาตอบของนักเรียน)
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ของการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์
ติศตาสตร์
ที่เกี่ยวข้อทีงกั่เกีบ่ยตนเอง
มาใช้ใในการศึ
นการศึกกษาเรื
ษาเรื่อ่องราวทางประวั
งราวทางประวั
ิศาสตร์
วข้องกับตนเอง
ครอบครัวและท้องถิ่นของตนเอง (นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของ
ตนเองในประเด็
ๆ เช่น นชาติ
์ การตั
้งถิ่นพฐานศิ
ลปวัฒ้งถินธรรม
ตนเองใน นต่าง ประเด็
ต่างพันๆธุเช่
น ชาติ
ันธุ์ การตั
่นฐาน
ภูศิมลิปปวััญฒญาท้
องถิ่น ความเชื
เป็นต้อนงถิ) ่น ความเชื่อ เป็นต้น)
นธรรม
ภูมิปัญ่อ ญาท้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรือ่ งราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
เรื่อง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๐๘

398
408

409
409 399

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกประโยชน์ของการนา
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
ใช้ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒. วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ด้านคุณลักษณะ
๓. อภิปรายความสาคัญของ
การนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. สังเกตพฤติกรรมการ ๑. แบบสังเกต
ตอบคาถาม
พฤติกรรม
การตอบคำ
�ถาม

๑. ระดับดีขึ้นไป

๑. ประเมินแผ่นพับ

๑.ระดับดีขึ้นไป

๑. แบบประเมินแผ่น
พับ

๑. สังเกตพฤติกรรมการ ๑. แบบสังเกต
การตอบคำ
�ถาม
ตอบคาถาม
พฤติกรรม

๑. ระดับดีขึ้นไป

400
410 410

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................... .......................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๔๑๑๔๑๑411411
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หน่วยยการเรี
๒ ้ที่ ๒
หน่วยการเรี
นรู้ทวี่ยการเรี
๒ยนรู้ทยี่ นรู
หน่
ชื่อหน่ชืว่อยยการเรี
นรู้ ยพันรู
ฒนาการของภู
ง ๆ าของโลก
ชื่อหน่วยการเรี
นรู้ วพัยการเรี
ฒยนาการของภู
ิภาคต่างมิภๆาคต่
ของโลก
หน่
้ พัฒมนาการของภู
มิภาาคต่
ง ๆ ของโลก
สวิรหั
ชาสวิส๒๓๑๐๒
ชตาิศาสตร์
ประวั
ติศกลุ
าสตร์
กลุ่มสาระการเรี
ยนรูก้ ยษา
สันรู
งคมศึ
ษา กศาสนาและวั
รหัสวิชารหั
ส๒๓๑๐๒
ชา รายวิ
ประวัรายวิ
้ สังคมศึ
ศาสนาและวั
นธรรมฒนธรรม
ชารายวิ
ส๒๓๑๐๒
ชา ประวั
ต่มิศสาระการเรี
าสตร์
กลุย่มนรู
สาระการเรี
้ สังกคมศึ
ษาฒศาสนาและวั
ฒนธรรม
ธชัยมศึ
ษาปี
ี่ ๓ยนที
ปีก่ ๑ารศึ
ษา๒๕๖๒
๑๑๑๑
ชั๑๑
ว่ โมง
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ภาคเรี
ปียกนที
ารศึ่ ย๑กนทีษา๒๕๖๒
๑๑เวลา
ชัว่ เวลา
โมง
ษา ๒๕๖๒
ชั่วชัโมง
้นทมัี่ ธ๓กยมศึ
กทษาปี
ทภาคเรี
ี่ ่๓๑ภาคเรี
ปีการศึ
กเวลา
ษา๒๕๖๒
เวลา
ว่ โมง
๑. มาตรฐานการเรี
วชี้/้วตััดวชี้วัด
๑. มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชีย้วนรูัด้/ยตันรู
๑. มาตรฐานการเรี
สาระประวั
สาระประวั
ติศสาระประวั
าสตร์ติศาสตร์
ติศาสตร์
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรู้ ยนรู้ ยนรู้
มาตรฐานการเรี
๔.๒สฒเข้
าใจพั
นาการของมนุ
ษยชาติ
จากอดี
ตจจุจนถึ
ปัจจุางนความสั
บปัันจในด้
มพันธ์มแพัละการ
ส ๔.๒ เข้สาใจพั
นาการของมนุ
ษยชาติจากอดี
จนถึ
งจปัากอดี
บันตงในด้
มนความสั
พันาธ์นความสั
และการ
๔.๒
เข้าฒใจพั
ฒนาการของมนุ
ษตยชาติ
จนถึ
จุบันาในด้
นธ์และการ
เปลี่ยเปลี
นแปลงของเหตุ
ารณ์
ย่่อางงต่อตระหนั
กถึาคั
งความส
าคัญและสามารถวิ
คราะห์
ผลกระทบที
เปลี่ยนแปลงของเหตุ
การณ์อย่กางต่
อกเนือารณ์
ถึง่อความส
คราะห์ผเลกระทบที
่เกิผดลกระทบที
ขึ้น ่เกิดขึ่เ้นกิดขึ้น
่ยนแปลงของเหตุ
ย่อาเนืงต่่อองกเนืตระหนั
ง ตระหนั
กญถึและสามารถวิ
งความส
าคัญเและสามารถวิ
เคราะห์
ตัวชี้วัด ตัวชี้วตััดวชี้วัด
ส ๔.๒สอธิม.๓/๑
อธิ
บายพั
นาการทางสั
งคม จเศรษฐกิ
จและการเมื
ง ๆ าในโลก
ส ๔.๒ ม.๓/๑
บายพั
ฒนาการทางสั
เศรษฐกิ
องของภู
มอิภงของภู
าคต่องของภู
างมิภๆาคต่
ในโลก
๔.๒
ม.๓/๑
อธิบฒายพั
ฒงคม
นาการทางสั
งและการเมื
คม เศรษฐกิ
จและการเมื
มิภาาคต่
ง ๆ ในโลก
งเขปงเขป
โดยสังเขปโดยสัโดยสั
าคัญด/ความคิ
ดรวบยอด
๒. สาระส๒.าคัสาระส
ญ๒./ความคิ
สาระส
าคัรวบยอด
ญ/ความคิ
ดรวบยอด
สภาพทางภู
ิศาสตร์
ตลอดจนพั
ฒนาการและความเป็
นมาทางประวั
ิศาสตร์
ขาคต่
องภูาขงมองภู
ิภๆาคต่
ง ๆ าทีง่ ๆ ที่
สภาพทางภู
มิศสภาพทางภู
าสตร์ตมลอดจนพั
ฒนาการและความเป็
นมาทางประวั
ิศาสตร์ขตองภู
ทีม่ ิภาาคต่
มิศาสตร์
ตลอดจนพั
ฒนาการและความเป็
นตมาทางประวั
ตมศิภาสตร์
เป็
สาให้
ภาพสั
งคม จเศรษฐกิ
และรู
ปแบบทางการเมื
องการปกครองมี
ความแตกต่
ต่างกัน เป็ต่นางกั
ผลท
ภาพสั
งคม
เศรษฐกิ
และรู
ปจแบบทางการเมื
องการปกครองมี
ความแตกต่
างกัความแตกต่
น างกันางกัน
ต่นาาให้
งกันสผลท
เป็
นาให้
ผลท
สภาพสั
งคม
เศรษฐกิ
จ และรู
ปแบบทางการเมื
องการปกครองมี
๓. สาระการเรี
๓. สาระการเรี
้ ยนรู้ ยนรู้
๓.ยนรู
สาระการเรี
้ ้
ความรู้ ความรู
ความรู
การเข้
ามาของชาวยุ
โปรปในทวี
ปอเมริ
กอเมริ
าเหนืกาเหนื
อและอเมริ
กาใต้กาใต้
๑. การเข้๑.ามาของชาวยุ
โารปในทวี
อเมริ
กาเหนื
อปและอเมริ
กาใต้
๑. การเข้
มาของชาวยุ
โรปในทวี
อและอเมริ
๒. พัฒ๒.นาการทางสั
งคม จเศรษฐกิ
จและการเมื
ง ๆ าง ๆ
๒. พัฒนาการทางสั
เศรษฐกิ
องของภู
มอิภงของภู
าคต่
างมิภๆาคต่
พัฒงคม
นาการทางสั
งและการเมื
คม เศรษฐกิ
จและการเมื
องของภู
มิภาาคต่
ปอเมริ
าเหนืกาเหนื
อ อ
๒.๑ ทวีป๒.๑
อเมริทวี
กาเหนื
๒.๑
ทวีอปกอเมริ
ปอเมริ
าใต้กาใต้
๒.๒ ทวีป๒.๒
อเมริทวี
กาใต้
๒.๒
ทวีปกอเมริ
ทวี
ยและโอเชี
ยเนียยเนีย
๒.๓ ทวีป๒.๓
ออสเตรเลี
ยและโอเชี
ยเนียยและโอเชี
๒.๓ปออสเตรเลี
ทวี
ปออสเตรเลี
๒.๓.๑๒.๓.๑
ประเทศออสเตรเลี
ย ย
๒.๓.๑ ประเทศออสเตรเลี
ย
ประเทศออสเตรเลี
นิวแซีละโอเชี
แนิลนด์
ละโอเชี
ยเนียยเนีย
๒.๓.๒ นิ๒.๓.๒
วซีแลนด์
เนียและโอเชี
๒.๓.๒
วซีแแยลนด์
กา กา
๒.๔ ทวีป๒.๔
แอฟริทวี
กปา แอฟริ
๒.๔
ทวีปแอฟริ
โรปปยุโรป
๒.๕ ทวีป๒.๕
ยุโรปทวี
๒.๕ปยุทวี
อิท๓.ธิพอิลของตะวั
นจจุตกในปั
จจุบันจจุบัน
๓. อิทธิพ๓.ลของตะวั
บันนตกในปั
ทนธิตกในปั
พลของตะวั
ทักษะ/กระบวนการ
ทักษะ/กระบวนการ
ทักษะ/กระบวนการ
ครืใช้่องมื
ทางภู
ิศาสตร์
ในการระบุ
และอธิ
บายความส
าคับญเรืเกีาคั่อ่ยงราวทาง
๑. ใช้เครื๑.
่องมืใช้อ๑.เทางภู
มิศอ่อาสตร์
ใมนการระบุ
และอธิ
บายความส
าคับญายความส
เกี่ยวกั
เครื
งมือทางภู
มิศาสตร์
ในการระบุ
และอธิ
ญวกัเกีบ่ยเรืวกั่อบงราวทาง
เรื่องราวทาง
ประวัประวั
ิศาสตร์
ปต่างปๆต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์
ขตองทวี
ต่ขาองทวี
ง ๆของทวี
ติศปาสตร์
๒. วิปเ๒.
ปัจมจัิศยปาสตร์
ทางภู
พัฒอนาการทางประวั
ิศาสตร์
ขาคต่
องภูาขงมองภู
ิภๆาคต่
ง ๆ าง ๆ
๒. วิเคราะห์
ัจคราะห์
จัยวิทางภู
ทมี่สิศ่งาสตร์
ผลต่
อทพัี่ส่งฒผลต่
ติศาสตร์ขตองภู
เคราะห์
ัจจัยทางภู
มิศาสตร์
ทนาการทางประวั
ี่ส่งอผลต่
พัฒนาการทางประวั
ตมิศภาสตร์
มิภาาคต่
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ปัจจุบัน
เจตคติ

๓. วิเคราะห์พัฒนาการของการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ จากอดีตจนถึง
๔. วิเคราะห์อิทธิพลทางประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน
๑. อภิปรายความสาคัญของประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปัจจุบัน

๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ชิ้นงาน “ประวัติศาสตร์ที่พับไว้”
ฉลากเพื่อเลือกศึกษาประวัตศาสตร์
ิศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มา ๑ ภูมิภาค
ให้นักเรียนแต่ละคนจับสลากเพื
จาก ภูมิภาคที่กาหนดให้ ดังนี้
๑) ทวีปอเมริกาเหนือ
๒) ทวีปอเมริกาใต้
๓) ทวีปแอฟริกา
๔) ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
๕) ทวีปยุโรป
จากนั้น ให้ทาแผ่นพับสรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่ได้ในด้านที่กาหนดให้ต่อไปนี้
๑) พัฒนาการด้านการเมือง
๒) พัฒนาการด้านสังคม
๓) พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
๔) อิทธิพลทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบัน
จัดทาลงในแผ่นพับ ตกแต่งระบายสีให้สวยงาม
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
- พัฒนาการด้าน
การเมือง

- พัฒนาการด้าน
สังคม

๔ (ดีมาก)
- สรุปพัฒนาการ
ทางการเมืองของ
ภูมิภาคที่ได้ใน
ประเด็นต่อไปนี้
ได้อย่างถูกต้อง มี
เหตุผล ครบทุก
ประเด็น
๑) สรุป
พัฒนาการด้าน
การเมืองได้อย่าง
ถูกต้องและมี
เหตุผล
๒) เรียบ
เรียงลาดับของ
พัฒนาการเป็น
ลาดับขั้นได้อย่าง
ถูกต้อง
๓) มีการเชื่อมโยง
เหตุผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างมีเหตุผล
- สรุปพัฒนาการ
ด้านสังคมของ
ภูมิภาคที่ได้ใน
ประเด็นต่อไปนี้
ได้อย่างถูกต้อง มี
เหตุผล ครบทุก
ประเด็น
๑) สรุป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- สรุปพัฒนาการ - สรุปพัฒนาการ
ทางการเมืองของ ทางการเมืองของ
ภูมิภาคที่ได้ใน
ภูมิภาคที่ได้ใน
ประเด็นต่อไปนี้ได้ ประเด็นต่อไปนี้ได้
อย่างถูกต้อง มี
อย่างถูกต้อง มี
เหตุผล ๒ ใน ๓
เหตุผล ๑ ใน ๓
ประเด็น
ประเด็น
๑) สรุปพัฒนาการ ๑) สรุปพัฒนาการ
ด้านการเมืองได้
ด้านการเมืองได้
อย่างถูกต้องและมี อย่างถูกต้องและมี
เหตุผล
เหตุผล
๒) เรียบเรียงลาดับ ๒) เรียบเรียงลาดับ
ของพัฒนาการเป็น ของพัฒนาการเป็น
ลาดับขั้นได้อย่าง ลาดับขั้นได้อย่าง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
๓) มีการเชื่อมโยง ๓) มีการเชื่อมโยง
เหตุผลของ
เหตุผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสม

- สรุปพัฒนาการ
ด้านสังคมของ
ภูมิภาคที่ได้ใน
ประเด็นต่อไปนี้ได้
อย่างถูกต้อง มี
เหตุผล ๒ ใน ๓
ประเด็น
๑) สรุปพัฒนาการ

- สรุปพัฒนาการ
ด้านสังคมของ
ภูมิภาคที่ได้ใน
ประเด็นต่อไปนี้ได้
อย่างถูกต้อง มี
เหตุผล ๑ ใน ๓
ประเด็น
๑) สรุปพัฒนาการ

๑ (ปรับปรุง)
- สรุปพัฒนาการ
ทางการเมืองของ
ภูมิภาคที่ได้ แต่ไม่
สามารถทาได้ตาม
ประเด็นต่อไปนี้
๑) สรุปพัฒนาการ
ด้านการเมืองได้
อย่างถูกต้องและมี
เหตุผล
๒) เรียบเรียงลาดับ
ของพัฒนาการเป็น
ลาดับขั้นได้อย่าง
ถูกต้อง
๓) มีการเชื่อมโยง
เหตุผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

- สรุปพัฒนาการ
ด้านสังคมของ
ภูมิภาคที่ได้ แต่ไม่
สามารถทาได้ตาม
ประเด็นต่อไปนี้
๑) สรุปพัฒนาการ
ด้านสังคมได้อย่าง
ถูกต้องและมี
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ประเด็นการ
ประเมิน

- พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
พัฒนาการด้าน ด้านสังคมได้อย่าง ด้านสังคมได้อย่าง
สังคมได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ถูกต้องและมี
ถูกต้องและมี
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
๒) เรียบเรียงลาดับ ๒) เรียบเรียงลาดับ
๒) เรียบ
ของพัฒนาการเป็น ของพัฒนาการเป็น
เรียงลาดับของ
ลาดับขั้นได้อย่าง ลาดับขั้นได้อย่าง
พัฒนาการเป็น ถูกต้อง
ถูกต้อง
ลาดับขั้นได้อย่าง ๓) มีการเชื่อมโยง ๓) มีการเชื่อมโยง
ถูกต้อง
เหตุผลของ
เหตุผลของ
๓) มีการเชื่อมโยง เหตุการณ์ต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ
เหตุผลของ
ได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสม
เหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างมีเหตุผล
- สรุปพัฒนาการ - สรุปพัฒนาการ - สรุปพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจของ ด้านเศรษฐกิจของ
ของภูมิภาคที่ได้ ภูมิภาคที่ได้ใน
ภูมิภาคที่ได้ใน
ในประเด็น
ประเด็นต่อไปนี้ได้ ประเด็นต่อไปนี้ได้
ต่อไปนี้ได้อย่าง อย่างถูกต้อง มี
อย่างถูกต้อง มี
ถูกต้อง มีเหตุผล เหตุผล ๒ ใน ๓
เหตุผล ๑ ใน ๓
ครบทุกประเด็น ประเด็น
ประเด็น
๑) สรุป
๑) สรุปพัฒนาการ ๑) สรุปพัฒนาการ
พัฒนาการด้าน ด้านเศรษฐกิจได้ ด้านเศรษฐกิจได้
เศรษฐกิจได้อย่าง อย่างถูกต้องและมี อย่างถูกต้องและมี
ถูกต้องและมี
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
๒) เรียบเรียงลาดับ ๒) เรียบเรียงลาดับ
๒) เรียบ
ของพัฒนาการเป็น ของพัฒนาการเป็น
เรียงลาดับของ
ลาดับขั้นได้อย่าง ลาดับขั้นได้อย่าง
พัฒนาการเป็น ถูกต้อง
ถูกต้อง
ลาดับขั้นได้อย่าง ๓) มีการเชื่อมโยง ๓) มีการเชื่อมโยง
ถูกต้อง
เหตุผลของ
เหตุผลของ
๓) มีการเชื่อมโยง เหตุการณ์ต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ

๑ (ปรับปรุง)
เหตุผล
๒) เรียบเรียงลาดับ
ของพัฒนาการเป็น
ลาดับขั้นได้อย่าง
ถูกต้อง
๓) มีการเชื่อมโยง
เหตุผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

- สรุปพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคที่ได้ แต่ไม่
สามารถทาได้ตาม
ประเด็นต่อไปนี้
๑) สรุปพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจได้
อย่างถูกต้องและมี
เหตุผล
๒) เรียบเรียงลาดับ
ของพัฒนาการเป็น
ลาดับขั้นได้อย่าง
ถูกต้อง
๓) มีการเชื่อมโยง
เหตุผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
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ประเด็นการ
ประเมิน

๔ (ดีมาก)
เหตุผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างมีเหตุผล

- อิทธิพลทาง
ประวัติศาสตร์ที่
ส่งผลต่อปัจจุบัน

- ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

- ยกตัวอย่าง
อิทธิพลทาง
ประวัติศาสตร์
ของทวีปที่ได้ ที่
ส่งผลต่อโลก
ปัจจุบันได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ๓
ตัวอย่างขึ้นไป
- ชิ้นงานมีความ
สวยงาม สะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสม
- ยกตัวอย่าง
อิทธิพลทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ทวีปที่ได้ ที่ส่งผล
ต่อโลกปัจจุบันได้
อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ๒ ตัวอย่าง

- ยกตัวอย่าง
อิทธิพลทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ทวีปที่ได้ ที่ส่งผล
ต่อโลกปัจจุบันได้
อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ๑ ตัวอย่าง

- ชิ้นงานตกแต่ง
สวยงาม น่าสนใจ
แต่ขาดความความ
สะอาดหรือไม่เป็น
ระเบียบ

- ชิ้นงานมีการ
- ชิ้นงานไม่มีการ
ตกแต่งแต่ขาด
ตกแต่งให้สวยงาม
ความสวยงามหรือ ไม่น่าสนใจ
ขาดความสะอาด
หรือไม่เป็นระเบียบ

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๗ – ๒๐
คะแนน ๑๓ – ๑๖
คะแนน ๙ – ๑๒
คะแนน ต่ากว่า ๙
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

- ยกตัวอย่าง
อิทธิพลทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ทวีปที่ได้ ที่ส่งผล
ต่อโลกปัจจุบันได้
ไม่ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
พัฒนาการของภู
มิภาคต่
าง ๆ ปของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้
ามาของชาวยุ
โรปในทวี
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ
รายวิ
ติศาสตร์มิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก๑ษาปี
ี่ ๓
เรื่อง ชพัาฒประวั
นาการของภู
ชั่วทโมง
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๒้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรู
้ ชา ประวัติศาสตร์
ตักลุวชี่ม้วสาระการเรี
ัด
แหล่งเรียนรู้
นา
กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
สตัว๔.๒
๑.
เรีย้ นประวัติศาสตร์ ม.๓
ชี้วัดม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
แหล่หนังเรีงสืยอนรู
ขัขั้น้นครู
นำน�ใาห้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง Americas: 1492-2015 (Every ๒.
เศรษฐกิ
จและการเมื
องของภู
มิภาคต่างงๆคมในโลก ๑.
ส ๔.๒ ม.๓/๑
อธิบายพั
ฒนาการทางสั
๑. ห้หนัองสมุ
งสือดเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
) (https://www.youtube.com/
๑. ครูใ(๓.๔๑
ห้นักเรียนาที
นชมวี
ดิทัศน์ เรื่อง Americas: 1492-2015 (Every ๓.
โดยสั
งเขป
เศรษฐกิ
จและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก Year)
๒. อิห้นอเตอร์
งสมุดเน็ต
watch?v=ZJJUleg3JYQ&t=47s)
โดยครูตั้งคาถามก่อนดูวีดิทัศน์ ๓. อินเตอร์เน็ต
Year) (๓.๔๑ นาที) (https://www.youtube.com/
โดยสังเขป
สือ่
ไว้
ด
ง
ั
นี
้
watch?v=ZJJUleg3JYQ&t=47s)
โดยครู
ต
ง
้
ั
ค
าถามก่
อ
นดู
ว
ี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
ขอบเขตเนื้อหา
๑.
สือ่ วีดิทัศน์ เรื่อง Americas: 1492-2015
๑)
ภาพแผนที
ใ
่
นวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
แสดงถึ
ง
แผนที
่
ข
องทวี
ป
ใดบนโลก
ไว้
ด
ง
ั
นี
้
๑.
สภาพภูม้อิศหา
าสตร์เบื้องต้นของทวีปอเมริกาเหนือ
ขอบเขตเนื
นาที) 1492-2015
(Every
๑. วีดิทYear)
ัศน์ เรื่อ(๓.๔๑
ง Americas:
(ทวี
ป
อเมริ
ก
าเหนื
อ
และทวี
ป
อเมริ
ก
าใต้
)
๑)
ภาพแผนที
ใ
่
นวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
แสดงถึ
ง
แผนที
่
ข
องทวี
ป
ใดบนโลก
และอเมริ
ก
าใต้
๑. สภาพภูมิศาสตร์เบื้องต้นของทวีปอเมริกาเหนือ
(https://www.youtube.com/
(Every Year) (๓.๔๑ นาที)
๒)
ในช่
ว
งปี
ค.ศ.๑๕๐๑
๑๖๐๐,
ค.ศ.๑๖๐๑
๑๗๐๐
และ
(ทวี
ป
อเมริ
ก
าเหนื
อ
และทวี
ป
อเมริ
ก
าใต้
)
๒.
การเข้ากมาตั
และอเมริ
าใต้ ้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีป
watch?v=ZJJUleg3JYQ&t=47s)
(https://www.youtube.com/
ค.ศ.๑๗๐๑
๑๘๐๐
มี
ป
ระเทศใดบ้
า
งที
เ
่
ข้
า
มาครอบครองพื
น
้
ที
่
ห
ลั
ก
๒)
ในช่
ว
งปี
ค.ศ.๑๕๐๑
๑๖๐๐,
ค.ศ.๑๖๐๑
๑๗๐๐
และ
อเมริ
กาเหนื
อและอเมริ
กาใต้ โรปในทวีป
๒. การเข้
ามาตั
้งถิ่นฐานของชาวยุ
๒. แผนที่กายภาพทวีปอเมริกาเหนือและ
watch?v=ZJJUleg3JYQ&t=47s)
ของทั
ง
้
สองทวี
ป
นี
บ
้
า
้
ง
ครอบครอบบริ
เ
วณใดบ้
า
ง
ค.ศ.๑๗๐๑
๑๘๐๐
มี
ป
ระเทศใดบ้
า
งที
เ
่
ข้
า
มาครอบครองพื
น
้
ที
่
ห
ลั
ก
๓.
ผลที
่เกิดขึอ้นและอเมริ
จากการเข้
ามาตั้งถิ่นฐานของชาว
อเมริ
กาเหนื
กาใต้
ทวี
อเมริ่กายภาพทวี
าใต้
๒. ปแผนที
ปอเมริกาเหนือและ
ค.ศ.๑๕๐๑
–
๑๖๐๐
(นาที
๐.๔๗)
(สเปนครอบครองอเมริ
ก
า
ของทั
ง
้
สองทวี
ป
นี
บ
้
า
้
ง
ครอบครอบบริ
เ
วณใดบ้
า
ง
ยุ๓.โรปในทวี
ป
อเมริ
ก
าเหนื
อ
และอเมริ
ก
าใต้
ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาว
๓.
ามาตั้งถิ่นฐานของชาว
ทวีปแผนที
อเมริ่แกสดงการเข้
าใต้
กลาง
และชายฝั
ง
่
ของอเมริ
ก
าใต้
ท
ง
้
ั
ตะวั
น
ตกและตะวั
น
ออก)
ค.ศ.๑๕๐๑
–
๑๖๐๐
(นาที
๐.๔๗)
(สเปนครอบครองอเมริ
ก
า
จุยุดโรปในทวี
ประสงค์ปกอเมริ
ารเรีกยาเหนื
นรู้ อและอเมริกาใต้
ยุ๓.โรปยั
งทวี่แปสดงการเข้
อเมริกาเหนื
อ ้งถิ่นฐานของชาว
แผนที
ามาตั
ค.ศ.๑๖๐๑-๑๗๐๐(นาที
๑.๒๘)
มี
๑)
สเปน-บริ
เ
วณอเมริ
ก
ากลาง
กลาง
และชายฝั
ง
่
ของอเมริ
ก
าใต้
ท
ง
้
ั
ตะวั
น
ตกและตะวั
น
ออก)
ด้จุาดนความรู
ประสงค์้การเรียนรู้
่มา: งhttps://imgur.com/0PE6uZU)
ยุ(ทีโรปยั
ทวีปอเมริกาเหนือ
และตะวั
น
ตกของอเมริ
ก
าใต้
๒)
โปรตุ
เ
กส-ตะวั
น
ออกของอเมริ
ก
าใต้
ค.ศ.๑๖๐๑-๑๗๐๐(นาที
๑.๒๘)
มี
๑)
สเปน-บริ
เ
วณอเมริ
ก
ากลาง
นักเรียนวิ้ เคราะห์สาเหตุการเข้ามาของชาว
ด้๑.านความรู
๔.(ทีแผนที
่การแบ่งพื้นที่สารวจจากสนธิสัญญา
่มา: https://imgur.com/0PE6uZU)
๓)
ฝรั
ง
่
เศส
ส่
ว
นใหญ่
ท
างตะวั
น
ตกของทวี
ป
อเมริ
ก
าเหนื
อ
๔)
และตะวั
น
ตกของอเมริ
ก
าใต้
๒)
โปรตุ
เ
กส-ตะวั
น
ออกของอเมริ
ก
าใต้
ยุ๑.โรปในทวี
ป
อเมริ
ก
าเหนื
อ
และอเมริ
ก
าใต้
ไ
ด้
อ
ย่
า
งมี
นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการเข้ามาของชาว
ทอร์
เดซิล่กลัารแบ่
ส งพื้นที่สารวจจากสนธิสัญญา
๔. แผนที
อั
ง
กฤษ
บางส่
นของอเมริ
ก
าเหนื
อ
)
๓)
ฝรั
ง
่
เศส
ส่
ว
นใหญ่
ท
างตะวั
น
ตกของทวี
ป
อเมริ
ก
าเหนื
อ
๔)
เหตุ
ล ผล?ปหรื
*ยุโมีรปในทวี
เผหตุ
อ กสมเหตุ
มผล? กาใต้ได้อย่างมี
อเมริ
าเหนือสและอเมริ
(ที
่มา:เดซิลลัส (Treaty of Tardesillas)
ทอร์
(มี
๑)
สเปน-บริ
เ
วณอเมริ
ก
า
ค.ศ.๑๗๐๑-๑,๘๐๐
(นาที
๒.๐๘)
อั
ง
กฤษ
บางส่
ว
นของอเมริ
ก
าเหนื
อ
)
เหตุผล
(ที่มา:
- ค.ศ.๑๗๐๑-๑,๘๐๐ (นาที ๒.๐๘) (มี ๑) สเปน-บริเวณอเมริกา
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๒. นักเรียนวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาตั้ง
๒)โปรตุ
กลางและตะวันตกของอเมริกาเหนือและใต้ ๒)
โปรตุเกส-บริ
เกส-บริเเวณ
วณ
ประเทศบราซิลในปัจจุบัน ๓) ฝรั่งเศส เหลือเพียงหมู่เกาะ ๔)
ถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและ
๔)
อังกฤษ
นออกของอเมริกากาและ๕)
และ๕)อเมริ
อเมริกกาาประเทศ
ประเทศ
อังกฤษ
ได้พได้ื้นพทีน้ื ่ตทีะวัต่ ะวั
นออกของอเมริ
อเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
ใหม่ที่ได้พื้นที่ทางตะวันตกของอเมริกาเหนือ)
ด้านทักษะและกระบวนการ
๓) นักเรียนเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแผนที่จากเริ่มต้น
๓. นักเรียนใช้แผนที่ในการอธิบายการตั้งถิ่นฐาน
ของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ได้ จนถึงสิ้นสุดวีดิทัศน์อย่างไรบ้าง
อย่างถูกต้อง
(เริ่มต้นจากพื้นที่ที่แทบไม่มีคนอยู่อาศัย ต่อมาได้มีผู้คนอพยพเข้า
ด้านคุณลักษณะ
มาตั้งถิ่นฐาน ขยับขยายและต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ จนกลายเป็นทวีปที่
๔. นักเรียนอภิปรายถึงความสาคัญของพื้นที่ที่มีต่อ มีประเทศหลากหลายในปัจจุบัน)
การเลือกตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา
๒. ครูกล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า “จะเห็นได้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือและ
เหนือและอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
อเมริกาใต้ในหลายร้อยปีที่ผ่านมา มีประวัติศาสตร์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการครอบครองพื้นที่อยู่มากมายหลายครั้ง ซึ่งวันนี้
นักเรียนจะได้เรียนถึงเรื่องราวการเข้ามาของชาวยุโรปในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้” จากนั้นครูนาเข้าสู่เรื่อง การเข้ามา
ของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่อง การเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้โดยใช้หนังสือ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การสรุปสาเหตุ บริเวณการตั้งถิ่นฐาน และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาว
ยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ใน
ใบงานที่ ๒.๑ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรป
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

https://subratachak.wordpress.com
/2017/06/15/treaty-of-tordesillas/)
๕. แผนที่แสดงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาว
ยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ค.ศ.๑๔๘๘-๑๖๑๐)
(ที่มา: http://mrkash.com/activities/
explorationmap.html)
๖. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง การเข้ามาของ
ชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
๗. รูปภาพเกี่ยวกับการเข้ามาของชาวยุโรปใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๔๑๗

407
417

เสนอเรื่อ่องงการเข้
เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมนำ
โปรแกรมน�าเสนอเรื
การเข้าา
มาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยกาหนด
ประเด็นศึกษาต่อไปนี้
๑.๑) สาเหตุของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของการเข้ามาของชาว
ยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
๑) เพราะเหตุใดประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจึงต้องแสวงหาดินแดน
ใหม่เพื่อเป็นอาณานิคมของตน (เพราะ ๑. เส้นทางการค้ากับเอเชีย
ถูกปิดกั้นโดยชาวอาหรับ ๒. ต้องการแสวงหาทรัพยากรที่สร้าง
รายได้ให้ตนเอง เช่นเครื่องเทศ ทองคา ๓. สนธิสัญญา “ทอร์เดซิลลัส” บังคับให้สเปนและชาติอื่นต้องเปลี่ยนเส้นทางสารวจใหม่ที่
ไม่ใช่เส้นทางเดิมที่ไปยังอินเดีย ๔. ต้องการสร้างความมั่งคั่งยิ่งใหญ่
ให้กับอาณาจักรของตน ๕. บางส่วนหนีภัยจากสงคราม ภัยจาก
ศาสนาและโรคระบาดจากยุโรป เป็นต้น)
๒) การทีค่ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ค้นพบดินแดนใหม่ในทวีป
อเมริกาเหนือได้ ส่งผลต่อการเข้ามาของชาวยุโรปอย่างไรบ้าง
(ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวเพื่อสารวจพื้นที่เพื่อตั้งอาณานิคมใหม่)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๑๘

408
418

แผนที่การแบ่งพื้นที่สารวจจากสนธิสัญญาทอร์เดซิลลัส
(ที่มา: https://subratachak.wordpress.com/2017/06/15/

๑.๒) บริเวณที่ชาวยุโรปอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
- ครูร่วมกับนักเรียนวิเคราะห์บริเวณที่ชาวยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยใช้แผนที่สนธิสัญญาทอร์เดซิลลัสแผนที่ภูมิประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แผนที่เส้นทาง
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปยังดินแดนอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้รวมถึงวีดิทัศน์ที่นาเข้าสู่บทเรียน เพื่อประกอบการเรียน
และใช้ร่วมกับการตั้งคาถามต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๑๙

409
419

- แผนที่แสดงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือ (ที่มา: https://imgur.com/0PE6uZU)

treaty-of-tordesillas/)
๑) จากแผนที่สนธิสัญญาทอร์เดซิลลัส ส่งผลต่อการสารวจทวีป
อเมริกาของสเปนและโปรตุเกสอย่างไร (ให้สิทธิ์โปรตุเกสในการ
สารวจชายฝั
่งของบราซิ
ลในปั
จจุจบจุันบและบั
งคังบคัให้
สเปนต้
การสำ
�รวจชายฝั
ง่ ของบราซิ
ลในปั
นั และบั
บให้
สเปนต้องส
องสำารวจ
�รวจ
บริเวณอื่นของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้)
- แผนที่กายภาพทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ครูหาภาพเอง
ตามสะดวก)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๒๐

410
420

- แผนที่แสดงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ ค.ศ.๑๔๘๘-๑๖๑๐
(ที่มา: http://mrkash.com/activities/explorationmap.html)
๒) ส่วนใหญ่ชาวยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ในบริเวณใดบ้าง (ส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายฝั่งด้าน
ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บริเวณอเมริกากลาง หมู่เกาะ
แคริบเบียน ส่วนน้อยไปยังตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้) (ครูสุ่มนักเรียนชี้บริเวณที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหน้าชั้นเรียน
ได้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๒๑

411
421

๓) เพราะเหตุใด ชาวยุโรปที่เข้ามาสารวจและตั้งถิ่นฐานส่วน
ใหญ่ จึงเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของอเมริกา
เหนือ อเมริกากลาง หมู่เกาะแคริบเบียน และบริเวณตะวันตกของ
ทวีปอเมริกาใต้ (เพราะมีทรัพยากรที่ต้องการ เช่น เครื่องเทศ
เครื่องปรุงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
สามารถอยู่ได้ และมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานและ
ทาการเกษตร)
๔) จากแผนที่การสารวจทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
นักเรียนสามารถแบ่งเขตพื้นที่การสารวจของชาติยุโรปได้อย่างไร
บ้าง (สเปน – สารวจอเมริกากลางและชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา
ใต้โปรตุเกส – สารวจชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ หรือ
บราซิลในปัจจุบันอังกฤษ ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ – สารวจ
ชายฝั่งตะวันออกและชายฝั่งตอนบนของทวีปอเมริกาเหนือ)
(ครูสามารถสุ่มนักเรียนชี้บริเวณที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหน้าชั้นเรียนได้)
และคาถามอื่น ๆ ตามแต่ครูผู้สอนเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
(Obj.๓)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกับวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๒๒

412
422

(ตัวอย่างคาตอบ เช่น ๑. เกิดชาวอาณานิคมยังบริเวณที่ตั้งถิ่นฐาน
๒. ทาให้ประเทศที่เข้ามาสารวจร่ารวยขึ้นจากการค้าขาย ๓. เกิด
การต่อสู้กับชาวพื้นเมือง ทำท�าให้
ให้ชาวพื้นเมืองที่เป็นเจ้าของเดิมพ่าย
แพ้และถูกกวาดล้างกลายเป็
ชน
ง ๔. เกิดลันทแรงานทาส
ธิจักรวรรดิการมี
นิยม ชทีัย่ชชนะเหนื
าติมหาออานาจ
พืแข่น้ งเมืขัอนงทำ
ให้นชใหญ่
าวยุโรปนำ
�ชนพืน้ เมือนงมาเป็
นแรงงาน
แต่ชนพืน้ ๆเมืไป
อง
กัน�เป็
โดยแสวงหาดิ
แดนและทรั
พยากรใหม่
ไม่ทนทานต่องานหนักและโรคระบาด ส่งผลให้มีการนำ�ทาสผิวสี
ทั่วโลก เป็นต้น)
เข้ามาในภายหลัง ๔. เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม ที่ชาติมหาอำ�นาจ
๓. งครู
ักเรีนยใหญ่
นสรุปโดยแสวงหาดิ
ความรู้ที่ได้รนับแดนและทรั
จากการเรียนพยากรใหม่
เรื่อง การเข้
แข่
ขันให้กันนเป็
ๆ าไปมา
ทัของชาวยุ
่วโลก เป็โนรปในทวี
ต้น) ปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ เป็นแผนผัง
ความคิ
่ ๒.๑ ้ทเรืี่ได้่อรงับการเข้
ามาของชาวยุ
รปในทวี
๓.
ครูให้ดนลงในใบงานที
ักเรียนสรุปความรู
จากการเรี
ยน เร่ือง โการเข้
ามาป
ของชาวยุ
โรปในทวี
ปอเมริ
กาเหนื
และอเมริ
แผนผันง ดังนี้
อเมริกาเหนื
อและอเมริ
กาใต้
โดยกอาหนดหั
วเรืก่อาใต้
งไว้เป็๓นประเด็
ความคิ
ดลงในใบงานที
๒.๑้งเรืถิ่น่อฐานของชาวยุ
ง การเข้ามาของชาวยุ
- สาเหตุ
ของการเข้า่ มาตั
โรปในทวีโรปในทวี
ปอเมริกปา
อเมริ
าเหนือและอเมริ
เหนือกและอเมริ
กาใต้ กาใต้โดยกำ�หนดหัวเรื่องไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้
- สาเหตุของการเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือ
- บริเวณที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
และอเมริกาใต้
ผลที
่เกิด่เขึข้้นามาตั
จากการเข้
ามาตั้งถิป่นอเมริ
ฐานของชาวยุ
โรปในทวีกปาใต้
--บริ
เวณที
้งถิ่นฐานในทวี
กาเหนือและอเมริ
อเมริ
กาเหนื
กาใต้
- ผลที
่เกิดขึอ้นและอเมริ
จากการเข้
ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีอเมริกา
้น สุ่มกนัาใต้
กเรียน ๑-๒ คน มาแสดงผลงานและสรุปการ
เหนื- อจากนั
และอเมริ
้น สุน่ม(Obj.๑,๒)
นักเรียน ๑ - ๒ คน มาแสดงผลงานและสรุปการ
เรี-ยจากนั
นรู้ร่วมกั
เรียนรู้ร่วมกัน (Obj.๑,๒)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๒๓
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ขั้นสรุป
๑. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จาก
จากการเรี
การเรี
ยน ยน
๒. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม เพื่ออภิปรายถึงความสาคัญของพื้นที่
ที่มีต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้จากการตั้งคาถาม
- ลักษณะพื้นที่ที่ชาวยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้นั้น ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานอย่างไรบ้าง (ลักษณะ
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานในระยะยาว
และช่วยสร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับประเทศที่เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานได้) (Obj.๔)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๒๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ - การตอบคาถาม
การเข้ามาของชาวยุโรปใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้ได้อย่างมีเหตุผล
๒. นักเรียนวิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ้นจากการเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานของชาวยุโรปในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ได้อย่างมีเหตุผล

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่ในการ
- การออกมาระบุ
การอธิ
บายตั้งถิ่นฐานของชาว ตาแหน่งในแผนที่
อธิ
บายการตั
ยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึง
- การตอบคาถาม
ความสาคัญของพื้นที่ที่มีต่อ - การสังเกตพฤติกรรม
การเลือกตั้งถิ่นฐานของชาว
ยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ชุดคาถาม
- ใบงาน เรื่อง การ
การเข้
ามาของชาวยุ
เข้ามาของชาวยุ
โรปโรป
ในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
- วีดิทัศน์ เรื่อง
Americas: 14922015 (Every Year)

- อธิบายสาเหตุการเข้า
มาของชาวยุโรปในทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล
- วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
จากการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ของชาวยุโรปในทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล

- ชุดคาถาม
- แผนที่กายภาพทวีป
อเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้
- แผนที่แสดงการเข้า
มาตั้งถิ่นฐานของชาว
ยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือ

- ใช้แผนที่ในการอธิบาย
การตั้งถิ่นฐานของชาว
ยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ได้
อย่างถูกต้อง

- ชุดคาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- อภิปรายถึงความสาคัญ
ของพื้นที่ที่มีต่อการ
การเลื
ถิน่ ฐานของชาว
เลือกตัอ้งกตั
ถิ่นง้ ฐานของชาว
ยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ได้
อย่างมีเหตุผลและ
สัมพันธ์กัน
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒. บริเวณที่ตั้งถิ่นฐาน
ของชาวยุโรป

การเข้ามาของชาวยุโรปใน
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้

๑. สาเหตุของการเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป

๓. ผลที่เกิดขึ้นจาก
การตั้งถิ่นฐาน

คาชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียน เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กาหนดให้ต่อไปนี้

ใบงานที่ ๒.๑ เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ชื่อ-สกุล................................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
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สือ่
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง America The Story
of Us - Series Opening HQ(๐.๕๓ นาที)
(https://www.youtube.com/
watch?v=R7Z2-CIlWDI)
๒. แผนที่กายภาพทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้
๓. แผนที่แสดงสินค้าที่ค้าขายระหว่างทวีป
ยุโรปกับทวีปอเมริกาเหนือ
(ที่มา: https://www.freemanpedia.com/earlymodern/)
๔. แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.๑๘๖๐
แบ่งพื้นที่รัฐฝ่ายเหนือ และรัฐฝ่ายใต้ไว้ชัดเจน

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเตอร์เน็ต

เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ขัน้ นา
ส ๔.๒ ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง America The Story of Us Series Opening HQ (๐.๕๓ นาที)
โดยสังเขป
(https://www.youtube.com/watch?v=R7Z2-CIlWDI)
โดยครูตั้งคาถามก่อนดูวีดิทัศน์ไว้ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
๑) วีดิทัศน์นี้แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศใด(สหรัฐอเมริกา)
๑. พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
๒) จากวีดิทัศน์ ต้องการสื่อถึงประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง
ของทวีปอเมริกาเหนือ
(ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย จนมาเป็นสหรัฐอเมริกา)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูกล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า “จะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้านความรู้
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศหลักในทวีปอเมริกาเหนือนั้น มีเรื่องราว
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได้พอ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน หล่อหลอมให้เกิดเป็น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ในวันนี้เราจะเรียนเรื่อง
สังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นของ พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นทวีปอเมริกาเหนือใน
เหตุการณ์สาคัญในพัฒนาทางการเมือง สังคม
ปัจจุบัน” จากนั้นครูนาเข้าสู่เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างมี
และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เหตุผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๔๒๘
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่ประกอบการอธิบายถึง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างมีเหตุผล

(ที่มา: http://www.mrlincoln.com/
English/Activity3.html)
๕. ภาพการใช้แรงงานทาสในหมู่เกาะ
แคริบเบียน
(ที่มา: https://www.bl.uk/west-indiaregiment/articles/an-introduction-tothe-caribbean-empire-and-slavery)
๖. ภาพอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
(ที่มา:
https://www.latimes.com/travel/la-trnps-statue-of-liberty-20160621-snapstory.html)
๗. ภาพอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
(ที่มา:
https://www.latimes.com/travel/la-trnps-statue-of-liberty-20160621-snapstory.html)
๘. ภาพการสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมดินแดน

เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่อง พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
โดยใช้หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมนาเสนอ
เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือ
โดยมีหัวข้อการศึกษาตาม timeline ดังต่อไปนี้
- การตั้งอาณานิคมของชาวยุโรป
- การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ใน
ทวีปอเมริกาเหนือ
- สงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา และการเลิกทาส
- ยุคแห่งการฟื้นฟูและก้าวหน้า
ซึ่งในแต่ละหัวเรื่อง
๑.๑) การตั้งอาณานิคมของชาวยุโรป
(ครูใช้การทบทวนเนื้อหาจากคาบที่แล้ว ในประเด็นสาเหตุ บริเวณ
ที่เข้ามา และผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของชาวยุโรป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๔๒๙
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เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
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รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๔๓๐
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ภาพการใช้แรงงานทาสในหมู่เกาะแคริบเบียน
(ที่มา: https://www.bl.uk/west-india-regiment/articles/anintroduction-to-the-caribbean-empire-and-slavery)
๓) ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร (ภาพการใช้แรงงานทาสผิวสี
ในการทางาน)
๔) แรงงานทาสผิวสีจากแอฟริกา มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ของอเมริกาเหนืออย่างไร (เป็นแรงงานสาคัญในการทาเกษตรกรรม
ของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งแรงงานทาสไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง จึงลด
ต้นทุนในการผลิตได้)
๑.๒) การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ
ในทวีปอเมริกาเหนือ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การสรุปพัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
ในใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือ

เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

หรือแหล่งท่าเรือค้าขายได้)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
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เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาพอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
(ที่มา: https://www.latimes.com/travel/la-tr-nps-statue-ofliberty-20160621-snap-story.html)
๑) สถานที่ที่ได้เห็นในภาพคืออะไร มีสาคัญอย่างไร (อนุสาวรีย์
เทพีเสรีภาพ เป็นอนุสาวรีย์ที่ฝรั่งเศสมอบให้สหรัฐอเมริกา ใน
โอกาสที่สหรัฐอเมริกาชนะสงคราม และประกาศอิสรภาพจาก
อังกฤษได้)
๒) เพราะเหตุใด ชาวอาณานิคมอังกฤษ จึงต้องการเป็น
อิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษ (เพราะชาวอาณานิคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๔๓๒
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เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาพ อับราฮัม ลินคอร์น (Abraham Lincoln)
(https://www.businessinsider.com/abraham-lincoln-dailyroutine-2018-2)

อังกฤษถูกเอาเปรียบด้านการค้าและถูกขูดรีดภาษีอย่างไม่เป็นธรรม
จากประเทศอังกฤษ)
๓) การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดผล
อย่างไรบ้าง (๑. กาเนิดประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศใหม่
และกลายเป็นประเทศมหาอ
ประเ?ศมหาอำ�านาจในเวลาต่
นาจในเวลาต่ออมา
มา ๒.๒. ทาให้
ทาให้ออังังกฤษ
กฤษ
สููญเสียแหล่งผลิตสินค้าหรื
ถุดิบทสำาให้
�คัปญระเทศอื
๓. ทำ�ให้
สาคัอญวัต๓.
่น ปๆระเทศอื
ในอเมริ่นกาๆ
ในอเมริ
า เหนืดอในการเป็
มีความคินดอิในการเป็
นอิสระจากประเทศเจ้
เหนือมีคกวามคิ
สระจากประเทศเจ้
าอาณานิคมา และ
อาณานิ
คม และในภายหลั
เป็นอิสรภาพได้
ตอบอื่น ๆ
เป็นอิสรภาพได้
ง) (หรือในภายหลั
คาตอบอืง่น) ๆ(หรืทีอ่นคำ่า�สนใจและ
ทีเกี่น่ย่าวข้
สนใจและเกี
องได้) ่ยวข้องได้)
๑.๓) สงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา และการเลิกทาส

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
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เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.๑๘๖๐ แบ่งพื้นที่รัฐฝ่ายเหนือ
และรัฐฝ่ายใต้ไว้ชัดเจน
(ที่มา: http://www.mrlincoln.com/English/Activity3.html)
๒) เพราะเหตุใด สหรัฐอเมริกาจึงเกิดสงครามกลางเมือง
ระหว่างรัฐฝ่ายเหนือกับรัฐฝ่ายใต้ (เพราะรัฐฝ่ายเหนือต้องการให้รัฐ
ฝ่ายใต้เลิกทาส แต่รัฐฝ่ายใต้ไม่ยอม และต้องการแยกตัวออกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา นาไปสู่สงครามกลางเมือง)

๑) บุคคลในภาพที่นักเรียนได้เห็นคือใคร และมีความสาคัญ
อย่างไร (อับราฮัม ลินคอร์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ผู้มี
ส่วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดการเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา และ
ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
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เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓) เพราะเหตุใด ฝ่ายเหนือจึงต้องการเลิกทาสในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เพราะ ๑. เพราะต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ของประชาชนในสหรัฐอเมริกา ๒. ได้รับอิทธิพลแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน)
๔) แล้วเพราะเหตุใด มลรัฐฝ่ายใต้จึงไม่เห็นด้วยกับการเลิกทาส
(เพราะทาสผิวสี เป็นแรงงานสาคัญในการทาเกษตรกรรมของฝ่าย
ใต้ โดยที่ฝ่ายใต้แทบไม่เสียค่าจ้างแรงงาน การเลิกทาสทาให้ฝ่ายใต้
ต้องเสียรายได้มหาศาลเพื่อเป็นค่าจ้างแรงงาน)
๕) สงครามกลางเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดผล
แก่ทวีปอเมริกาเหนือย่างไรบ้าง (๑. ก่อให้เกิดการเลิกทาสใน
สหรัฐอเมริกา และเกิดกระแสเลิกทาสแก่ประเทศต่าง ๆ ในทวีป
อเมริกาเหนือ เพิ่มสิทธิความเท่าเทียมให้แก่ชาวผิวสี ๒. ทาให้
เศรษฐกิจของรัฐฝ่ายใต้ทรุดลง นาไปสู่การสารวจประเทศ
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกเพื่อแสวงหาความร่ารวย หรือเป็นแรงงาน
ในการสารวจประเทศสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก ๓. เกิดกลุ่มต่อต้าน
ชาวผิวสี บางส่วนกลายเป็นกลุ่มหัวรุนแรง เช่น กลุ่ม Ku Klux
Klan: KKK)
๑.๔) ยุคแห่งการฟื้นฟูและก้าวหน้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๔๓๕

425
435

เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาพการสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมดินแดนทางตะวันตกและ
ตะวันออกเข้าด้วยกัน
(ที่มา: https://www.chron.com/about/article/It-s-150years-since-Chinese-migrants-were-6286592.php)
๒) ภาพที่นักเรียนได้เห็นคือภาพอะไร (ภาพการสร้างทางรถไฟ
เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก)

๑) สาเหตุใดที่นาไปสู่การสารวจบริเวณตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริ
ฐอเมริกกาา(๑.
(๑.เพราะเศรษฐกิ
เพราะเศรษฐกิจจของรั
ของรัฐฝ่ายใต้ตกตำ
กต่าหลั
สรั
�หลังสงคราม
สงคราม
เลิกทาส ทาให้ชาวฝ่ายใต้บางส่วนต้องการเสี่ยงโชคแสวงหา
ทรัพยากรในดินแดนใหม่หรือหาเป็นแรงงานในการสารวจดินแดน
ใหม่ ๒. เพื่อต้องการเชื่อมพื้นที่ความเจริญระหว่างชายฝั่งตะวันออก
และชายฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกัน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๔๓๖

426
436

เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาพแรงงานชาวจีนกาลังสร้างทางรถไฟสายหนึ่งในอเมริกา
(ที่มา: http://transcontinentalrailroadgroup.weebly.com
/jobs-on-the-transcontinental-railroad.html)
๔) เพราะเหตุใดจึงมีชาวจีนเข้ามาเป็นแรงงานก่อสร้างทาง
รถไฟในประเทศสหรัฐอเมริกา (เป็นชาวจีนอพยพเข้ามาแสวงหา

๓) การสร้างทางรถไฟสายต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง (ก่อให้เกิดการ
ขยายความเจริญจากฝั
่งตะวั่งนตะวั
ออกไปยั
งทั่วประเทศของ
การขยายความเจริ
ญจากฝั
นออกไปยั
งทั่วประเทศของ
สหรัฐอเมริกา เกิดระบบการขนส่งผู้คน สินค้า และทรัพยากรต่าง ๆ
ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ง่าย
ขึ้น ทาให้สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๔๓๗

427
437

เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชีวิตใหม่ในสหรัฐอเมริกา)
๕) ยุคแห่งการฟื้นฟูและก้าวหน้า ก่อให้เกิดผลแก่ทวีปอเมริกา
เหนืออย่างไรบ้าง (ทาให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีความ
มั่งคั่งร่ารวย และเริ่มกลายเป็นประเทศมหาอานาจของภูมิภาคและ
ของโลกในเวลาต่อมา)
- ครูสุ่มนักเรียนออกมาระบุบริเวณที่เกิดเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ
บนแผนที่ได้
- ครูตั้งคาถามอื่น ๆ เพิ่มเติมประกอบการเรียนให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้นได้
(Obj.๓)
๕. ครูแจกใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือให้นักเรียนทา ซึ่งเป็นใบงานที่สรุป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
จากนั้น สุ่มนักเรียน ๑-๒ คน มาแสดงผลงานและสรุปการเรียนรู้
ร่วมกัน (Obj.๑,๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๔๓๘

428
438

เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เรี
ยน ยน
การเรี
๒. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม เพื่ออภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
ได้อย่างมีเหตุผล
- ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ(อิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตร์
ระบอบการปกครอง และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ) (Obj.๔)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๔๓๙

429
439

440
440 430

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการ - การตอบคาถาม
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือได้พอสังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่างมีเหตุผล

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่
- การออกมาระบุ
ประกอบการอธิบายถึง
ตาแหน่งในแผนที่
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัย - การตอบคาถาม
ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
- การสังเกตพฤติกรรม
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
มีเหตุผล

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ชุดคาถาม
- ใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือ
-วีดิทัศน์ เรื่อง
America The
Story
of Us - Series
Opening HQ

- อธิบายพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือได้พอ
สังเขป
- วิเคราะห์สาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่างมี
เหตุผล

- ชุดคาถาม
- แผนที่กายภาพทวีป
อเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้
- แผนที่และภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือ

- ใช้แผนที่ประกอบการ
อธิบายถึงพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่าง
ถูกต้อง

- ชุดคาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- อภิปรายถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อพัฒนาการทาง
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่างมี
เหตุผลและสัมพันธ์กัน

431
441

441
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................ ...................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

คาถาม๒:การประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดผลอย่างไร
บ้าง

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

คาถาม ๑:ทวีปอเมริกาเหนือ มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของชาว
ยุโรปอย่างไรบ้าง

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

๑. การตั้งอาณานิคมของชาว
ยุโรป(ค.ศ.๑๔๐๐-ค.ศ.๑๗๗๖)
(ค. .๑๔๐๐-๑๗๗๖)
ยุโรป

๒. การประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
ในทวีปอเมริกาเหนือ (ค.ศ.
๑๗๗๖-๑๘๖๐)

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

คาถาม๓: สงครามกลางเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดผล
แก่ทวีปอเมริกาเหนือย่างไรบ้าง

๓. สงครามกลางเมือง
สหรัฐอเมริกา และการเลิกทาส
(ค.ศ.๑๘๖๑-๑๘๖๕)

คาชี้แจง: ให้นักเรียนตอบประเด็นคาถามที่อยู่ในเหตุการณ์สาคัญตามเส้นเวลา (Timeline) ให้ถูกต้อง

442

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

คาถาม๔: การสร้างทางรถไฟสาย
ต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง

๔. ยุคแห่งการฟื้นฟูและก้าวหน้า
(ค.ศ.๑๘๖๖-๑๙๑๔)

ใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
ชื่อ-สกุล................................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........

432
442

- เป็นแหล่งทรัพยากรสาคัญที่สร้าง
ความมั่งคั่งให้แก่ประเทศเจ้าอาณา
นิคมที่อยู่ในทวีปยุโรป

คาถาม ๑:ทวีปอเมริกาเหนือ มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของชาว
ยุโรปอย่างไรบ้าง

๑. การตั้งอาณานิคมของชาว
ยุโรป
ยุโรป(ค.ศ.๑๔๐๐-ค.ศ.๑๗๗๖)
(ค. .๑๔๐๐-๑๗๗๖)

คาถาม๓: สงครามกลางเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดผล
แก่ทวีปอเมริกาเหนือย่างไรบ้าง

๑. เกิดการเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา
และเกิดกระแสเลิกทาสแก่ประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ ๒.ทาให้
เศรษฐกิจของรัฐฝ่ายใต้ทรุดลง
นาไปสู่การสารวจชายฝั่งตะวันตกของ
อเมริกาเพื่อแสวงหาความร่ารวย ๓.
เกิดกลุ่มต่อต้านชาวผิวสี

๑. กาเนิดประเทศสหรัฐอเมริกา และ
กลายเป็นประเทศมหาอานาจในเวลา
ต่อมา ๒. ทาให้อังกฤษสูญเสียแหล่ง
ผลิตสินค้าสาคัญ ๓. ทาให้ประเทศ
อื่น ๆ ในอเมริกาเหนือมีความคิดใน
การเป็นอิสระจากประเทศเจ้าอาณา
นิคม และเป็นอิสรภาพได้ในภายหลัง

๓. สงครามกลางเมือง
สหรัฐอเมริกา และการเลิกทาส
(ค.ศ.๑๘๖๑-๑๘๖๕)

คาถาม๒:การประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดผลอย่างไร
บ้าง

๒. การประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
ในทวีปอเมริกาเหนือ (ค.ศ.
๑๗๗๖-๑๘๖๐)

คาชี้แจง: ให้นักเรียนตอบประเด็นคาถามที่อยู่ในเหตุการณ์สาคัญตามเส้นเวลา (Timeline) ให้ถูกต้อง

- ก่อให้เกิดการขยายความเจริญจาก
ฝั่งตะวันออกไปยังทั่วประเทศของ
สหรัฐอเมริกา เกิดระบบการขนส่ง
ผู้คน สินค้า และทรัพยากรต่าง ๆ ได้
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เข้าถึง
ทรัพยากรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
ทาให้สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

คาถาม๔: การสร้างทางรถไฟสาย
ต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง

๔. ยุคแห่งการฟื้นฟูและก้าวหน้า
(ค.ศ.๑๘๖๖-๑๙๑๔)

เฉลยใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อเรืง่อพังฒพันาการทางการเมื
ง สังาคมและเศรษฐกิ
ฒนาการของภูมิภอาคต่
ง ๆ ของโลก จของทวีปอเมริกาใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื
่อง ชพัาฒประวั
นาการของภู
ชั่วทโมง
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๒้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มวสาระการเรี
รายวิ
ติศาสตร์มิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก๑ษาปี
ี่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรู
้ ชา ประวัติศาสตร์
ตัวชี้วัด
แหล่งเรียนรู้
กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
นา
ตัสว๔.๒
ชี้วัดม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
แหล่
๑. หนังเรีงสืยอนรูเรี้ ยนประวัติศาสตร์ ม.๓
สเศรษฐกิ
๔.๒ ม.๓/๑
อธิบายพั
ฒนาการทางสั
๑.
สือเรี
จและการเมื
องของภู
มิภาคต่างงคม
ๆ ในโลก ๑.ขั้นครูนใาห้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับแร่ทองคาในทวีปอเมริกาใต้
๒. หนั
ห้องงสมุ
ด ยนประวัติศาสตร์ ม.๓
นักเรียRich
นชมวีBeach
ดิทัศน์ |เกีGold
่ยวกับRush:
แร่ทองค
าในทวีAmerica(๒.๓๖
ปอเมริกาใต้
South
เรื่อครู
ง Aให้Gold
เศรษฐกิ
จและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ๑.
๒.
โดยสังเขป
๓. ห้อินองสมุ
เตอร์ดเน็ต
A Gold Rich Beach | Gold Rush: South America(๒.๓๖ ๓. อินเตอร์เน็ต
เรืนาที
่อง)(https://www.youtube.com/watch?v=h_ehDwg07sY)
โดยสังเขป
สือ่
นาที
)(https://www.youtube.com/watch?v=h_ehDwg07sY)
โดยครู
ตั้งคาถามก่อนดูวีดิทัศน์ไว้ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
สือ่ วีดิทัศน์ เรื่อง A Gold Rich Beach |
๑.
โดยครู
ต
ง
้
ั
ค
าถามก่
อ
นดู
ว
ี
ด
ท
ิ
ั
ศ
น์
ไ
ว้
ด
ง
ั
นี
้
๑)
วี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
น
แ
้
ี
สดงถึ
ง
เรื
่
อ
งราวเกี
ย
่
วกั
บ
อะไร
(การส
ารวจแร่
ขอบเขตเนื
้อหา
อง สังคมและเศรษฐกิจ
๑. พัฒนาการทางการเมื
Rich (๒.๓๖
Beach นาที
| )
๑.
วีดิทRush:
ัศน์ เรืSouth
่อง A Gold
Gold
America
๑)
วี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
น
แ
้
ี
สดงถึ
ง
เรื
่
อ
งราวเกี
ย
่
วกั
บ
อะไร
(การส
ารวจแร่
ทองค
าในทวี
ป
อเมริ
ก
าใต้
)
๑.
พั
ฒ
นาการทางการเมื
อ
ง
สั
ง
คมและเศรษฐกิ
จ
ของทวีปอเมริกาใต้
Gold
Rush: South America (๒.๓๖ นาที)
(https://www.youtube.com/
ทองค
าในทวี
ป
อเมริ
ก
าใต้
)
๒)
จากวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
พบแร่
ท
องค
าเป็
น
จ
านวนมากในบริ
เ
วณใด
ของทวี
ปอเมริการเรี
กาใต้ยนรู้
จุดประสงค์
(https://www.youtube.com/
watch?v=h_ehDwg07sY)
๒)
จากวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
พบแร่
ท
องค
าเป็
น
จ
านวนมากในบริ
เ
วณใด
(กระจายอยู
ต
่
ามบริ
เ
วณชายหาดเป็
น
จ
านวนมาก)
จุด้ดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
watch?v=h_ehDwg07sY)
๒. แผนที่กายภาพทวีปอเมริกาใต้
(กระจายอยู
ต
่
ามบริ
เ
วณชายหาดเป็
น
จ
านวนมาก)
๓)
นั
ก
เรี
ย
นคิ
ด
ว่
า
แร่
ท
องค
าจ
านวนมากในทวี
ป
อเมริ
ก
าใต้
ส่
ง
ผล
ด้๑.านความรู
้
นักเรียนอธิบายพัฒนาการทางการเมือง สังคม
๒. ภาพเมื
แผนที่กอายภาพทวี
๓.
ง มาชู ปิกปชูอเมริกาใต้
๓)
นั
ก
เรี
ย
นคิ
ด
ว่
า
แร่
ท
องค
าจ
านวนมากในทวี
ป
อเมริ
ก
าใต้
ส่
ง
ผล
ต่
อ
การที
ช
่
าวยุ
โ
รปเข้
า
มาส
ารวจอเมริ
ก
าใต้
อ
ย่
า
งไรบ้
า
ง
(ชาวยุ
โ
รป
นั
ก
เรี
ย
นอธิ
บ
ายพั
ฒ
นาการทางการเมื
อ
ง
สั
ง
คม
๑.
และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ได้พอสังเขป
๓.(ที่มภาพเมื
อง มาชู ปิกชู
า: https://www.tourradar.
ต่
อ
การที
ช
่
าวยุ
โ
รปเข้
า
มาส
ารวจอเมริ
ก
าใต้
อ
ย่
า
งไรบ้
า
ง
(ชาวยุ
โ
รป
เข้
า
มาในอเมริ
ก
าเพื
อ
่
แสวงหาทองค
า
สร้
า
งความมั
่
ง
คั
่
ร่
ารวย)
และเศรษฐกิ
ของทวีสปาเหตุ
อเมริแกละผลที
าใต้ได้พ่เอสั
กิดงขึเขป
้นของ
๒. นักเรียนวิจเคราะห์
(ที
่มา: https://www.tourradar.
com/t/103543)
เข้
า
มาในอเมริ
ก
าเพื
อ
่
แสวงหาทองค
า
สร้
า
งความมั
่
ง
คั
ง
่
ร่
ารวย)
๒.
ครู
ก
ล่
า
วเสริ
ม
เพิ
ม
่
เติ
ม
ว่
า
“จะเห็
น
ได้
ว
า
่
การเข้
า
มาของชาวยุ
โ
รป
๒.
เรียนวิ
และผลทีอ่เกิงดสัขึง้นคมและ
ของ
เหตุนักการณ์
สาคัเคราะห์
ญในพัสฒาเหตุ
นาทางการเมื
com/t/103543)
๔.
ภาพการแต่งกายของชาวพื้นเมืองในเปรู ที่
๒.
ครู
ก
ล่
า
วเสริ
ม
เพิ
ม
่
เติ
ม
ว่
า
“จะเห็
น
ได้
ว
า
่
การเข้
า
มาของชาวยุ
โ
รป
ในทวี
ป
อเมริ
ก
าใต้
ก็
เ
พื
่
อ
แสวงหาทรั
พ
ยากรอั
น
มี
ค
่
ต่
า
ง
ๆ
จนน
าไปสู
่
เหตุ
ก
ารณ์
ส
าคั
ญ
ในพั
ฒ
นาทางการเมื
อ
ง
สั
ง
คมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
๔.
ภาพการแต่
งกายของชาวพื
ยังคงวั
ฒนธรรมของอิ
นคาเอาไว้้นเมืองในเปรู ที่
ในทวี
กาใต้ ก็เพื่อแสวงหาทรั
ยากรอั
ต่าง ๆ จนน
การเกิปดอเมริ
เรื่องราวทางประวั
ติศาสตร์แพละก่
อเกินดมีพัคฒ่านาการต่
าง ๆาไปสู
ใน ่
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
ยั(ทีง่มคงวั
นธรรมของอินคาเอาไว้
า: ฒhttps://miguelroberto.weebly
การเกิ
ดเรื่อกงราวทางประวั
พัฒนาการต่าง ๆอใน
ทวีปอเมริ
าใต้” จากนั้นครูติศนาสตร์
าเข้าสูแ่เละก่
รื่อง อพัเกิฒดนาการทางการเมื
ง
(ที่มา: https://miguelroberto.weebly
ทวีปอเมริกาใต้” จากนั้นครูนาเข้าสู่เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง .com/comparson.html)
.com/comparson.html)

๔๔๔
๔๔๔
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่ประกอบการอธิบายถึง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
ใต้ได้อย่างมีเหตุผล
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่อง พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
โดยใช้หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับ โปรแกรม
นาเสนอเรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้
โดยมีหัวข้อการศึกษาตาม timeline ดังต่อไปนี้
- ยุคอาณาจักรโบราณ
- ยุคอาณานิคม
- ยุคการต่อสู้เพื่อเอกราช
๑.๑) ยุคอาณาจักรโบราณ(คริสต์ศตวรรษที่ ๑๒-๑๖)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕. แผนที่แสดงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาว
ยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ค.ศ.๑๔๘๘-๑๖๑๐)
(ที่มา: http://mrkash.com/activities/
explorationmap.html)
ทัพชาวสเปน
๖. ภาพ ฟรานซิสสโก้
โก้ ปิปิซซาโร่
าโร่แม่
(Francisco
Pzarro)
คลสำ
�คัญมทีสลาย
่ทำ�
บุคคลสาคัแม่ญททีัพ่ทชาวสเปนบุ
าให้อาณาจักครอิ
นคาล่
ให้
กรอินคาล่มสลาย (ที่มา: https://
https://www.imagenesmy.com/
(ที่มอา:าณาจั
www.imagenesmy.com/ imagenes/
imagenes/fall-of-inca-empire-79.html)
fall-of-inca-empire-79.html)
๗. ภาพรู
ภาพรูปปปัปั้น้นพระเยซู
๗.
พระเยซู เมืเมือองริงริโอโอเดอ
เดอจาเนโร
จาเนโร
ประเทศบราซิลล
ประเทศบราซิ
(ที่มา: https://kojokrom.com/tallesthttps://kojokrom.com/tallestjesus-statues/)
jesus-statues/)
๘.
ะมิดดแสดงชนชั
แสดงชนชั้น้นในสั
ในสังงคมแบบ
คมแบบ
๘. ภาพพี
ภาพพีรระมิ
“เอนโกเมียนดา” (Encomianda System)
“เอนโกเมียนดา” ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่
ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่สเปนใช้ในการ
สเปนใช้ในการ
............................................................?
(ที่ม่มา:า: https://www.timetoast.com/
(ที
https://www.timetoast.com/

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๔๔๕

435
445

timelines/politics-and-power0108bc9e-a0fa-4184-aa42df9ece80eade)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๙. ภาพ ไซมอน โบลิวาร์ (Simon Bolivar)
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Sim%C3%B3n_Bol%C3%A
Dvar_2.jpg)
๑๐. ภาพโฆเซ เดอ ซาน มาร์ติน (Jose
(ที่มา: De
San Martin) (ที่มา: https://www.peruva
https://www.peruviantimes.com/
timescom/17/the-last-days-of-jose-de17/the-last-days-of-jose-de-sansan- martin/30061/)
ภาพที่ ๒ การแต่งกายของชาวพื้นเมืองในเปรู ที่ยังคงวัฒนธรรมของ martin/30061/)
๑๑. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง พัฒนาการทาง
อินคาเอาไว้
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
(ที่มา:
อเมริกาเหนือ
https://miguelroberto.weebly.com/comparson.html)
๓) ภาพที่นักเรียนได้เห็น (ภาพที่ ๒) สามารถสื่อถึงอิทธิพลของ ๑๒. รูปภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง
ชาวอินคาได้อย่างไรบ้าง (สื่อถึงชาวพื้นเมืองบางส่วนยังคง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้

ภาพที๑่ ๑ภาพเมื
่งในเมือPicchu)
งหลักของอาณาจั
นคา
ภาพเมือองงมาชู
มาชูปิปิกกชูชูหนึ
(Machu
หนึ่งในเมืกอรอิ
งหลั
ก
ของอาณาจั
กรอินคา (ทีม่ า: https://www.tourradar.com/t/103543)
(ที่มา: https://www.tourradar.com/t/103543)
๑) ภาพที่นักเรียนได้เห็นต่อไปนี้ คือภาพอะไร (ภาพมาชู ปิกชู)
๒) มาชู ปิกชู แสดงถึงความรุ่งเรืองขาวอินคาอย่างไรบ้าง
(แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชาวอินคา ที่สามารถสร้างเมือง
ขนาดใหญ่ ที่มีศิลปกรรมอันสวยงามในบริเวณเทือกเขาสูงได้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๔๔๖

436
446

ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีป
ภาพทีก่ าเหนื
๓ แผนที
่แสดงการเข้
มาตั้งค.ศ.๑๔๘๘
ถิ่นฐานของชาวยุ
โรปในทวีป
อเมริ
อและทวี
ปอเมริกาาใต้
- ๑๖๑๐)
อเมริ
อและทวีปอเมริกาใต้ ค.ศ.๑๔๘๘ - ๑๖๑๐)
http://mrkash.com/activities/explorationmap.html)
(ที
่มา:กาเหนื
(ที่มา:๑)http://mrkash.com/activities/explorationmap.html)
จากแผนที่ (ภาพที่ ๓) พบว่าชาวยุโรปชาติใด ที่มีเป้าหมาย
่ (ภาพทีด่ ๓)
พบว่าปชาวยุ
ใด ที่มีเป้าหมาย
หลัก๑)
เป็นจากแผนที
การสารวจและยึ
ครองทวี
อเมริโกรปชาติ
าใต้(สเปนและ
หลักเป็เกส)
นการสารวจและยึดครองทวีปอเมริกาใต้(สเปนและ
โปรตุ
โปรตุเกส)

วัฒนธรรมการแต่
ถีชีวิตของชาวอิ
นคาเอาไว้)
๑.๒)
ยุคอาณานิคงมกาย
(คริและวิ
สต์ศตวรรษที
่ ๑๖-๑๘)
๑.๒) ยุคอาณานิคม (คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก๑ษาปี
ี่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน/ชิ
้นงานปความเข้าใจเรื่อง
- การสรุ
- การสรุปความเข้
ใจเรื่อง
พัฒนาการทางการเมื
อง สังาคมและเศรษฐกิ
จ
พัฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
่ ๒.๓ เรื่อง จ
ของทวี
ปอเมริกาใต้ ในใบงานที
ปอเมริกาใต้ ในใบงานที
่ ๒.๓ เรื่อง จ
พัของทวี
ฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
พัฒนาการทางการเมื
ของทวี
ปอเมริกาใต้ อง สังคมและเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาใต้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อเรืง่อพัง ฒพันาการทางการเมื
ง สังาคมและเศรษฐกิ
ฒนาการของภูมิภอาคต่
ง ๆ ของโลก จของทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ชพัาฒประวั
นาการของภู
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๒้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ
รายวิ
ติศาสตร์มิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
า ประวั
าสตร์ นคาเอาไว้)
วัฒนธรรมการแต่รายวิ
งกายชและวิ
ถีชตีวิติศของชาวอิ

๔๔๗
๔๔๗
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

ภาพที่ ๔ ภาพ ฟรานซิสโก้ ปิซาโร่ แม่ทัพชาวสเปน บุคคลสาคัญที่
ทีท่ทาให้
ำ�ให้อาณาจั
อาณาจักรอิ
กรอินคาล่
นคาล่มสลาย
มสลาย
(ที่มา: https://www.imagenesmy.com/imagenes/fall-ofinca-empire-79.html)
๒)่ ๔ภาพนี
องกับอะไร
ภาพที
ภาพ้ (ภาพที
ฟรานซิ่ ส๔)โก้เป็ปินซภาพที
าโร่ แม่่เกีท่ยัพวข้ชาวสเปน
บุค(ภาพ
คลสาคัชาว
ญที่
รานชาวอิ
คา)มสลาย
ทสเปนรุ
าให้อกาณาจั
กรอินนคาล่
การที่ชาวสเปนและชาวโปรตุเกสเข้ามายึดครองอเมริกาใต้
(ที่มา:๓)https://www.imagenesmy.com/imagenes/fall-ofinca-empire-79.html)
๒) ภาพนี้ (ภาพที่ ๔) เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับอะไร (ภาพ ชาว
สเปนรุกรานชาวอินคา)
๓) การที่ชาวสเปนและชาวโปรตุเกสเข้ามายึดครองอเมริกาใต้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปี๔๔๘
ที่ ๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

448
438
448

ภาพที่ ๕ รูปปั้นพระเยซู เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
(ที่มา: https://kojokrom.com/tallest-jesus-statues/)
๔) รูปปั้นพระเยซู (ภาพที่ ๕) แสดงถึงอิทธิพลทางความเชื่อที่
ชาวยุโรปนาเข้ามาในทวีปอเมริกาใต้อย่างไรบ้าง (ชาวยุโรปได้ทา
เอาศาสนาคริสต์มาเผยแผ่ในทวีปอเมริกาใต้)

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทวีปอเมริกาใต้อย่างไรบ้าง (๑.
อาณาจักรอินคาล่มสลาย ๒.ทาให้ชาวตะวันตกมีอิทธิพลในการ
ปกครองเหนื
อชาวพื
้นเมือ้นง)เมือง)
การปกครองเหนื
อชาวพื

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๔๙

439
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ภาพที่ ๖ พีระมิดแสดงชนชั้นในสังคมแบบ “เอนโกเมียนดา”
ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่สเปนใช้ในการ
(ที่มา: https://www.timetoast.com/timelines/politicsand-power-0108bc9e-a0fa-4184-aa42-df9ece80eade)
๕) การแบ่งชนชั้นทางสังคมแบบ “เอนโกเมียนดา”
(Encomienda) มีลักษณะสาคัญอย่างไรบ้าง (แบ่งชนชั้นออกเป็น
๔ ชนชั้นหลัก ได้แก่ ๑. เพเนนซูลาเรส เป็นชาวยุโรปที่มาจาก
แผ่นดินแม่ เป็นชนชั้นปกครอง ๒. ครีโอ เป็นชาวยุโรปที่เกิดในทวีป
อเมริกาใต้ มีความเป็นอยู่ดีแต่ไม่มีสิทธิทางการเมืองเหมือนเพเนนซู
ลาเรส ๓. เมสติโซ (ลูกผสมระหว่างยุโรปกับชาวพื้นเมือง) และ
มูแลตโต (ลูกผสมระหว่างพื้นเมืองกับแอฟริกัน) เป็นชนชั้นรอง
จากครีโอ และ ๔. ชาวพื้นเมืองและชาวนิโกร เป็นชนชั้นแรงงาน)
๖) การแบ่งชนชั้นสังคมแบบ “เอนโกเมียนดา” ส่งผลต่อการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๕๐

440
450

ปกครองและสังคมในทวี
ปอเมริ
กาใต้
อย่อาย่งไรบ้
างา(ท
าให้�ให้ชาวยุ
การปกครองและสั
งคมในทวี
ปอเมริ
กาใต้
างไรบ้
ง (ทำ
ชาวยุโรปที
โรปที่ ่
มีจานวนน้อยสามารถปกครองทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ)
๑.๓.) ยุคการต่อสู้เพื่อเอกราช(ช่วงศตวรรษที่ ๑๙: ๑๘๐๑-๑๙๐๐)
๑) การปกครองแบบเอนโกเมียนดา ส่งผลต่อการต่อต้านของ
ชาวอาณานิคมอย่างไรบ้าง (เพราะการปกครองนี้ทาให้กลุ่มครีโอ
และกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมถูกเอาเปรียบ และต้องการเรียกร้องสิทธิใน
การปกครอง)
๒) การปฏิวัติอเมริกา และการปฏิวัติฝรั่งเศส ส่งผลต่อการต่อสู้
เพื่อเอกราชของชาวอเมริกาใต้อย่างไรบ้าง (ส่งผลให้เกิดกระแส
ชาตินิยม และกระแสการต่อสู้เพื่อแยกเอกราช ออกจากการ
การปกครองของประเทศเจ้
าอาณานิ
ปกครองของประเทศเจ้
าอาณานิ
คม)คม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๕๑

441
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ภาพที่ ๘ โฆเซ เดอ ซาน มาร์ติน หนึ่งในผู้นาคนสาคัญที่ปลดแอกชาว

ภาพที่ ๗ ไซมอน โบลิวาร์ หนึ่งในผู้นาที่มีส่วนต่อสู้เพื่อปลดแอก
อาณานิคมในทวีปอเมริกาใต้
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sim%
C3%B3n_Bol%C3%ADvar_2.jpg)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๕๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
อาณานิคมจากการปกครองของสเปน เช่นเดียวกับโบลิวาร์
(ที่มา: https://www.peruviantimes.com/17/the-last-days-ofjose-de-san-martin/30061/)
๓) ไซมอน โบลิวาร์ และ โฆเซ เดอ ซาน มาร์ติน มีความสาคัญ
ต่อการต่อสู้เพื่อเอกราชของอเมริกาใต้อย่างไร (เป็นผู้นาคนสาคัญใน
การปลดแอกตนเองของชาวอาณานิคมอเมริกาใต้ จากการปกครอง
ของสเปน
๔) การต่อสูเ้ พื่อเอกราชของชาวอาณานิคม ส่งผลต่อเหตุการณ์
ทางการเมืองในทวีปอเมริกาใต้อย่างไรบ้าง (ทาให้ชาวอเมริกาใต้ส่วน
ต่อไป)
ใหญ่เป็นอิสรภาพ ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวยุโรปต่อีอกไป)
- ครูสามารถสุ่มนักเรียนออกมาระบุบริเวณที่เกิดเหตุการณ์สาคัญ
ต่าง ๆ บนแผนที่ได้
- ครูสามารถตั้งคาถามอื่น ๆ เพิ่มเติมประกอบการเรียนให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ (Obj.๓)
๒. ครูแจกแบบฝึกหัด เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ ให้นักเรียนทา ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดจับคู่
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาใต้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๕๓
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
- จากนั้น สุ่มนักเรียน ๑-๒ คน มาแสดงผลงานและสรุปการเรียนรู้
ร่วมกัน (Obj.๑,๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการเรียน
๒. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม เพื่ออภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
- ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ (อิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตร์ รูปแบบ
การปกครอง และเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกาเหนือ
ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้) (Obj.๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๕๔
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๔๕๖
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการ - การตอบคาถาม
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
ได้พอสังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่
- การออกมาระบุ
ประกอบการอธิบายถึง
ตาแหน่งในแผนที่
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัย - การตอบคาถาม
ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
- การสังเกตพฤติกรรม
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ชุดคาถาม
- แบบฝึกหัด เรื่อง
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้

- อธิบายพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้พอสังเขป
- วิเคราะห์สาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล

- ชุดคาถาม
- แผนที่กายภาพทวีป
ทวีปอเมริกาใต้
- แผนที่และภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้

- ใช้แผนที่ประกอบการ
อธิบายถึงพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง

- ชุดคาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- อภิปรายถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อพัฒนาการทาง
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผลและสัมพันธ์กัน
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๔๕๗

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๔๕๘
ชือ่ .......................................................................นาสกุล................................................................................

ใบงานที่ ๒.๓ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาตอบให้สัมพันธ์กับประโยคที่กาหนดให้
ก. ครีโอ
จ. บราซิล

ข. ซาน มาร์ติน
ฉ. คริสต์นิกายคาทอลิก

ค. เอนโกเมียนดา
ช. อินคา

ง. ฟรานซิสโก้ ปิซาโร่
ซ. ไซมอน โบลิวาร์

๑. อาณาจักรโบราณที่ปกครองด้านตะวันตกของอเมริกาใต้เป็น
เวลานาน

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

๒. แม่ทัพชาวสเปนที่มีส่วนสาคัญที่ทาให้อาณาจักรอินคาล่มสลาย

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

๓. ประเทศในอเมริกาใต้ที่เคยอยู่ในการปกครองของโปรตุเกส

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

๔. ศาสนาที่ชาวยุโรปนามาเผยแผ่ในทวีปอเมริกาใต้ กลายเป็นศาสนา
หลักของทวีปอเมริกาใต้

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

๕. ระบบการปกครองของสเปนที่นามาใช้ปกครองอาณานิคมต่างๆ
โดยแบ่งคนออกเป็นชนชั้นต่าง ๆ ชัดเจน

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

๖. คนเชื้อสายยุโรป ที่เกิดในดินแดนอาณานิคม

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

๗. แม่ทัพผู้มีส่วนสาคัญในการปลดแอกชาวอเมริกาใต้ จากการ
ปกครองของสเปน (๒ ค(๒าตอบ)
การปกครองของสเปน
คำ�ตอบ)

.............................................................
.............................................................
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๔๕๙

เฉลยใบงานที่ ๒.๓ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาตอบให้สัมพันธ์กับประโยคที่กาหนดให้
ก. ครีโอ
จ. บราซิล

ข. ซาน มาร์ติน
ฉ. คริสต์นิกายคาทอลิก

ค. เอนโกเมียนดา
ช. อินคา

ง. ฟรานซิสโก้ ปิซาโร่
ซ. ไซมอน โบลิวาร์

๑. อาณาจักรโบราณที่ปกครองด้านตะวันตกของอเมริกาใต้เป็น
เวลานาน

ช. อินคา

๒. แม่ทัพชาวสเปนที่มีส่วนสาคัญที่ทาให้อาณาจักรอินคาล่มสลาย

ง. ฟรานซิสโก้ ปิซาโร่

๓. ประเทศในอเมริกาใต้ที่เคยอยู่ในการปกครองของโปรตุเกส
๔. ศาสนาที่ชาวยุโรปนามาเผยแผ่ในทวีปอเมริกาใต้ กลายเป็นศาสนา
หลักของทวีปอเมริกาใต้
๕. ระบบการปกครองของสเปนที่นามาใช้ปกครองอาณานิคมต่างๆ
โดยแบ่งคนออกเป็นชนชั้นต่าง ๆ ชัดเจน
๖. คนเชื้อสายยุโรป ที่เกิดในดินแดนอาณานิคม

๗. แม่ทัพผู้มีส่วนสาคัญในการปลดแอกชาวอเมริกาใต้ จากการ
ปกครองของสเปน (๒ ค(๒าตอบ)
การปกครองของสเปน
คำ�ตอบ)

จ. บราซิล
ฉ. คริสต์นิกายคาทอลิก

ค. เอนโกเมียนดา
ก. ครีโอ
ซ. ไซมอน โบลิวาร์
ข. ซาน มาร์ติน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง เรืพั่อฒงนาการทางการเมื
สังคมและเศรษฐกิ
พัฒนาการของภูอมงิภาคต่
าง ๆ ของโลกจของประเทศออสเตรเลีย
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื
่อง ชพัาฒประวั
นาการของภู
ชั่วทโมง
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๒้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ
รายวิ
ติศาสตร์มิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก๑ษาปี
ี่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรูรายวิ
้ ชา ประวัติศาสตร์
ตัวชี้วัด
แหล่งเรียนรู้
กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
นา
ชี้วัดม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
แหล่
สตัว๔.๒
๑. หนังเรีงสืยอนรูเรี้ ยนประวัติศาสตร์ ม.๓
ขั้นนา
สเศรษฐกิ
๔.๒ ม.๓/๑
อธิบายพั
ฒนาการทางสั
งสือดเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
จและการเมื
องของภู
มิภาคต่างงคม
ๆ ในโลก ๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับออสเตรเลีย เรื่อง welcome ๑.
๒. หนั
ห้องสมุ
ให้นักเรีย[Australia
นชมวีดิทัศ2008
น์ เกี่ยmovie](๒.๓๘
วกับออสเตรเลียนาที
เรื่อ)ง welcome ๒. ห้องสมุด
to ครู
Australia
เศรษฐกิ
จและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ๑.
โดยสังเขป
๓. อินเตอร์เน็ต
to
Australia
[Australia
2008
movie](๒.๓๘
นาที
)
(https://www.youtube.com/watch?v=wkP8RAtaWrs)
โดยสังเขป
๓. อินเตอร์เน็ต
สือ่
(https://www.youtube.com/watch?v=wkP8RAtaWrs)
โดยครู
ต
ง
้
ั
ค
าถามก่
อ
นดู
ว
ี
ด
ท
ิ
ั
ศ
น์
ไ
ว้
ด
ง
ั
นี
้
ขอบเขตเนื้อหา
สือ่
โดยครู
ตวีั้งดคิทาถามก่
อสดงถึ
นดูวงีดเรืิท่อัศงราวเกี
น์ไว้ดังนี่ย้ วกับอะไร (เหตุการณ์เกี่ยวกับ ๑. วีดิทัศน์ เรื่อง welcome to Australia
๑)
ศ
ั
น์
น
แ
้
ี
ขอบเขตเนื
อ
้
หา
๑. พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
to Australia
๑.
วีดิทัศน์ 2008
เรื่อง welcome
[Australia
movie](๒.๓๘
นาที)
๑)
วี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
น
แ
้
ี
สดงถึ
ง
เรื
่
อ
งราวเกี
ย
่
วกั
บ
อะไร
(เหตุ
ก
ารณ์
เ
กี
่
ย
วกั
บ
ชาวออสเตรเลี
ย
ผิ
ว
ขาว
ในช่
ว
งสงครามโลกครั
ง
้
ที
่
๒)
พัฒนาการทางการเมืยอง สังคมและเศรษฐกิจ
๑.
ของประเทศออสเตรเลี
[Australia
2008 movie](๒.๓๘ นาที)
(https://www.youtube.com/
ชาวออสเตรเลี
ย
ผิ
ว
ขาว
ในช่
ว
งสงครามโลกครั
ง
้
ที
่
๒)
๒)
จากวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
เราเห็
น
ถึ
ง
วิ
ถ
ช
ี
ว
ี
ต
ิ
ของชาวออสเตรเลี
ย
ผิ
ว
ขาว
ของประเทศออสเตรเลี
จุดประสงค์การเรียนรู้ ย
(https://www.youtube.com/
watch?v=wkP8RAtaWrs)
๒)
จากวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
เราเห็
น
ถึ
ง
วิ
ถ
ช
ี
ว
ี
ต
ิ
ของชาวออสเตรเลี
ย
ผิ
ว
ขาว
อย่
า
งไรบ้
า
ง
(เช่
น
การแต่
ง
กายแบบคาวบอย
การขี
ม
่
้
า
เป็
น
ต้
น
)
จุด้ดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
watch?v=wkP8RAtaWrs)
อย่ครูางไรบ้
าง (เช่มเพิ
น การแต่
งกายแบบคาวบอย
การขี
่ม้า เป็นต้เนห็)นถึง ๒. แผนที่กายภาพทวีปออสเตรเลีย
๒.
ก
ล่
า
วเสริ
ม
่
เติ
ม
ว่
า
“จากวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
น
้
ี
เป็
น
การแสดงให้
ด้๑.านความรู
้
นักเรียนอธิบายพัฒนาการทางการเมือง สังคม
๒. ภาพชาวพื
แผนที่กายภาพทวี
ปออสเตรเลี
ย
๓.
้นเมืองอะบอริ
จินช่วงทศวรรษที
่
๒.
ครู
ก
ล่
า
วเสริ
ม
เพิ
ม
่
เติ
ม
ว่
า
“จากวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
น
้
ี
เป็
น
การแสดงให้
เ
ห็
น
ถึ
ง
วิ
ถ
ช
ี
ว
ี
ต
ิ
ของชาวออสเตรเลี
ย
ผิ
ว
ขาวอย่
า
งคร่
า
ว
ๆ
ซึ
ง
่
เราจะได้
เ
รี
ย
นรู
้
บายพัฒปออสเตรเลี
นาการทางการเมื
อง สัยงเนีคมย
๑. นักเรียนอธิ
และเศรษฐกิ
จของทวี
ยและโอเชี
๓.
ภาพชาวพื้นเมืองอะบอริจินช่วงทศวรรษที่
๑๘๙๐
วิ
ถ
ช
ี
ว
ี
ต
ิ
ของชาวออสเตรเลี
ย
ผิ
ว
ขาวอย่
า
งคร่
า
ว
ๆ
ซึ
ง
่
เราจะได้
เ
รี
ย
นรู
้
เพิ
ม
่
เติ
ม
ในคาบนี
้
”
จากนั
น
้
ครู
น
าเข้
า
สู
เ
่
รื
อ
่
ง
พั
ฒ
นาการทางการเมื
อ
ง
และเศรษฐกิ
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
(ออสเตรเลียจ)ได้ของทวี
พอสังปเขป
๑๘๙๐
(ที่มา:
เพิ
ม
่
เติ
ม
ในคาบนี
้
”
จากนั
น
้
ครู
น
าเข้
า
สู
เ
่
รื
อ
่
ง
พั
ฒ
นาการทางการเมื
อ
ง
สั
ง
คมและเศรษฐกิ
จ
ของประเทศออสเตรเลี
ย
(ออสเตรเลี
ย
)ได้
พ
อสั
ง
เขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นของ
(ที
่มา:
https://www.shapiro.com.au/lot/northสั
ง
คมและเศรษฐกิ
จ
ของประเทศออสเตรเลี
ย
ขั
น
้
สอน
๒.
เรียนวิ
และผลทีอ่เกิงดสัขึง้นคมและ
ของ
เหตุนักการณ์
สาคัเคราะห์
ญในพัสฒาเหตุ
นาทางการเมื
https://www.shapiro.com.au/lot/northqueensland-aboriginal-tribe-c-1890s/)๔.
ขั๑.้นครู
สอน
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
อภิ
ป
รายเนื
อ
้
หาเรื
อ
่
ง
พั
ฒ
นาการทาง
เหตุ
ก
ารณ์
ส
าคั
ญ
ในพั
ฒ
นาทางการเมื
อ
ง
สั
ง
คมและ
เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย)ได้อย่างมี
queensland-aboriginal-tribe-c-1890s/)๔.
แผนที่แสดงเส้นทางการสารวจออสเตรเลีย
๑.
ครู
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
อภิ
ป
รายเนื
อ
้
หาเรื
อ
่
ง
พั
ฒ
นาการทาง
การเมื
อ
ง
สั
ง
คมและเศรษฐกิ
จ
ของประเทศออสเตรเลี
ย
เศรษฐกิ
เหตุผล จของประเทศออสเตรเลีย)ได้อย่างมี
แผนที
(ที่มา: ่แสดงเส้นทางการสารวจออสเตรเลีย
การเมื
อ
ง
สั
ง
คมและเศรษฐกิ
จ
ของประเทศออสเตรเลี
ย
เหตุผล
(ที่มา:

๔๖๐
๔๖๐

459459
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่ประกอบการอธิบายถึง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลียได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียได้อย่างมีเหตุผล

ภาพชาวอะบอริจิน ช่วงทศวรรษที่ ๑๘๙๐ (ที่มา:
https://www.shapiro.com.au/lot/north-queensland-

โดยใช้หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับ โปรแกรม
นำเสนอเรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลีย
โดยมีหัวข้อการศึกษาตาม timeline ดังต่อไปนี้
- ยุคชาวพื้นเมืองอะบอริจิน (๕๐,๐๐๐ ปีก่อน-คริสต์ศตวรรษที่
๑๗)
- ยุคอาณานิคม(คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ - ค.ศ.๑๘๒๐)
- ยุคการพัฒนาประชาธิปไตย(ค.ศ.๑๘๒๑-ปัจจุบัน)
๑.๑) ยุคชาวพื้นเมืองอะบอริจิน (๕๐,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons
/a/aa/Australia_discoveries_
by_Europeans_
before_1813_en.png)
๕. ภาพสงครามฟรอนเทียร์ สงครามระหว่าง
ชาวอาณานิคมกับชนเผ่าพื้นเมือง
(ที่มา:
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_
frontier_wars#/media/File:Mounted_
police_and_blacks.jpg)
๖. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลีย
๗. รูปภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
ภาระงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๔๖๑
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แผนที่แสดงเส้นทางการสารวจออสเตรเลีย
แผนที
สดงเส้นทางการสารวจออสเตรเลีย
(ที
่มา: ่แhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
(ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/a/aa/Australia_discoveries_by_Europeans_
/a/aa/Australia_discoveries_by_Europeans_

๑.๒) ยุคอาณานิคม(คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-ค.ศ.๑๘๒๐)
๑.๒) ยุคอาณานิคม(คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-ค.ศ.๑๘๒๐)

aboriginal-tribe-c-1890s/)
๑) เพราะเหตุใดชาวอะบอริจินจึงมีการแต่งกายด้วยชุดที่บาง
๑) เพราะเหตุใจดชาวอะบอริ
จึงมีการแต่งอกายด้
วยชุดที่บาง
(เพราะชาวอะบอริ
ินอาศัยอยู่บริจเินวณตอนเหนื
ของออสเตรเลี
ย
จินอาศั
ซึ(เพราะชาวอะบอริ
่งเป็นภูมิอากาศเขตร้
อน) ยอยู่บริเวณตอนเหนือของออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นภูมิอากาศเขตร้อน)

ดทบทวนความ
เข้าใจเกี่ย-วกัการท
บเหตุาแบบฝึ
การณ์กททัางประวั
ติศาสตร์ ใน
เข้าใจเกี่่ย๒.๔
วกับเรืเหตุ
ทางประวัติศาสตร์องใน
ใบงานที
่องกพัารณ์
ฒนาการทางการเมื
พัฒนาการทางการเมือยง
่ ๒.๔ เรื่องจของประเทศออสเตรเลี
สัใบงานที
งคมและเศรษฐกิ
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องเรืพั่อฒงนาการทางการเมื
สังคมและเศรษฐกิ
พัฒนาการของภูอมงิภาคต่
าง ๆ ของโลก จของประเทศออสเตรเลีย
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ชพัาฒประวั
นาการของภู
ชั่วทโมง
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรูี่ ๒้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ
รายวิ
ติศาสตร์มิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก๑ษาปี
ี่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ธยมศึกษาปีที่ ๓
aboriginal-tribe-c-1890s/)
าแบบฝึกชัทั้นดมัทบทวนความ
ภาระงาน- การท
/ ชิน้ งาน

๔๖๒
๔๖๒
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before_1813_en.png)
๑) จากแผนที่แสดงเส้นทางการสารวจ เพราะเหตุใด ในตอน
แรกออสเตรเลียจึงยังไม่เป็นที่น่าสนใจสาหรับนักสารวจ (เพราะ ๑.
สนใจทางเอเชี
ารวจเจอชายฝั่ง
๑.สนใจทางเอเชียตะวั
ยตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้มมากกว่
ากกว่าา๒.ส
๒.สารวจเจอชายฝั
บริเวณที่เป็นอากาศร้อน จึงคิดว่าไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย)
๒) จากแผนที่แสดงเส้นทางการสารวจ เพราะเหตุใด นักสารวจ
และผู้คนที่อพยพเข้ามาในออสเตรเลียจึงเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณ
ชายฝั่งด้านตะวันออก ในรัฐควีนส์แลนด์และตะวันออกเฉียงใต้ในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ (เพราะเป็นหนึ่งในบริเวณที่เป็นเขตภูมิอากาศแบบ
อบอุ่นคล้ายทวีปยุโรป และมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็น
ชายฝั่งที่เหมาะสาหรับการตั้งเมืองท่าเพื่อค้าขายด้วย)
ยจึยงถืจึองเป็
ง่ ของ่งของ
(เครือ)
๓) เพราะเหตุใใดด ระเทศออสเตรเลี
ประเทศออสเตรเลี
ถือนเป็ส่วนนหนึ
ส่วนหนึ
จักรภพอังกฤษ (เพราะชาวอังกฤษเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียอย่างถาวร)
๔) คนกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียคือกลุ่มใด
(คือกลุ่มประชาชนทั่วไปและนักโทษ ซึ่งหลายคนเป็นนักโทษทาง
การเมือง)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๖๓
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ภาพสงครามฟรอนเทียร์ สงครามระหว่างชาวอาณานิคมกับชนเผ่า
พืน้ เมือง (Australian
Frontier wars) (ทีม่ า: https://en.wikipedia.
(ที่มา:
org/wiki/Australian_frontier_wars#
/media/File:Mounted
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_frontier_wars#
/media/File:Mounted_police_and_blacks.jpg)
_police_and_blacks.jpg)
๖) การเข้ามาของชาวยุโรป ส่งผลกระทบต่อชาวพื้นเมือง
อย่างไรบ้าง (ชาวยุโรปต่อสู้กับชาวอะบอริจิน และกวาดล้างชาว
อะบอริจินไปเป็นจานวนมาก)
๑.๓) ยุคการพัฒนาประชาธิปไตย(ค.ศ.๑๘๒๑-ปัจจุบัน)

๕) สาเหตุใด ที่ทาให้ชาวยุโรปอพยพมายังออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น
ในช่วงหลัง ค.ศ.๑๘๐๐ (๑.ความไม่สงบทางการเมืองในทวีปยุโรป ๒.มี
การค้นพบทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทองคา ๓.เพราะออสเตรเลียมีพื้นที่
กว้างใหญ่ เหมาะสาหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๖๔

453
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๑) เพราะเหตุใด ออสเตรเลียจึงปกครองโดยใช้ลักษณะรัฐรวม
(เพราะพื้นที่กว้างใหญ่ และประชากรอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม จึงเหมาะ
กับการปกครองเป็นเครือรัฐ)
๒) ปัจจัยใดที่ทาให้ออสเตรเลียมีพัฒนาการทางประชาธิปไตยที่
รวดเร็ว (เพราะ ๑.เป็นประเทศที่เกิดจากชาวยุโรปที่แตกต่าง
หลากหลาย แต่มีสถานภาพที่เท่าเทียมกัน จึงทาให้ต้องใช้การ
การตั
สินวใจร่
นในการแก้
ญ
ั หาอยู
ต่ ลอด๒.๒.ออสเตรเลี
ออสเตรเลียมียปมีัญปญ
ั หาหา
ตัดสินดใจร่
มกัวนมกัในการแก้
ปัญปหาอยู
่ตลอด
ภายนอกประเทศรบกวนน้อย ทาให้สามารถเน้นพัฒนาเรื่องใน
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว)
๓) การรวมกันเป็น “เครือรัฐออสเตรเลีย” ส่งผลดีต่อประเทศ
ออสเตรเลียอย่างไร (ทาให้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างอิสระ
มากยิ่งขึ้น และไม่ต้องรอคอยการปฏิบัติตามนโยบายจากประเทศ
อังกฤษ ทาให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาไม่นาน)
- ครูสามารถตั้งคาถามอื่น ๆ เพิ่มเติมประกอบการเรียนให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ และสุ่มนักเรียนออกมาระบุตาแหน่ง
สาคัญในแผนที่ (Obj.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๖๕

454
464

ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการ
การเรี
เรียน ยน
๒. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม เพื่ออภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลีย
- ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย (อิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตร์
รูปแบบการปกครอง และความสามารถของบุคคล ก่อให้เกิด
พัฒนาการด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลีย) (Obj.๔)

๒. ครูแจกใบงานที่ ๒.๔ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย ให้นักเรียนทา ซึ่งเป็นการจับคู่
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียจากนั้น สุ่มนักเรียน ๑-๒ คน
มาแสดงผลงานและสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน (Obj.๑,๒)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๖๖
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๔๖๗
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการ - การตอบคาถาม
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียได้พอสังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลียได้อย่างมี
เหตุผล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่
- การออกมาระบุ
ประกอบการอธิบายถึง
ตาแหน่งในแผนที่
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัย - การตอบคาถาม
ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
- การสังเกตพฤติกรรม
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศออสเตรเลียอย่าง
มีเหตุผล

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ชุดคาถาม
- ใบงานที่ ๒.๔ เรื่อง
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลีย

- อธิบายพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียได้พอสังเขป
- วิเคราะห์สาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียได้อย่างมี
เหตุผล

- ชุดคาถาม
- แผนที่กายภาพทวีป
ออสเตรเลีย
-แผนที่และภาพที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีป
ออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย (ออสเตรเลีย)

- ใช้แผนที่ประกอบการ
อธิบายถึงพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียได้อย่างถูกต้อง

- ชุดคาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- อภิปรายถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อพัฒนาการทางการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลียได้
อย่างมีเหตุผลและสัมพันธ์
กัน

456
466

457
467

๔๖๘
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

458
468

๔๖๙ 468
๔๖๙
ชือ่ .......................................................................นาสกุล................................................................................
ใบงานที่ ่ ๒.๔
๒.๔ เรืเรื่อ่องง พัพัฒ
ฒนาการทางการเมื
นาการทางการเมือองง สัสังงคม
คม และเศรษฐกิ
และเศรษฐกิจจของ
ของ
ใบงานที
ประเทศออสเตรเลียย
ประเทศออสเตรเลี

าชี้แ้แจง
จง ให้
ให้นนักักเรีเรียยนจั
นจับบคูคู่ค่คาตอบให้
าตอบให้สสัมัมพัพันนธ์ธ์กกับับประโยคที
ประโยคที่ก่กาหนดให้
าหนดให้
คคาชี
ก. ตืตื่น่นทอง
ทอง
ก.
จ. อะบอริ
อะบอริจจินิน
จ.

ข. เครื
เครืออรัรัฐฐออสเตรเลี
ออสเตรเลียย
ข.
ฉ. เทอร์
เทอร์รราา อิอินนคอกนิ
คอกนิตตาา
ฉ.

ค. นินิววเซาท์
เซาท์เเวลส์
วลส์
ค.
ช. นินิววฮอลแลนด์
ฮอลแลนด์
ช.

เจมส์ คุคุกก
ง.ง. เจมส์
ซ. เมอริ
เมอริโโนน
ซ.

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

๑. ชื่อเรียกขนานนามออสเตรเลียในอดีต มีความหมายว่า “ดินแดนที่
๑. ชื่อเรียกขนานนามออสเตรเลียในอดีต มีความหมายว่า “ดินแดนที่
ไม่มีคนรู้จัก”
ไม่มีคนรู้จัก”

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

๒. ชาวพื้นเมืองที่อาศัยในออสเตรเลียมานานนับหมื่นปี
๒. ชาวพื้นเมืองที่อาศัยในออสเตรเลียมานานนับหมื่นปี

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

๓. ชื่อเรียกที่นักสารวจชาวดัชต์ตั้งชื่อให้กับออสเตรเลีย
๓. ชื่อเรียกที่นักสารวจชาวดัชต์ตั้งชื่อให้กับออสเตรเลีย

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

๔. นักสารวจชาวอังกฤษ ที่สารวจบริเวณชายฝั่งตะวันออกของ
๔. นักสารวจชาวอังกฤษ ที่สารวจบริเวณชายฝั่งตะวันออกของ
ออสเตรเลียอย่างจริงจัง นาไปสู่การเริ่มตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปใน
ออสเตรเลียอย่างจริงจัง นาไปสู่การเริ่มตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปใน
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย

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

๕. เขตบริเวณชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย เป็นพื้นที่แรกที่ชาว
๕. เขตบริเวณชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย เป็นพื้นที่แรกที่ชาว
ยุโรปมาตั้งถิ่นฐานอย่างจริงจัง
ยุโรปมาตั้งถิ่นฐานอย่างจริงจัง

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

๖. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่วง ค.ศ.๑๘๐๐ เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิด
๖. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่วง ค.ศ.๑๘๐๐ เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิด
กระแสการอพยพของชาวยุโรปเข้ามายังออสเตรเลียเป็นจานวนมาก
กระแสการอพยพของชาวยุโรปเข้ามายังออสเตรเลียเป็นจานวนมาก

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

๗. สายพันธุ์ของแกะขน ที่ทาให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ทา
๗. สายพันธุ์ของแกะขน ที่ทาให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ทา
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับขนแกะมากที่สุดในโลก
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับขนแกะมากที่สุดในโลก

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

๘. การรวมตัวกันของรัฐต่างๆ ในออสเตรเลีย และก่อตั้งเป็นประเทศ
๘. การรวมตัวกันของรัฐต่างๆ ในออสเตรเลีย และก่อตั้งเป็นประเทศ
อย่างสมบูรณ์
อย่างสมบูรณ์

๔๗๐

459
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เฉลยใบงานที่ ๒.๔ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาตอบให้สัมพันธ์กับประโยคที่กาหนดให้
ก. ตื่นทอง
จ. อะบอริจิน

ข. เครือรัฐออสเตรเลีย
ฉ. เทอร์รา อินคอกนิตา

ค. นิวเซาท์เวลส์
ช. นิวฮอลแลนด์

ง. เจมส์ คุก
ซ. เมอริโน

ฉ. เทอร์รา อินคอกนิตา

๑. ชื่อเรียกขนานนามออสเตรเลียในอดีต มีความหมายว่า “ดินแดนที่
ไม่มีคนรู้จัก”

จ. อะบอริจิน

๒. ชาวพื้นเมืองที่อาศัยในออสเตรเลียมานานนับหมื่นปี

ช. นิวฮอลแลนด์

๓. ชื่อเรียกที่นักสารวจชาวดัชต์ตั้งชื่อให้กับออสเตรเลีย

ง. เจมส์ คุก

๔. นักสารวจชาวอังกฤษ ที่สารวจบริเวณชายฝั่งตะวันออกของ
ออสเตรเลียอย่างจริงจัง นาไปสู่การเริ่มตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปใน
ออสเตรเลีย

ค. นิวเซาท์เวลส์

๕. พื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย เป็นพื้นที่แรกที่ชาว
ยุโรปมาตั้งถิ่นฐานอย่างจริงจัง

ก. ตื่นทอง

๖. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง ค.ศ.๑๘๐๐ เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิด
กระแสการอพยพของชาวยุโรปเข้ามายังออสเตรเลียเป็นจานวนมาก

ซ. เมอริโน

๗. สายพันธุ์ของแกะขน ที่ทาให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ทา
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับขนแกะมากที่สุดในโลก

ข. เครือรัฐออสเตรเลีย

๘. การรวมตัวกันของรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลีย และก่อตั้งเป็นประเทศ
อย่างสมบูรณ์

๔๗๐
เฉลยใบงานที่ ๒.๔ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาตอบให้สัมพันธ์กับประโยคที่กาหนดให้
ก. ตื่นทอง
จ. อะบอริจิน

ข. เครือรัฐออสเตรเลีย
ฉ. เทอร์รา อินคอกนิตา

ค. นิวเซาท์เวลส์
ช. นิวฮอลแลนด์

ง. เจมส์ คุก
ซ. เมอริโน

ฉ. เทอร์รา อินคอกนิตา

๑. ชื่อเรียกขนานนามออสเตรเลียในอดีต มีความหมายว่า “ดินแดนที่
ไม่มีคนรู้จัก”

จ. อะบอริจิน

๒. ชาวพื้นเมืองที่อาศัยในออสเตรเลียมานานนับหมื่นปี

ช. นิวฮอลแลนด์

๓. ชื่อเรียกที่นักสารวจชาวดัชต์ตั้งชื่อให้กับออสเตรเลีย

ง. เจมส์ คุก

๔. นักสารวจชาวอังกฤษ ที่สารวจบริเวณชายฝั่งตะวันออกของ
ออสเตรเลียอย่างจริงจัง นาไปสู่การเริ่มตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปใน
ออสเตรเลีย

ค. นิวเซาท์เวลส์

๕. พื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย เป็นพื้นที่แรกที่ชาว
ยุโรปมาตั้งถิ่นฐานอย่างจริงจัง

ก. ตื่นทอง

๖. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง ค.ศ.๑๘๐๐ เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิด
กระแสการอพยพของชาวยุโรปเข้ามายังออสเตรเลียเป็นจานวนมาก

ซ. เมอริโน

๗. สายพันธุ์ของแกะขน ที่ทาให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ทา
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับขนแกะมากที่สุดในโลก

ข. เครือรัฐออสเตรเลีย

๘. การรวมตัวกันของรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลีย และก่อตั้งเป็นประเทศ
อย่างสมบูรณ์
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนียได้พอ
สังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นของ
เหตุการณ์สาคัญในพัฒนาทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนียได้อย่างมี
เหตุผล

ตัวชี้วัด
ส ๔.๒ ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก
โดยสังเขป

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการเต้นฮากา ซึ่งเป็นการเต้น
พื้นเมืองของชนเผ่าเมารีในนิวซีแลนด์ เรื่อง The Greatest haka
EVER?(๒.๒๓ นาที)
(https://www.youtube.com/watch?v=yiKFYTFJ_kw)
โดยครูตั้งคาถามก่อนดูวีดิทัศน์ไว้ดังนี้
๑) วีดิทัศน์นี้แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (การเต้นฮากาของ
นักรักบี้ชาวนิวซีแลนด์)
๒) ลักษณะของนักรักบี้ในภาพเป็นอย่างไร (ผสมผสานหลาก
หลากเชื้อชาติ ทั้งยุโรป ชาวพื้นเมือง และเอเชีย)
๓) นักเรียนคิดว่า การนาท่าเต้นฮากามาแสดงนั้น มีความสาคัญ
อย่างไรต่อนิวซีแลนด์(เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชน
พื้นเมืองที่ยังคงเอาไว้ในนิวซีแลนด์)
๒. ครูกล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า “จะเห็นได้ว่า การเต้นฮากานั้นแสดงถึง
การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในนิวซีแลนด์ และแสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวยุโรปและชาวพื้นเมือง ซึ่งนักเรียนได้

สือ่
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง The Greatest haka
EVER?(๒.๒๓ นาที)
(https://www.youtube.com/
watch?v=yiKFYTFJ_kw)
๒. แผนที่กายภาพทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย
๓. ภาพวาดชาวเมารีที่เดินทางไปยังประเทศ
อังกฤษเมื่อ ค.ศ.๑๘๖๓
(ที่มา: https://teara.govt.nz/en/artwork/
1316/a-group-of-maori-visitors)
๔. การแต่งกายของชาวไมโครนีเซียในเกาะ
กวม

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเตอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๑
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่ประกอบการอธิบายถึง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
นิวซีแลนด์และโอเชียเนียได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์
และโอเชียเนียได้อย่างมีเหตุผล
เรียนรู้เรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์และ
โอเชียเนีย เพื่อเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพวกเขามาก
ยิ่งขึ้น” จากนั้นครูนาเข้าสู่เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่อง พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนียน
โดยใช้หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับ โปรแกรม
นาเสนอเรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
นิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
โดยมีหัวข้อการศึกษาตาม timeline ดังต่อไปนี้
- ยุคชาวพื้นเมือง (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗)
- ยุคอาณานิคม (คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-ค.ศ.๑๙๓๙)
- ยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ.๑๙๓๙-๑๙๔๕)
- ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ.๑๙๔๖-ปัจจุบัน)
๑.๑) ยุคชาวพื้นเมือง (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗)

(ที่มา: https://www.youtube.com/
watch?v=AS2bxsHYBUk)
๕. การแต่งกายของชาวเมลานีเซีย
(ที่มา: https://galapagostravel.online/
melanesia/)
๖. การแต่งกายของชาวโพลินีเซีย
(ที่มา:
http://no.france.fr/en/information/
historical-and-cultural-melting-potfrench-polynesia-1)
๗. แผนที่โอเชียเนีย (ที่มา:
http://www.polynesiantribaltattoo
.com/history/)
๘. ภาพทหารสหรัฐฯ ในหมู่เกาะโซโลมอน
(ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/
172192385722559119/?lp=true)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๒
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๙. ฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในกัวดัลคะแนล
หมู่เกาะโซโลมอน
(ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/
274438171015706480/)
๑๐. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์
และโอเชียเนีย
๑๑. รูปภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชีย
เนีย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การสรุปความเข้าใจเรื่อง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาใต้ ในใบงานที่ ๒.๕ เรื่อง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย

ภาพวาดชาวเมารีที่เดินทางไปยังประเทศอังกฤษเมื่อ ค.ศ.๑๘๖๓
(ที่มา: https://teara.govt.nz/en/artwork/1316/a-group-ofmaori-visitors)

การแต่งกายของชาวไมโครนีเซียในเกาะกวม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๓

463
473

การแต่งกายของชาวโพลินีเซีย

การแต่งกายของชาวเมลานีเซีย
(ที่มา: https://galapagostravel.online/melanesia/)

(ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=AS2bxsHYBUk)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๔
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แผนที่โอเชียเนีย (ที่มา:
http://www.polynesiantribaltattoo.com/history/)
๑) ชาวพื้นเมืองในโอเชียเนีย มีลักษณะอย่างไร (เป็นชนเผ่า
พื้นเมืองที่มีวัฒนธรรมแบบชาวเกาะ มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทะเล)
๒) ชาวพื้นเมืองในโอเชียเนีย มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร
(แตกต่างกันในเรื่อง๑.ลักษณะของพื้นที่ ๒.ชาติพันธุ์ เช่น
เมลานีเซียจะมีลักษณะของสีผิวที่คล้้ากว่า เป็นต้น )
๑.๒) ยุคอาณานิคม (คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ - ค.ศ.๑๙๓๙)
๑) เพราะเหตุใด นักสารวจและผู้คนที่อพยพเข้ามาใน

(ที่มา: http://no.france.fr/en/information/historical-andcultural-melting-pot-french-polynesia-1)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๕
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นิวซีแลนด์และโอเชียเนีย (เพื่อต้องการแสวงหาทรัพยากร พื้นที่
เพาะปลูกและขยายอาณาเขตยึดครองพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
๒) ยกตัวอย่างชาติมหาอานาจที่เข้ามาในโอเชียเนีย (เช่น
อังกฤษ เป็นประเทศหลัก รองลงมาคือ ฝรั่งเศส เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น)
๓) สาเหตุใดที่ทาให้นิวซีแลนด์และโอเชียเนียใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ(เพราะส่วนใหญ่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
อังกฤษ)
๔) การเข้ามาของชาวตะวันตก ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อ
นิวซีแลนด์และโอเชียเนียอย่างไรบ้าง (๑. การปกครอง น้าเอา
ประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครอง ๒. ภาษา รับเอาภาษาของชาว
อาณานิคม เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส มาใช้ ๓. ศาสนา ชาวพื้นเมือง
หลายกลุ่มเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ๔. เศรษฐกิจ :ท้ทำาให้
�ให้หหลาย
ลาย
ประเทศเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้ามากยิ่งขึ้น เป็นต้น)
๕) เพราะเหตุใด นิวซีแลนด์จึงไม่มีปัญหาด้านชาวพื้นเมือง
(เมารี) ต่างจากออสเตรเลีย(เพราะชาวอาณานิคมนิวซีแลนด์ใช้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๖
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ภาพทหารสหรัฐฯ ในหมู่เกาะโซโลมอน
(ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/
172192385722559119/?lp=true)

นโยบายเป็นมิตร และท้าสัญญาร่วมมือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
และท้าให้ปัจจุบันกลายเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมร่วมกัน)
๑.๓) ยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ.๑๙๓๙-๑๙๔๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๗
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ฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในกัวดัลคะแนล หมู่เกาะโซโลมอน
(ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/
274438171015706480/)
๑) โอเชียเนีย มีความสาคัญในสงครามโลกครั้งที่ ๒ อย่างไรบ้าง
(โอเชียเนียเป็นหนึ่งในสนามรบทางทะเลในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถูก
ใช้เป็นพื้นที่ในการตั้งฐานทัพและสนามบินของทั้งฝ่ายสัมพันธมิตร
(ญี่ปุ่น) โดยเฉพาะฝ่
รที่สร้างสนามบิ
และฝ่ายอักษะ โดยเฉพาะฝ่
ายสัมพันายสั
ธมิมตพัรทีน่สธมิร้าตงสนามบิ
นเพื่อใช้น
เพืน่อใช้
เป็นฐานให้
นทิด้งระเบิ
ไปทิด้งระเบิ
เป็
ฐานให้
เครื่องบิเครื
นทิ่อ้งงบิระเบิ
ไปทิ้งดระเบิ
ในญี่ปดุ่นในญ่
ได้)ีปุ่นได้)
๑.๔) ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ.๑๙๔๖-ปัจจุบัน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๘
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ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการ
เรีการเรี
ยน ยน

๑) หลังสงครามโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
โอเชียเนียเนี
ยอย่
ในโอเชี
ยอย่างไรบ้
างไรบ้างาง(บางส่
(บางส่ววนประกาศตั
นประกาศตัววเป็เป็นนประเทศเอกราช
ประเทศเอกราช
หรือบางส่วนปกครองอย่างอิสระแต่ยังร่วมในเครือจักรภพ)
๒) หลังสงคราม โอเชียเนียหันกมาเน้นด้านเศรษฐกิจอย่างไร
(ใช้จุดเด่นทางธรรมชาติส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว)
- ครูสามารถตั้งคาถามอื่น ๆ เพิ่มเติมประกอบการเรียนให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ (Obj.๓)
๒. ครูแจกใบงานที่ ๒.๕ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย ให้นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นคาถามสาคัญจากยุคต่าง ๆ จากนั้น สุ่มนักเรียน ๑-๒ คน
มาแสดงผลงานและสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน (Obj.๑,๒)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๙
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๒. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม เพื่ออภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และ
โอเชียเนีย
- ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย (อิทธิพลจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ การเข้ามาของชาวตะวันตกและเหตุการณ์ส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย) (Obj.๔)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๘๐
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๔๘๑
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการ - การตอบคาถาม
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และ
โอเชียเนียได้พอสังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นของ
เหตุการณ์สาคัญในพัฒนา
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และ
โอเชียเนียได้อย่างมีเหตุผล

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่
ประกอบการอธิบายถึง
พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของ
นิวซีแลนด์และโอเชียเนียได้
อย่างถูกต้อง

- การออกมาระบุ
ตาแหน่งในแผนที่

ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัย - การตอบคาถาม
ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
- การสังเกต
การเมือง สังคม และ
พฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ชุดคาถาม
- ใบงานที่ ๒.๕ เรื่อง
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของ
นิวซีแลนด์และ
โอเชียเนีย

- อธิบายพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์
และโอเชียเนียได้พอ
สังเขป
- วิเคราะห์สาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์
และโอเชียเนียได้อย่างมี
เหตุผล

- ชุดคาถาม
- แผนที่กายภาพ
นิวซีแลนด์และ
โอเชียเนีย
-แผนที่และภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของ
นิวซีแลนด์และ
โอเชียเนีย

- ใช้แผนที่ประกอบการ
อธิบายถึงพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์
และโอเชียเนียได้อย่าง
ถูกต้อง

- ชุดคาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- อภิปรายถึงปัจจัยที่มผี ลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจของ
นิวซีแลนด์และโอเชียเนียได้
อย่างมีเหตุผลและสัมพันธ์กัน
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๔๘๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และ
โอเชียเนียได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................... ........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

คาถาม ๑: ลักษณะของชาว
พื้นเมืองที่อยู่ในนิวซีแลนด์และโอ
เชียเนียเป็นอย่างไร

๑. ยุคชาวพื้นเมือง
(ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗)

ด้านเศรษฐกิจ........................................
..............................................................

ด้านความเชื่อ........................................
...........................................................

ด้านภาษา..........................................
...........................................................
...........................................................

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

คาถาม๓: โอเชียเนียมีความสาคัญ
ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ อย่างไรบ้าง

คาถาม๒: การเข้ามาของชาวยุโรป
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ของนิวซีแลนด์และโอเชียเนียอย่างไรบ้าง

ด้านการเมือง........................................
...........................................................
...........................................................

๓. ยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒
(ค.ศ.๑๙๓๙ - ๑๙๔๕)

๒. ยุคอาณานิคม
(คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ค.ศ.๑๙๓๙)

คาชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นคาถามที่อยู่ในเหตุการณ์สาคัญตามยุคสมัยให้ถูกต้อง

ใบงานที่ ๒.๕ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
ชื่อ-สกุล................................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........

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

คาถาม๔: ในปัจจุบัน นิวซีแลนด์
และโอเชียเนียเน้นจุดเด่นด้าน
เศรษฐกิจอย่างไรบ้าง

๔. ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
(ค.ศ.๑๙๔๖ - ปัจจุบัน)

๔๘๓
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- เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีวัฒนธรรมแบบ
ชาวเกาะ มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทะเล

คาถาม ๑: ลักษณะของชาว
พื้นเมืองที่อยู่ในนิวซีแลนด์และ
โอเชียเนียเป็นอย่างไร

๑. ยุคชาวพื้นเมือง
(ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗)

ด้านเศรษฐกิจ - ทาเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมแทนเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ

ด้านความเชื่อ - ผู้คนบางส่วนเปลี่ยนไป
นับถือศาสนาคริสต์

ด้านภาษา - ใช้ภาษาของประเทศที่เคยยึด
ครอง เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นภาษาราชการ

- เป็นหนึ่งในสนามรบหลักทางทะเล
และเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งฐาน
ทัพของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาที่สร้างสนามบินเพื่อส่ง
ญี่ปุ่น
เครื่องบินทิ้งระเบิดประเทศญี

คาถาม๓: โอเชียเนียมีความสาคัญ
ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ อย่างไรบ้าง

คาถาม๒: การเข้ามาของชาวยุโรป
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
ของนิวซีแลนด์และโอเชียเนียอย่างไรบ้าง

ด้านการเมือง - นาเอาระบอบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศ

๓. ยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒
(ค.ศ.๑๙๓๙ - ๑๙๔๕)

๒. ยุคอาณานิคม
(คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ค.ศ.๑๙๓๙)

คาชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นคาถามที่อยู่ในเหตุการณ์สาคัญตามยุคสมัยให้ถูกต้อง

- เน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เช่น ทะเลชายหาด ควบคู่กับการ
การท่
งวัฒนธรรม
ท่องเทีอ่ยงเที
วเชิ่ยงวเชิ
วัฒนธรรม

คาถาม๔: ในปัจจุบัน นิวซีแลนด์
และโอเชียเนียเน้นจุดเด่นด้าน
เศรษฐกิจอย่างไรบ้าง

๔. ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
(ค.ศ.๑๙๔๖ - ปัจจุบัน)

เฉลยใบงานที่ ๒.๕ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย

๔๘๔
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ตัวชี้วัด
ส ๔.๒ ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ใน
โลกโดยสังเขป
ขอบเขตเนื้อหา
๑. พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุค
โบราณถึงยุคกลาง)ได้พอสังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ของเหตุการณ์สาคัญในพัฒนาทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุค
โบราณถึงยุคกลาง)ได้อย่างมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนรับชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับประเทศอียิปต์ เรื่อง This
isเรื่อEgypt(๑.๓๓
นาที) นาที)
ง This is Egypt(๑.๓๓
(https://www.youtube.com/watch?v=k3KqP69xuPc)
โดยครูตั้งคาถามก่อนดูวีดิทัศน์ไว้ดังนี้
๑) วีดิทัศน์นี้แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (แนะนำประเทศ
อียิปต์)
๒) วีดิทัศน์นี้แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของอียิปต์อย่างไร
บ้าง(เช่น ควำมสวยงำมของธรรมชำติ และสิ่งก่อสร้ำงโบรำณ)
๓) ประเทศอียิปต์ตั้งอยู่ในทวีปอะไร(ทวีปแอฟริกำ)
๒. ครูกล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า “จากวีดิทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความ
สวยงามของประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา
โดยมีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ และจากสิ่งก่อสร้างจาก
อารยธรรมโบราณที่เคยตั้งอยู่ วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ถึงความ
เจริญของทวีปแอฟริกาในอดีต ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง”
จากนั้นครูนาเข้าสู่เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)

สือ่
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง This is Egypt(๑.๓๓ นาที)
(https://www.youtube.com/
watch?v=k3KqP69xuPc)
๒. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา
๓. แผนที่ภูมิภาคของทวีปแอฟริกา (ที่มา:
http://www.waml.org/ib/waml-informationbulletin/46-3/index-to-lc-g-schedule/33africa-regions/)
๔. แผนที่กายภาพของทวีปแอฟริกา
(ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/
369998925612964233/?lp=true)

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเตอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๘๕
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่ประกอบการอธิบายถึง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)ได้
อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)ได้
อย่างมีเหตุผล

๕. แผนที่แสดงอาณาเขตของภูมิภาคแอฟริกาเหนือ
และตะวันออกกลาง (ที่มา:
http://goxi.org/profiles/blogs/call-for-papersogel-special-issue-on-energy-law-and-policyin)
๖. แผนที่แสดงอาณาเขตของอารยธรรมอิยิปต์โบราณ
(ที่มา: https://www.pinterest.de/pin/
354658539387250541/?lp=true)
๗. แผนที่แสดงอิทธิพลของอาหรับในบริเวณ
ตะวันออกกลาง และพื้นที่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
(ที่มา: https://adventuresofatravelersheart
.wordpress.com/2015/03/25/moorishinfluence-in-spain/)
๘. แผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรออตโตมัน
ค.ศ. ๑๖๘๓
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/
Ottoman_Empire#/
แผนที่ภูมิภาคของทวีปแอฟริกา (ที่มา: http://www.waml.org/ib/wamlinformation-bulletin/46-3/index-to-lc-g-schedule/33-africa-regions/) media/File:OttomanEmpireMain.png)

ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่อง พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)โดยใช้หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรม
นาเสนอ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
โดยมีหัวข้อการศึกษาตาม timeline ดังต่อไปนี้
- ยุคโบราณ (๔,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ.๔๗๖)
- ยุคกลาง(ค.ศ.๔๗๖-๑๔๕๓)
๑.๑) ยุคโบราณ(๔,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ.๔๗๖)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔๘๖
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การสรุปความเข้าใจเรื่องพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ ใน
ใบงานที่ ๒.๖ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม
แผนที่แสดงอาณาเขตของภูมิภาคแอฟริกาเหนือแลตะวั
และตะวันนออกกลาง
ออก
และเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
(ที
่มา: (ที
http://goxi.org/profiles/blogs/call-for-papersogelกลาง
่มา: http://goxi.org/profiles/blogs/call-for-papersกลาง)
ogel-special-issue-on-energy-law-and-policy-in)
special-issue-on-energy-law-and-policy-in)

(ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/369998925612964233/?lp=true)

แผนที่กายภาพของทวีปแอฟริกา

๙. แผนที่อาณาจักรซองไฮ่ ช่วง ค.ศ.๑๔๙๓-๑๕๒๘
(ที่มา: https://www.gifex.com/detail-en/201001-0511636/The_Songhai_Empire_1493_1528.html)
๑๐. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึง
ยุคกลาง)
๑๑. รูปภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๘๗
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๑) ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ มีความเจริญมากกว่าภูมิภาคอื่นใน
ทวีปแอฟริกาอย่างไรบ้าง(มีลักษณะควำมเป็นเมือง เป็นอำรย
ธรรมที่เจริญ ในขณะที่ภูมิภำคอื่นส่วนใหญ่เป็นอำรยธรรมแบบชน
เผ่ำ)
๒) ปัจจัยใดบ้าง ที่ทาให้ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ มีความเจริญ
มากกว่าภูมิภาคอื่นในทวีปแอฟริกา (๑. เพรำะมีภูมิศำสตร์ที่
เส้นทำงติดต่อกับทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทำให้เกิดกำร
การแลกเปลี
ทยาการต่
งทาํ มให้ีคมวำมเจริ
คี วามเจริ
ญกว่
ภิ าคอื่นน่
แลกเปลี่ยนวิย่ ทนวิยำกำรต่
ำง าๆง จึๆงทจึำให้
ญกว่
ำภูามภูิภมำคอื
ในแอฟริกำที่ไม่ได้มีกำรเชื่อมต่อกับภูมิภำคอื่น ๒. มีทะเลทรำย
ซำฮำรำ ที่กั้นระหว่ำงแอฟริกำตอนเหนือกับแอฟริกำตอนใต้ จึง
ทำให้ควำมเจริญไม่ลงไปสู้แอฟริกำตอนใต้เกิดควำมแตกต่ำงทำง
สังคมวัฒนธรรมอย่ำงชัดเจน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๘๘
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๓) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ส่งผลต่อความเจริญของอารยธรรมอียิปต์
โบราณอย่างไรบ้ำง(๑. เพรำะมีแม่น้ำไนล์ เป็นแม่นำสำยใหญ่
้
ที่
สำมำรถทำเกษตรกรรมได้ จึงมีผู้คนอำศัยอยู่มำก ๒. มีพื้นที่เชือ่ มต่อ
กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไปยังทวีปยุโรปและมีพนื้ ที่เชื่อมกับ
ตะวันออกกลำง ทำให้อียิปต์มีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและค้ำขำยได้
ส่งผลให้เกิดควำมเจริญอย่ำงรวดเร็ว)
๔) สาเหตุใดที่ทาให้อาณาจักรอียิปต์โบราณและอาณาจักร อื่น ๆ
ในแอฟริกาเหนือล่มสลาย (เพรำะถูกรุกรำนจำกชนชำติอื่น เช่น โรมัน
และชำวอำหรับ)
๑.๒) ยุคกลาง (ค.ศ.๔๗๖-๑๔๕๓)

(ที่มา: https://www.pinterest.de/pin/354658539387250541/?lp=true)

แผนที่แสดงอาณาเขตของอารยธรรมอียิปต์โบราณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๘๙
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แผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรออตโตมัน ค.ศ. ๑๖๘๓
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire#/
media/File:OttomanEmpireMain.png)

แผนที่แสดงอิทธิพลของอาหรับในบริเวณตะวันออกกลาง และพื้นที่รอบทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน (ที่มา: https://adventuresofatravelersheart.wordpress.
com/2015/03/25/moorish-influence-in-spain/)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๙๐

480
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แผนที่อาณาจักรซองไฮ่ ช่วง ค.ศ.๑๔๙๓-๑๕๒๘ (ที่มา:
https://www.gifex.com/detail-en/2010-01-0511636/The_Songhai_Empire_1493_1528.html)
๑) การเข้ามาของชาวอาหรับในแอฟริกาเหนือ ก่อให้เกิดการ
การเปลี
ย่ นแปลงในทวี
ปแอฟริ
กาอย่
างไรบ้
ง (๑.ได้ได้
นาํ เอาศาสนา
เปลี
่ยนแปลงในทวี
ปแอฟริ
กาอย่
างไรบ้
าง า(๑.
นำเอำศำสนำ
อิสลำมเข้ำมำเผยแผ่นในพื้นที่ ทำให้ชำวแอฟริกันตอนเหนือส่วน
ใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม ๒. นำเอำวิทยำกำรและวัฒนธรรมจำก
ตะวันออกกลำงเข้ำมำในแอฟริกำตอนเหนือ เช่น กำรสร้ำงมัสยิต
และอำคำรโดมแบบมุสลิม เป็นต้น)
๒) ยกตัวอย่างอาณาจักรที่มีอิทธิพลในดินแดนแอฟริกาในยุค
กลาง (เช่น อำณำจักรออตโตมัน อำณำจักรซองไฮ เป็นต้น)
- ครูสามารถตั้งคาถามอื่น ๆ เพิ่มเติมประกอบการเรียนให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสุ่มนักเรียนระบุตาแหน่งพื้นที่สาคัญ
ในเนื้อหาได้ (Obj.๓)
๒. ครูแจกใบงานที่ ๒.๖ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง) ให้นักเรียน
วิเคราะห์ประเด็นคาถามสาคัญจากยุคต่าง ๆ จากนั้นสุ่มนักเรียน
๑-๒ คน มาแสดงผลงานและสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน (Obj.๑,๒)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๙๑

481
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ขั้นสรุป
๑. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จาก
การเรียน
๒. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม เพื่ออภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ของ แอฟริ
กา และ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของนิ
วซีแลนด์
ยุโอเชี
คโบราณ-ยุ
ยเนีย คกลาง
--ปัปัจจจัจัยยใดบ้
ใดบ้าางที
งที่ม่มีผีผลต่
ลต่ออพัพัฒฒนาการทางการเมื
นาการทางการเมือองงสัสังงคมและเศรษฐ
คมและ
จของนิกายุ
วซีคแโบราณ-ยุ
ลนด์และโอเชี
ยเนี(อิย ท(อิธิทพธิลจากภาพ
พลจำกสภำพ
กิเศรษฐกิ
จของ แอฟริ
คกลาง
ภูมิศาสตร์
ภูมิศำสตร์ กำรแลกเปลี
่ยนวิบทชนชํ
ยำกำรกั
และเหตุ
การแลกเปลี
่ยนวิทยาการกั
าติอื่นบชนชำติ
และเหตุอกื่นารณ์
สำ�คัญกำรณ์
ทาง
ประวั
ิศาสตร์ ก่ตอิศให้ำสตร์
เกิดพัก่ฒอนาการด้
สังคมและ
สำคัญตทำงประวั
ให้เกิดพัาฒนการเมื
นำกำรด้อำงนกำรเมื
อง สังคม
และเศรษฐกิ
จของทวี
ปแอฟริ
กำในช่
งยุคโบรำณถึ
งยุคกลำง)
เศรษฐกิ
จของทวี
ปแอฟริ
กาในช่
วงยุควโบราณถึ
งยุคกลาง)
(Obj.๔)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔๙๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการ - การตอบคาถาม
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
(ยุคโบราณถึงยุคกลาง)ได้พอ
สังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่
- การออกมาระบุ
ประกอบการอธิบายถึง
ตาแหน่งในแผนที่
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัย - การตอบคาถาม
ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
- การสังเกตพฤติกรรม
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณ
ถึงยุคกลาง)ได้อย่างมีเหตุผล

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ชุดคาถาม
- แบบฝึกหัด เรื่อง
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณ
ถึงยุคกลาง)

- อธิบายพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)ได้พอสังเขป
- วิเคราะห์สาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)ได้อย่างมีเหตุผล

- ชุดคาถาม
- แผนที่กายภาพทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณ
ถึงยุคกลาง)
-แผนที่และภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้

- ใช้แผนที่ประกอบการ
การอธิ
บายถึ
ฒนาการทาง
อธิบายถึ
งพัฒงพันาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)ได้อย่างถูกต้อง

- ชุดคาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- อภิปรายถึงปัจจัยที่มผี ลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)ได้อย่างมีเหตุผลและ
สัมพันธ์กัน

494
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานที่ ๒.๖ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
ชื่อ-สกุล............................................................................................ ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
ตอนที่ ๑ จับคู่ข้อความ
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาตอบให้สัมพันธ์กับประโยคที่กาหนดให้

ก. โรมัน

ข. ออตโตมัน

ค. ฟาโรห์

ง. ไอยคุปต์

จ.พีระมิด

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

๑. ชื่อเรียกขนานนามอารยธรรมอียิปต์โบราณ

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

๒. สิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ ภายในเก็บพระศพของฟาโรห์

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

๓. ชื่อเรียกของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ

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

๔. อาณาจักรสุดท้ายที่เข้ายึดครองอียิปต์โบราณ ก่อนอียิปต์โบราณจะ
ล่มสลาย

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

๕. อาณาจักรอิสลามที่แผ่อิทธิพลครอบครองแอฟริกาเหนือ

ตอนที่ ๒ วิเคราะห์ประเด็นคาถาม
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นคาถามที่กาหนดให้ต่อไปนี้

๑. ยุคโบราณ
(๔,๐๐๐ ปีก่อน ค.ศ.-ค.ศ.๔๗๖)

๒. ยุคกลาง (ค.ศ.๔๗๖-๑๔๕๓)

คาถาม ๑: ปัจจัยใด ที่ส่งผลให้ในยุคโบราณ
และยุคกลาง ภูมิภาคแอฟริกาเหนือมีความ
เจริญกว่าภูมิภาคอื่นในทวีปแอฟริกา

คาถาม ๒:การเข้ามาของชาวอาหรับใน
แอฟริกาเหนือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทวีปแอฟริกาอย่างไรบ้าง

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

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
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เฉลย ใบงานที่ ๒.๖ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
ตอนที่ ๑ จับคู่ข้อความ
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาตอบให้สัมพันธ์กับประโยคที่กาหนดให้

ก. โรมัน

ข. ออตโตมัน

ค. ฟาโรห์

ง. ไอยคุปต์

จ. พีระมิด

ง.ค. ไอยคุ
ปต์
ฟาโรห์

๑. ชื่อเรียกขนานนามอารยธรรมอียิปต์โบราณ

จ. พีระมิด

๒. สิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ ภายในเก็บพระศพของฟาโรห์

ค. ฟาโรห์

๓. ชื่อเรียกของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ

ก.
น น
ข. โรมั
ออตโตมั

๔. อาณาจักรสุดท้ายที่เข้ายึดครองอียิปต์โบราณ ก่อนอียิปต์โบราณจะ
ล่มสลาย

ก.
โรมั
น่ ๒ วินเคราะห์ประเด็นคาถาม
ข.ตอนที
ออตโตมั

๕. อาณาจักรอิสลามที่แผ่อิทธิพลครอบครองแอฟริกาเหนือ

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นคาถามที่กาหนดให้ต่อไปนี้

๑. ยุคโบราณ
(๔,๐๐๐ ปีก่อน ค.ศ.-ค.ศ.๔๗๖)

๒. ยุคกลาง (ค.ศ.๔๗๖-๑๔๕๓)

คาถาม ๑: ปัจจัยใด ที่ส่งผลให้ในยุคโบราณ
และยุคกลาง ภูมิภาคแอฟริกาเหนือมีความ
เจริญกว่าภูมิภาคอื่นในทวีปแอฟริกา

คาถาม ๒:การเข้ามาของชาวอาหรับใน
แอฟริกาเหนือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทวีปแอฟริกาอย่างไรบ้าง

๑. เพรำะมีภูมิศำสตร์ที่เส้นทำงติดต่อกับทวีป
ยุโรปและทวีปเอเชีย ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
วิทยำกำรต่ำง ๆ จึงทำให้มีควำมเจริญกว่ำ
ภูมิภำคอื่นในแอฟริกำที่ไม่ได้มีกำรเชื่อมต่อกับ
ภูมิภำคอื่น
๒. มีทะเลทรำยซำฮำรำ ที่กั้นระหว่ำงแอฟริกำ
ตอนเหนือกับแอฟริกำตอนใต้ จึงทำให้ควำม
เจริญไม่ลงไปสู่แอฟริกำตอนใต้เกิดควำม
แตกต่ำงทำงสังคมวัฒนธรรมอย่ำงชัดเจน

๑. ได้นำเอำศำสนำอิสลำมเข้ำมำเผยแผ่นใน
พื้นที่ ทำให้ชำวแอฟริกันตอนเหนือส่วนใหญ่นับ
ถือศำสนำอิสลำม ๒.นำเอำวิทยำกำรและ
วัฒนธรรมจำกตะวันออกกลำงเข้ำมำในแอฟริกำ
ตอนเหนือ เช่น กำรสร้ำงมัมัสยิตด และอำคำรโดม
แบบมุสลิม เป็นต้น

ตัวชี้วัด
ส ๔.๒ ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับเพลงแนะนาฟุตบอลโลกของ
แอฟริกาใต้ เรื่อง Shakira - Waka Waka (๓.๓๐ นาที)
( https://www.youtube.com/watch?
v=pRpeEdMmmQ0)
ขอบเขตเนื้อหา
- โดยครูตั้งคาถามก่อนดูวีดิทัศน์ไว้ดังนี้
๑. พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
๑) วีดิทัศน์นี้แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (เป็นเพลงประกอบการ
ของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
การแข่
ฟุตบอลโลกปี
๒๐๑๐)
แข่
งขันงฟุขัตนบอลโลกปี
๒๐๑๐)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒) ฟุตบอลโลกครั้งนี้ จัดขึ้นที่ประเทศอะไร (แอฟริกาใต้)
ด้านความรู้
๓) ฟุตบอลโลกครั้งนี้มีความสาคัญต่อทวีปแอฟริกาอย่างไรบ้าง (เป็น
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึง ฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปแอฟริกา และเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ทวีปแอฟริกาก็มีศักยภาพในการจัดฟุตบอลโลก)
ยุคปัจจุบัน)ได้พอสังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นของ ๒. ครูกล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า “จากวีดิทัศน์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
แอฟริกา ที่มีความสามารถในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้อย่างไรก็
เหตุการณ์สาคัญในพัฒนาทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุค ตาม ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่แอฟริกาจะพัฒนามาได้ถึงขั้นนี้ วันนี้เราจะได้เรียนรู้
ถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในทวีปแอฟริกา ที่ผลของเหตุการณ์นั้น
ปัจจุบัน) ได้อย่างมีเหตุผล

สือ่
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง Shakira - Waka
Waka
(๓.๓๐ นาที)
( https://www.youtube.com/watch?
v=pRpeEdMmmQ0)
๒. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา
๓. แผนที่แสดงเส้นทางการเดินเรือของ
เฟอร์ดินานด์ แมคเจลแลน (Ferdinand
(ที่มา
https://www.ifweassume.com/2012/
Magellan) (ที่มา https://www.ifweas12/plots-that-changed-worldsume.com/2012/ 12/plots-thatiii.html)
changed-world- iii.html)

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเตอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๙๗
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่ประกอบการอธิบายถึง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)ได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)ได้อย่าง
มีเหตุผล
ส่งผลมาถึงปัจจุบัน” จากนั้นครูนาเข้าสู่เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)โดยใช้
หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับ โปรแกรมนาเสนอเรื่อง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึง
ยุคปัจจุบัน)
โดยมีหัวข้อการศึกษาตาม timeline ดังต่อไปนี้
- ยุคใหม่ (ค.ศ.๑๔๕๓-๑๙๔๕)
- ยุคปัจจุบัน(ค.ศ.๑๙๔๕-ปัจจุบัน)
๑.๑) ยุคใหม่ (ค.ศ.๑๔๕๓-๑๙๔๕)

๔. แผนที่แบ่งเขตการสารวจ จาก
สนธิสัญญาทอร์เอซิลลัส
(ที่มา: https://bit.ly/2WdUgF9)
๕. ภาพการจับทาสชาวแอฟริกาลงเรือ
เพื่อนาไปเป็นแรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
โลก (ที่มา:
https://www.theguardian.com/worl
d/
2015/jul/12/british-history-slaveryburied-scale-revealed)
๖. แผนที่แสดงการเข้ามายึดครองแอฟริกา
ของชาติมหาอานาจตะวันตก ในปี ค.ศ.
๑๘๘๐ (ซ้าย) และ ค.ศ.๑๙๑๓ (ขวา)
(ที่มา:
https://brilliantmaps.com/africa1914/)
๗. สงครามระหว่างอังกฤษกับชนเผ่าซูลู
(ที่มา:

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๙๘
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แผนที่แสดงเส้นทางการเดินเรือของเฟอร์ดินานด์ แมคเจลแลน (ที่มา
https://www.ifweassume.com/2012/12/plots-that-changedworld-iii.html)
๑) ปัจจัยใดบ้างที่ทาให้ชาวยุโรปจึงเริ่มออกสารวจดินแดนใหม่ (๑.
เพราะเส้นทางการค้าระหว่างยุโรปกับเอเชียเดิม ถูกชาวอาหรับปิดกั้น
เส้นทางการค้า หรือขายต่อในราคาแพง จึงทาให้ต้องการหาซื้อสินค้าจาก
ทางเอเชียโดยตรง ๒.ผู้คนบางส่วนต้องการหนีความวุ่นวายทางการเมือง
ในยุโรป)
๒) การสารวจดินแดนใหม่ ส่งผลต่อทวีปแอฟริกาอย่างไรบ้าง (ทา
ให้ชาวยุโรปค้นพบดินแดนใหม่บริเวณชายฝั่งรอบ ๆ ทวีปแอฟริกา ผ่าน
การเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป)

https://www.britishbattles.com/zulu
-war/battle-of-gingindlovu/)
๘. เหมืองทองคาในแอฟริกาใต้ ทศวรรษ
๑๘๙๐ (ที่มา:
http://www.miningartifacts.org/Sout
h-African-Mines.html)
๙. ทหารแคเมอรูน (อยู่ในกองทัพเยอรมนี)
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ที่มา:
http://greatwarproject.org/2016/08/
23/the-murderous-war-acrossafrica/)
๑๐. ภาพการรบในสมรภูมิเอล อลาเมน
ประเทศอิยิปต์ (ที่มา:
https://bit.ly/2UaNMFh)
๑๑. ภาพผู้อพยพจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ในรวันดา
(ที่มา:
https://app.emaze.com/@AORQLQI

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๙๙
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภู
มิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมื
อง สังคมและเศรษฐกิ
จของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ
รายวิ
ติศาสตร์มิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก๑ษาปี
ี่ ๓
เรื่อง ชพัาฒประวั
นาการของภู
ชั่วทโมง
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๒้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
า ประวัสตัญิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนที่แบ่งเขตการสรายวิ
ารวจชจากสนธิ
ญาทอร์เดซิลลัส
TF
(ที
่มา: ่แhttps://bit.ly/2WdUgF9)
/genocidio-de-ruanda#1)
แผนที
บ่งเขตการสารวจ จากสนธิสัญญาทอร์เดซิลลัส
TF
TF/genocidio-de-ruanda#1)
๑๒.
ภาพโจรสลัดโซมาเลีย (ที่มา:
(ที่มา: https://bit.ly/2WdUgF9)
/genocidio-de-ruanda#1)
๓) จากสนธิสัญญาทอร์เดซิลลัส ส่งผลต่อการสารวจทวีปแอฟริกา https://medium.com/@RangaMberi/
๑๒. ภาพโจรสลัดโซมาเลีย (ที่มา:
ในช่วงแรกอย่
างไรบ้
(ทาให้เโดซิ
ปรตุลลัเกสเป็
นชาติอการส
แรกทีารวจทวี
่ได้สิทธิ์ใปนการส
๓) จากสนธิ
สัญางญาทอร์
ส ส่งผลต่
แอฟริารวจ
กา why-somali-pirates-shouldnthttps://medium.com/@RangaMberi/
ดิในช่
นแดนในทวี
แอฟริากง าและเอเชี
ย)เกสเป็นชาติแรกที่ได้สิทธิ์ในการสารวจ bother-abducting-meวงแรกอย่ปางไรบ้
(ทาให้โปรตุ
why-somali-pirates-shouldnte8b6fb32cce1)
ดินแดนในทวีปแอฟริกาและเอเชีย)
bother-abducting-me๑๓.
ภาพแสดงเด็กแอฟริกันอาศัยอยู่อย่าง
e8b6fb32cce1)
ล๑๓.
าบาก
(ที่มา: กแอฟริกันอาศัยอยู่อย่าง
ภาพแสดงเด็
http://buschauerportraits.com/portf
ลาบาก (ที่มา:
olio/
http://buschauerportraits.com/portf
ภาพการจับทาสชาวแอฟริกาลงเรือ เพื่อนาไปเป็นแรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ africa-2/)
olio/
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/12/
โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง พัฒนาการ
ทัภาพการจั
่วโลก (ทีบ่มา:ทาสชาวแอฟริ
กาลงเรือ เพื่อนาไปเป็นแรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ๑๔.
africa-2/)
อง สังาเสนอ
คมและเศรษฐกิ
ของทวีป
british-history-slavery-buried-scale-revealed)
๑๔. โปรแกรมน
เรื่อง พัฒจนาการ
ทั่วโลก (ที่มา: https://www.theguardian.com/world/2015/jul/12/ ทางการเมื
กา (ยุอคง ใหม่
ถึงยุคปัจจุบัน) จของทวีป
๔) การเข้ามาของชาวยุโรปในแอฟริกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ แอฟริ
ทางการเมื
สังคมและเศรษฐกิ
british-history-slavery-buried-scale-revealed)
่ยวกัถึงบยุพัคฒปันาการทาง
เข้ามาโดยมี
จุดประสงค์
อย่างไร
(๑.เพื่อค้ากขายสิ
นค้สาต์ต่ศาตวรรษที
ง ๆ เช่น่ ๑๖-๑๘
งาช้าง ๑๕.
แอฟริรูกปาภาพเกี
(ยุคใหม่
จจุบัน)
๔) การเข้
ามาของชาวยุ
โรปในแอฟริ
าช่วงคริ
สังคมและเศรษฐกิ
จของทวีป
๒.
่อจับชาวแอฟริ
กันอไปเป็
นทาสตามที
าต่งาๆ)ง นๆ)ค้า ต่าง ๆ เช่น งาช้าง การเมื
๑๕. รูปองภาพเกี
่ยวกับพัฒนาการทาง
เข้าเพื
มาโดยมี
จุดประสงค์
ย่างไร
(๑.เพื่อค้า่ ต่ขายสิ
แอฟริ
ใหม่ถึงยุคปัจจุบจันของทวี
) ป
การเมืกอาง (ยุสังคคมและเศรษฐกิ
๒. เพื่อจับชาวแอฟริกันไปเป็นทาสตามที่ ต่าง ๆ)
แอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)

๕๐๐
๕๐๐

500490
500

แผนที่แสดงการเข้ามายึดครองแอฟริกาของชาติมหาอานาจตะวันตก ในปี
ในปี ค.ศ.๑๘๘๐
าย) ค.ศ.๑๙๑๓
และ ค.ศ.๑๙๑๓
ค.ศ.๑๘๘๐
(ซ้าย)(ซ้และ
(ขวา)(ขวา)
(ที่มา:(ที่มา:
https://brilliantmaps.com/africa-1914/)

๕) เพราะเหตุใด ชาวยุโรปจึงเลือกใช้ชาวแอฟริกาเป็นแรงงานทาส
(๑.เพราะชาวแอฟริกันมีความแข็งแรงและอดทนมาก ๒.เพราะความด้อย ภาระงาน/ชิ้นงาน
กว่าทางกองกาลังต่อสู้)
- การสรุปความเข้าใจเรื่อง
พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ ในใบงานที่
๒.๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่
ถึงยุคปัจจุบัน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๑

491
501

เหมืองทองคาในแอฟริกาใต้ ทศวรรษ ๑๘๙๐ (ที่มา:
http://www.miningartifacts.org/South-African-Mines.html)
๖) เพราะเหตุใด ในยุคจักรวรรดินิยมชาติมหาอานาจในยุโรปจึงให้
ความสนใจและเข้ามายึดครองพื้นที่ในทวีปแอฟริกา (๑.เพราะเกิดการ
การแข่
ขันความเป็
นมหาอำ
�นาจระหว่
างประเทศมหาอำ
�นาจในยุ
แข่งขันงความเป็
นมหาอ
านาจระหว่
างประเทศมหาอ
านาจในยุ
โรปโรป
๒.
๒.เพราะชาติ
มหาอำ
�นาจต่
ญยเสีอิยทอิธิทพธิลส่
พลส่
วนใหญ่
ในทวี
ปอเมริ
กาไป๓.
เพราะชาติมหาอ
านาจต่
างสูางสู
ญเสี
วนใหญ่
ในทวี
ปอเมริ
กาไป
เพื่อต้่ออต้งการเพชร
า อัญอัมณี
ธาตุธาตุและทรั
พยากรธรรมชาติ
อันอมีันมี
๓.เพื
องการเพชรทองค
ทองคา
ญมณีแร่แร่
และทรั
พยากรธรรมชาติ

สงครามระหว่างอังกฤษกับชนเผ่าซูลู (ที่มา:
https://www.britishbattles.com/zulu-war/battle-ofgingindlovu/)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๒

492
502

ทหารแคเมอรูน (อยู่ในกองทัพเยอรมนี) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑
(ที่มา: http://greatwarproject.org/2016/08/23/the-murderouswar-across-africa/)

ค่าในทวีปแอฟริกา ๔.ใช้ชาวแอฟริกาเป็นแรงงานในการทาการเกษตร
และอุตสาหกรรม สร้างความมั่งคั่งให้ประเทศมหาอานาจที่ยึดครอง)
๗) การเข้ามาของชาวตะวันตก ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมอย่างไร
บ้าง (ด้านภาษา มีการใช้ภาษาของประเทศเจ้าอาณานิคมเป็นภาษา
ราชการ ด้านความเชื่อ ได้นาเอาศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในพื้นที่)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๓

493
503

ภาพการรบในสมรภูมิเอล อลาเมน ประเทศอียิปต์ (ที่มา:
ที่มา: https://bit.ly/2UaNMFh)
https://bit.ly/2UaNMFh)
๘) การเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ ส่งผลต่อทวีปแอฟริกา
อย่างไรบ้าง
(๑.แอฟริกาเหนือเป็นสมรภูมิสาคัญ โดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่ ๒
เพราะเป็นดินแดนที่ประเทศมหาอานาจครอบครอง และมีจุดยุทธศาสตร์
สาคัญที่จะบุกยุโรปใต้ต่อได้ ๒.ชาวแอฟริกาถูกประเทศเจ้าอาณานิคม
เกณฑ์ไปเป็นทหารเป็นจานวนมาก)
๑.๒) ยุคปัจจุบัน(ค.ศ.๑๙๔๕-ปัจจุบัน)
๑) หลังสงครามโลกครั้ง ๒ ประเทศเจ้าอาณานิคมมีแนวคิดต่อ
ประเทศใต้อาณานิคมอย่างไร (ประกาศให้ประเทศที่อยู่ภายใต้การยึด
ครองเป็นเอกราช)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๔

494
504

ภาพโจรสลัดโซมาเลีย
(ที่มา: https://medium.com/@RangaMberi/why-somali-piratesshouldnt-bother-abducting-me-e8b6fb32cce1)

ภาพผู้อพยพจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา (ที่มา:
https://app.emaze.com/@AORQLQITF/genocidio-de-ruanda#1)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๕

495
505

ภาพแสดงเด็กแอฟริกันอาศัยอยู่อย่างลาบาก (ที่มา:
http://buschauerportraits.com/portfolio/africa-2/)
๒) ในปัจจุบัน สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในทวีป
แอฟริกาเป็นอย่างไร (ด้านการเมือง-หลายประเทศยังเกิดความไม่มั่นคง
ทางการเมือง เกิดรัฐประหาร และสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์และชนชาติ)
(ด้านเศรษฐกิจ-ส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน ประชากรมีรายได้
น้อย) (ด้านสังคม-ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศคุณภาพชีวิตไม่ดี อด
อยาก การดูแลด้านการศึกษาและสุขภาพยังไม่เพียงพอ)
๓) ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดในทวีปแอฟริกา
อย่างไรบ้
ลากรสาขาต่าาง ๆ อาหาร
งไรบ้าางง (องค์
(องค์กการสหประชาชาติ
ารสหประชาชาติได้ได้สงท่ ทหาร
หาร บุบุคคลากรสาขาต่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๖

496
506

ขั้นสรุป
๑. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการเรียน
๒. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม เพื่ออภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
ทางการเมื
อง สัางงทีคม่มีผและเศรษฐกิ
จของ แอฟริกาองยุสัคงใหม่
ถึงยุคปัจจุบันจ
- ปัจจัยใดบ้
ลต่อพัฒนาการทางการเมื
คมและเศรษฐกิ
ของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
(อิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตร์ การเข้ามาของชาวตะวันตก เหตุการณ์
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาในช่วงยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน) (Obj.๔)

ยารักษาโรคและงบประมาณ เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือประชากร
ในทวีปแอฟริกาที่ปัญหา)
- ครูสามารถตั้งคาถามอื่น ๆ เพิ่มเติมประกอบการเรียนให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และสุ่มนักเรียนระบุตาแหน่งพื้นที่สาคัญในเนื้อหาได้ (Obj.๓)
๒. ครูแจกใบงานที่ ๒.๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน) ให้นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นคาถามสาคัญจากยุคต่าง ๆ จากนั้น สุ่มนักเรียน ๑-๒ คน มา
แสดงผลงานและสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน (Obj.๑,๒)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๗

497
507

508
508 498

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายพัฒนาการ - การตอบคาถาม
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุค
ใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)ได้พอสังเขป
๒. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
ได้อย่างมีเหตุผล

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓. นักเรียนใช้แผนที่
- การออกมาระบุตาแหน่ง
ในแผนที่
ประกอบการอธิบายถึง
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
(ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)ได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยที่ - การตอบคาถาม
มีผลต่อพัฒนาการทางการเมือง - การสังเกตพฤติกรรม
สังคม และเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
ได้อย่างมีเหตุผล

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ชุดคาถาม
- ใบงานที่ ๒.๗ เรื่อง
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคใหม่ถึง
ยุคปัจจุบัน)

- อธิบายพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุค
ปัจจุบัน)ได้พอสังเขป
- วิเคราะห์สาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นของเหตุการณ์
สาคัญในพัฒนาทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุค
ปัจจุบัน)ได้อย่างมีเหตุผล

- ชุดคาถาม
- แผนที่กายภาพทวีป
แอฟริกา (ยุคใหม่ถึง
ยุคปัจจุบัน)
- แผนที่และภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทาง
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้

- ใช้แผนที่ประกอบการ
อธิบายถึงพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุค
ปัจจุบัน)ได้อย่างถูกต้อง

- ชุดคาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- อภิปรายถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อพัฒนาการทางการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึง
ยุคปัจจุบัน)ได้อย่างมี
เหตุผลและสัมพันธ์กัน
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานที่ ๒.๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
ชื่อ-สกุล............................................................................................ ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นคาถามที่กาหนดให้ต่อไปนี้

๑. ยุคใหม่ (ค.ศ.๑๔๕๓-๑๙๔๕)
คาถาม ๑: การเข้ามาของชาวยุโรปในแอฟริกา ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ส่งผลกระทบต่อชาวแอฟริ
กันอย่างไรบ้าง
คาถาม ๒:เพราะเหตุใด ในยุค
จักรวรรดินิยม ชาติมหาอานาจใน
ยุโรปจึงให้ความสนใจในทวีป
แอฟริกาและเข้ามายึดครองพื้นที่ใน
ทวีปแอฟริกา

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

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

๒. ยุคปัจจุบัน (ค.ศ.๑๙๔๕-ปัจจุบัน)
ด้านการเมือง....................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ด้านเศรษฐกิจ
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
คาถาม ๒ : ในฐานะนักเรียน นักเรียน
สามารถมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับทวีปแอฟริกาได้อย่างไรบ้าง

คาถาม ๑ : ปัจจุบัน ทวีปแอฟริกา
ยังคงมีปัญหาด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคมและชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง

ด้านสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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เฉลยใบงานที่ ๒.๗ เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
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คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นคาถามที่กาหนดให้ต่อไปนี้

๑. ยุคใหม่ (ค.ศ.๑๔๕๓-๑๙๔๕)
คาถาม ๑: การเข้ามาของชาวยุโรปในแอฟริกา ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ส่งผลกระทบต่อชาวแอฟริ
กันอย่างไรบ้าง
คาถาม ๒:เพราะเหตุใด ในยุค
จักรวรรดินิยม ชาติมหาอานาจใน
ยุโรปจึงให้ความสนใจในทวีป
แอฟริกาและเข้ามายึดครองพื้นที่ใน
ทวีปแอฟริกา

๑. ชาวแอฟริกันถูกรุกรานพื้นที่ในการอยู่อาศัย
๒. ชาวแอฟริกันจานวนมากถูกจับไปขายเป็นทาส
ในการเกษตรและอุตสาหกรรมตามภูมิภาคต่าง ๆ
ทั่วโลก

๑. เพราะเกิดการแข่งขันความเป็นมหาอานาจระหว่างประเทศมหาอานาจใน
ยุโรป ๒. เพราะชาติมหาอานาจต่างสูญเสียอิทธิพลส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาไป
๓. เพื่อต้องการเพชร ทองคา อัญมณี แร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า
ในทวีปแอฟริกา ๔. ใช้ชาวแอฟริกาเป็นแรงงานในการทาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม สร้างความมั่งคั่งให้ประเทศมหาอานาจที่ยึดครอง

๒. ยุคปัจจุบัน (ค.ศ.๑๙๔๕-ปัจจุบัน)
ด้านการเมือง - หลายประเทศยังเกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง เกิด
รัฐประหาร และสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์และชนชาติ เช่น ปัญหาโจรสลัดและ
การปกครองในโซมาเลียเป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ
- ส่วนใหญ่ประสบปัญหาความ
ยากจน ประชากรมีรายได้น้อย
ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ

คาถาม ๒ : ในฐานะนักเรียน นักเรียน
สามารถมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับทวีปแอฟริกาได้อย่างไรบ้าง

คาถาม ๑ : ปัจจุบัน ทวีปแอฟริกา
ยังคงมีปัญหาด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคมและชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง

ด้านสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
- ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
คุณภาพชีวิตไม่ดี อดอยาก การ
ดูแลด้แาลด้
นการศึ
กษาและสุ
ขภาพ
การดู
านการศึ
กษาและสุ
ขภาพ
ยังไม่เพียงพอ

ตัวอย่างเช่น การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ ให้กับองค์กรที่อยู่ภายใต้
การดูแลของสหประชาชาติ (เช่น UNHCR, UNICEF เป็นต้น)
หรือรณรงค์ให้ประชาชนสนใจร่วมมือแก้ปัญหา ผ่านแคมเปญ
หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การปฏิบัติกิจกรรม “อะไรก่อน อะไรหลัง”สรุป
เหตุการณ์สาคัญทางสังคมของทวีปยุโรป เรื่อง
พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและชมวีดิทัศน์ เรื่อง สงครามครูเสด ๒. บัตรคาเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์
ในทวีปยุโรป
๓. วีดิทัศน์ เรื่องสงครามครูเสด
(https://www.youtube.com/watch?v=2m3U4YjQTQQ)
๒. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมของ
ทวีปยุโรป

ขอบเขตเนื้อหา
- พัฒนาการทางสังคมโดยสังเขปของทวีป
ยุโรปตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการทาง
วีดิทัศน์เรื่องสงครามครูเสด :
สังคมของทวีปยุโรปตามลาดับเวลาได้อย่าง
https://www.youtube.com/watch?v=2m3U4YjQTQQ
ถูกต้อง
จากนั้นผู้สอนใช้คาถามเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์วีดิทัศน์ ดังนี้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.๑ วีดิทัศน์ ดังกล่าวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (สงครามครู
๒. จากบัตรคาที่กาหนดให้นักเรียนสามารถ เสด)
วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญและเรียงลาดับ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องและมีเหตุผล

ส ๔.๒ ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
ต่างๆของโลกโดยสังเขป

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่องพัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๑๒
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๓. นักเรียนนาเสนอและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญทางสังคมของยุโรป
ได้อย่างเป็นระบบและน่าสนใจ
ด้านคุณลักษณะ
๔. ผู้เรียนบอกประโยชน์ของการศึกษา
พัฒนาการของเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพสังคมทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสม

๑.๒ วีดิทัศน์ ดังกล่าวมี สาเหตุของสงครามครูเสดเกี่ยวกับอะไร
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (สงครามครูเสดมีที่มาจากความ
ขัดแย้งทางศาสนา)
๑.๓ สงครามดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อทวีปใดมากที่สุด
(ทวีปยุโรป)
๒.ครูผู้สอนกล่าวนาเข้าสู่บทเรียนว่า“เหตุการณ์สงครามครูเสด
แสดงให้เห็นพัฒนาการทางสังคมยุโรปในหลายๆด้านและเป็น
ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในทวีปยุโรป ซึ่งในวันนี้เราจะ
ร่วมกันศึกษาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆของพัฒนาการทางสังคมทวีป
ยุโรป”
ขั้นสอน
กลุ่ม่มโดยครู
โดยครูใให้ห้ผผู้เู้เรีรียยนน
๑. ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มทั้งหมด ๖๖กลุ
เลื่อนโต๊ะเรียนเข้าหากัน
๒. ครูผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “อะไรก่อน อะไร
หลัง”สรุปเหตุการณ์สาคัญทางสังคมของทวีปยุโรป เรื่อง
พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรปเติมคาตอบลงในใบงานให้
สมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้(Obj.๑,๒)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่องพัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๑๓
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๒.๑ แจกบัตรคา เหตุการณ์สาคัญในทวีปยุโรปให้นักเรียน
กลุ่มละ ๑ ชุด(๖เหตุการณ์) และครูกาหนดให้การนาเสนอ
เรียงลาดับเรื่องตามเหตุการณ์โดยตัวแทนออกมาเลือกจับฉลาก
เพียงกลุ่มละ ๑ เหตุการณ์
๒.๒ ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาและเรียงลาดับ
เหตุการณ์ก่อนและหลัง โดยอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า
รายละเอียดและสาระสาคัญของเหตุการณ์ต่างๆจากหนังสือ
เรียนหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ได้
๓. ให้ผู้เรียนออกแบบการนาเสนอได้อย่างอิสระ โดยออกมาสรุป
เหตุการณ์โดยสังเขป และเรียงลาดับการนาเสนอแต่ละกลุ่ม
ตามลาดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง โดยให้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
๒๐ นาที ทั้งนี้ครูผู้สอนอาจให้ผู้เรียน ๑ กลุ่มแรกออกมาอธิบาย
พร้อมแสดงท่าทางประกอบเหตุการณ์ก็ได้(Obj.๓)
๔. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมข้อมูลของเหตุการณ์ใน
กิจกรรมให้นักเรียนทราบเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขั้นสรุป
๑. ครูใช้แนวคาถามในการสรุปผลการเรียนรู้ โดยใช้แนวคาถาม
ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่องพัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๑๔

504
514

๑.๑ จากการทากิจกรรม “อะไรก่อน อะไรหลัง” ที่ครูให้
นักเรียนเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญต่างๆในทวีปยุโรปนั้น
สามารถทาให้นักเรียนทราบถึงความเป็นมาของทวีปยุโรป
อย่างไรบ้าง(พัฒนาการความเจริญของทวีปยุโรปด้านสังคม เช่น
การศึกษา การค้า การเมือง การเกษตร เป็นต้น)
๑.๒ การศึกษาเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ของทวีป
ยุโรปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆ นักเรียนคิดว่า
ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการศึกษาพัฒนาการทางสังคมของ
ยุโรป (ความชาญฉลาดของชาวยุโรปที่มีมาอย่างยาวนานและ
เป็นต้นแบบแก่สังคมมนุษย์ทั่วโลกในปัจจุบันนามาปรับใช้และ
แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในภูมิภาคอื่นๆ ได้โดยมีบทเรียนจากทวีป
ยุโรป ฯลฯ) (Obj.๔)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่องพัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๑๕

505
515

516
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบาย - สังเกตพฤติกรรมการ
การตอบคำ
พัฒนาการทางสังคมของทวีป ตอบค
าถาม�ถาม
ยุโรปตามลาดับเวลาได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒. จากบัตรคาที่กาหนดให้
- ประเมินแผ่นพับ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญและ
เรียงลาดับเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องและมีเหตุผล
๓. นักเรียนนาเสนอและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์สาคัญทางสังคม
ของยุโรปได้อย่างเป็นระบบ
และน่าสนใจ
ด้านคุณลักษณะ
๔. ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ - สังเกตพฤติกรรมการ
การศึกษาพัฒนาการของ
ตอบคาถาม
เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพสังคมทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

- ระดับดีขึ้นไป

- แบบประเมินแผ่นพับ

- ระดับดีขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม - ระดับดีขึ้นไป

506
516

507
517

517
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

518

บัตรคำอะไรก่อน-หลัง เรือ่ ง พัฒนำกำรทำงสังคมของทวีปยุโรป

คำชี้แจง ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุกำรณ์สำคัญของทวีปยุโรปให้ถูกต้อง และศึกษำรำยละเอียดของคำที่
กำหนดให้

o รำยละเอียดบัตรคำ
 เริ่มต้นควำมเจริญของประชำธิปไตยโลก
 ยุคมืดของยุโรป กรุงโรมแตก แหลกสลำย
 ค้นพบโลกใหม่ ค้นพบตัวเอง
 สงครำมควำมคิด ยืมมือคนอื่นติดอำวุธ
 สงครำมครบเครื่องครั้งแรกของโลก
 ปฏิวัติอุตสำหกรรม นำพำก้ำวกระโดด

508
518

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Wi๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญทาง
m3wy3d_c
ประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของยุโรปได้อย่างมี
๒. ครูตั้งประเด็นคาถามดังนี้
เหตุผล
๑) ชีวิตของเด็กในวีดีโอดังกล่าวเป็นอย่างไร
ด้านคุณลักษณะ
๒) นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแรงงานเด็กในยุโรปถึงเป็น

ขอบเขตเนื้อหา
- พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ส ๔.๒ ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง โอลิเวอร์ทวิต ซึ่ง
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก
เกี่ยวกับชีวิตของเด็กในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม
โดยสังเขป

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในทวีปยุโรปลงในใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรป

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. วีดิทัศน์ เรื่อง โอลิเวอร์ทวิต
(https://www.youtube.com/watch?v=Wim3wy3d_c)
๓. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๑๙

509
519

๓. นักเรียนนาเสนอและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์สาคัญทางเศรษฐกิจของยุโรปได้อย่าง
เป็นระบบ

ปัญหาที่มีความรุนแรง เพื่อทบทวนความรู้เดิมและนาเข้าสู่
บทเรียนเรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
 สาเหตุ
 ช่วงระยะเวลา(พัฒนาการ)
 ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
และให้นักเรียนตอบคาถามดังกล่าวลงในใบงาน (Obj.๑,๒)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๒๐

510
520

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการปฏิวัติอุตสากรรมในยุโรป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติการผลิตของ
โลก และทาให้ยุโรปเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจโลกในเวลาต่อมา

๒. ครูสุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคน นาเสนอถึงผลของการ
การปฏิ
ิอุตสาหกรรมดั
าวในประเด็
ผลทางสั
ปฏิ
วัติอวุตัตสาหกรรมดั
งกล่งากล่
วในประเด็
นของนของ
ผลทางสั
งคม/งคม/
การเมือง/เศรษฐกิจ/และสิ่งแวดล้อม (Obj.๓)
๓. นักเรียนสรุปสาระความรู้ที่ได้ลงในใบงาน เรื่องพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๒๑

511
521

512
522 522

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรปได้
อย่างถูกต้อง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- สังเกตพฤติกรรมการ
การตอบคำ
ตอบคาถาม�ถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ - ประเมินจากใบงาน
ทางประวัติศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจของยุโรปได้
ด้านคุณลักษณะ
๓. นาเสนอและเผยแพร่
- สังเกตพฤติกรรมการ
การตอบคำ
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์
ตอบคาถาม�ถาม
สาคัญทางเศรษฐกิจของยุโรป
ได้

เกณฑ์

- คาถาม
- ระดับดีขึ้นไป
- ใบงาน พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรป

- ใบงาน พัฒนาการทาง - ระดับดีขึ้นไป
เศรษฐกิจของทวีปยุโรป

- แบบสังเกตพฤติกรรม - ระดับดีขึ้นไป

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)

วันที่..........เดือน..........พ.ศ.

523

ชื่อ ...............................ชั้น......เลขที่....

ใบงานเรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบคาถามต่างๆให้ถูกต้อง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้ ๓ ครั้ง ได้แก่
 ระยะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาจแบ่งได้เป็น
ระยะที่ ๑ (ค.ศ.๑๗๖๐-๑๘๖๐) (....................................)
- ส่วนมากเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม.......................................ได้ชื่อว่าการปฏิวัติยุคเหล็ก
- สินค้าตอบสนองความต้องการของคนใน.............................
ระยะที่ ๒ (ค.ศ.๑๘๖๐-๑๙๑๔) (สมัยแห่ง....................................และไฟฟ้า)
- เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นอุตสาหกรรมเคมีและเครื่องจักร
- มีความเจริญด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ชื่อว่า “การปฏิวัติยุคเหล็กกล้า”
ระยะที่ ๓ (ค.ศ. 1914-ปัจจุบัน) (สมัยแห่ง....................................)
- เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตประจาวัน
- จากการค้นพบไฟฟ้าเป็นผลให้การสื่อสารได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น
- เป็นพื้นฐานสู่การ “ปฏิวัติคอมพิวเตอร์” ใน C.21
 ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
1. การสถาปนาอานาจของชนชั้น............................และชนชั้นกรรมมาชีพ
2. เกิดระบบโรงงานแทนการผลิตใน............................
3. เกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
4. ประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง............................
5. ชุมชนเมืองเกิดการ............................ตัวอย่างรวดเร็ว
6. ลัทธิ............................ โดย........................................................แนวคิด“ให้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
อย่างเสรีโดยรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด”
7. ลัทธิ............................โดย..............................................................แนวคิด“ให้สังคมมีความเสมอภาคลด
ความแตกต่างระหว่างชนชั้นให้คิดเห็นส่วนรวมมากกว่า”
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เฉลย ใบงานเรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป

การปฏิวัติอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้ 3 ครั้ง ได้แก่
 ระยะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาจแบ่งได้เป็น
ระยะที่ 1 (ค.ศ. 1760-1860) (..สมัยเหล็ก..)
- ส่วนมากเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม....ทอผ้า...ได้ชื่อว่าการปฏิวัติยุคเหล็ก
- สินค้าตอบสนองความต้องการของคนใน..อังกฤษ..
ระยะที่ 2 (ค.ศ. 1860-1914) (สมัยแห่ง...เหล็กกล้า..และไฟฟ้า)
- เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นอุตสาหกรรมเคมีและเครื่องจักร
- มีความเจริญด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ชื่อว่า “การปฏิวัติยุคเหล็กกล้า”
ระยะที่ 3 (ค.ศ. 1914-ปัจจุบัน) (สมัยแห่ง..คอมพิวเตอร์..)
- เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตประจาวัน
- จากการค้นพบไฟฟ้าเป็นผลให้การสื่อสารได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น
- เป็นพื้นฐานสู่การ “ปฏิวัติคอมพิวเตอร์” ใน C.21
ศตวรรษที่ ๒๑
 ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
8. การสถาปนาอานาจของชนชั้น..กลาง..และชนชั้นกรรมมาชีพ
9. เกิดระบบโรงงานแทนการผลิตใน..ครัวเรือน.
10. เกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
11. ประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง...รวดเร็ว..
12. ชุมชนเมืองเกิดการ.ขยายตัว..ตัวอย่างรวดเร็ว
13. ลัทธิ.ทุนนิยม.โดย...อดัมสมิทธ ..แนวคิด“ให้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเสรีโดย
รัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด”
14. ลัทธิ...คอมมิวนิสต์ ...โดย....คาร์ล มาร์ค...แนวคิด“ให้สังคมมีความเสมอภาคลดความ
แตกต่างระหว่างชนชั้นให้คิดเห็นส่วนรวมมากกว่า”
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนยกตัวอย่างอิทธิพลของตะวันตกต่อ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของ
ตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลกได้สมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญของอิทธิพล
ของตะวันตกต่อโลกได้สมเหตุสมผล

- การปกครอง (ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์)
- เศรษฐกิจ (ทุนนิยม เสรีนิยม)
- วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- สังคมและวัฒนธรรม (ความเชือ่ การแต่งกาย
มารยาท)

ภาพตราสัญลักษณ์ธนาคารในประเทศไทย
ที่มา : https://pantip.com/topic/๓๗๘๖๔๑๐๒

ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ที่มา : https://www.voicetv.co.th/read/๒๒๓๓๓๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ขั้นนา
ส ๔.๒ ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ใน ๑. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพที่แสดงถึงอิทธิพลของตะวันตกในด้านต่างๆที่
ปรากฏอนู๋ในชีวิตประจาวันของประชาชนชาวไทย
โลกโดยสังเขป
ขอบเขตเนื้อหา

สังคมโลก

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.ใบงาน เรื่อง ปัจจัยทีท่ าให้อิทธิพลของ
ตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลก การวิเคราะห์
ความสาคัญของอิทธิพลของตะวันตกต่อ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย
๒. ภาพตราธนาคารในประเทศไทย
๓. ภาพการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียน
๔. ภาพการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก
๕. ใบงาน เรื่อง ปัจจัยทีท่ าให้อิทธิพลของ
ตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลก
๖. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๗. ห้องสมุด
๘. อินเทอร์เน็ต

เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๒๕
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ภาพการแต่งกายทีไ่ ด้รับอิทธิพลจากตะวันตก
ที่มา : http://howtodressupinsocial.blogspot.com/๒๐๑๗/๐๔/blogpost.html

ภาพการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
ที่มา : http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=
๖๓๓๐&filenam=
Index

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๒๖
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ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยทาให้อิทธิพลของตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลก
๒. ครูแจก ใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของตะวันตกแพร่หลายไปทั่ว
โลก ก่อนจะชี้แจงการศึกษาใบงานให้นักเรียนรับทราบร่วมกันตามประเด็น
ต่อไปนี้
๑) ให้นักเรียนเลือก ตัวอักษรหน้าข้อความ “ปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของ
ตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลก”เติมลงหน้าช่องว่างเพื่อจับคู่กับตัวอย่างอิทธิพล
ตะวันตกที่ครูกาหนดให้ถูกต้อง

๓. ครูเชื่อมโยงนาเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวว่า “นักเรียนจะเห็นได้ว่าในประเทศ
ไทยนัน้ มีอิทธิพลของตะวันตกเข้ามามากและหลายหลาย ซึ่งถ้าเป็นในสังคมโลก
อิทธิพลของตะวันตกที่เราจะพบก็มีจะมีมากขึ้น ดังนัน้ ในวันนี้เราจะมาร่วมกัน
ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของตะวันตกที่มีต่อโลกในแง่มุมของการปกครอง
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรม”

๒. ครูตั้งประเด็นคาถามกับนักเรียนตามประเด็นคาถามต่อไปนี้
๑) ภาพที่นักเรียนได้เห็นคือภาพอะไรบ้าง และแสดงอิทธิพลของตะวันตก
ในด้านใดบ้าง (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ธนาคารในประเทศไทย การทดลอง
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน การแต่งกาย โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน สูท ฯลฯ)
๒) นักเรียนทราบหรือไม่ว่าอิทธิพลด้านต่าง ๆ จากตะวันตกข้างต้นมาจาก
ประเทศใดบ้าง (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี)
๓) นอกจากนี้นักเรียนลองยกตัวอย่างอิทธิพลด้านอืน่ ๆทีช่ าติตะวันตก
ขยายผลมาถึงประเทศไทย (การใช้ ช้อนส้อม การเล่นกีฬา เพลง ภาพยนตร์
ฯลฯ โดยพิจารณาจากคาตอบของผู้เรียน)(Obj.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๒๗
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ซึ่งแต่เชืล่อะปั
ยสามารถส่งผลได้หลายอิทธิพล และอิทธิพลตะวันตกแต่
หนึ่งรูป๒)แบบ
มกัจนจัไปมา)
ละข้
นผลจากการแพร่
หลายในหลาย
จัยได้
๓. ครูอ แสามารถเป็
ละนักเรียนร่
วมกันอภิปรายเกี
่ยวกับหัวข้ออิๆทธิปัพจลต่
าง ๆ(คาตอบมี
ในใบงานมากกว่า
หนึ
่งรูปแบบ เชื่อมกันไปมา)
(Obj.๒)
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้ออิทธิพลต่าง ๆ ในใบงาน
(Obj.๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับความสาคัญของอิทธิพลของ
ขัตะวั
้นสรุนตกต่
ป อโลก (อิทธิพลตะวันตกเป็นอิทธิพลสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
๑.
ครูและนักเรียนร่
นวิเคราะห์
วกับความสาคัเศรษฐกิ
ญของอิจทธิสัพงคม
ลของ
ของโลกตลอดมา
ไม่ววมกั
า่ จะเป็
นการเมืเกีอ่ยงการปกครอง
วัฒนธรรม
ตะวั
นตกต่
(อิทธิาพง ลตะวั
นตกเป็
นอิทธิาพใจถึ
ลสงาคั
ญที่มีผกลต่
อการเปลี่ยทนแปลง
รวมไปถึ
งภูอมโลก
ิปัญญาต่
ๆ การท
าความเข้
การแพร่
ระจายของอิ
ธิพล
ของโลกตลอดมา
ไม่
ว
า
่
จะเป็
น
การเมื
อ
งการปกครอง
เศรษฐกิ
จ
สั
ง
คม
วั
ฒ
ตะวันตกจึงไม่ใช่แค่การศึกษาประวัติความเป็นมา แต่ยังเป็นการเข้าใจบรินธรรม
บทการ
รวมไปถึ
งภูมิปัญญาต่าง้ ในอดี
ๆ การท
าความเข้
กระจายของอิทกธิาร
พล
เปลี่ยนแปลงของโลกทั
ตและปั
จจุบันาใจถึ
อีกงทัการแพร่
้งยังสามารถคาดการณ์
ตะวั
ตกจึงไม่ใช่แค่การศึกอษาประวั
ติความเป็นมา แต่ยังเป็นการเข้าใจบริบทการ
เปลี่ยนนแปลงในอนาคตได้
ีกด้วย) (Obj.๓)
เปลี่ยนแปลงของโลกทัง้ ในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อีกด้วย) (Obj.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ยนรู้ทชี่ า๑๔ประวั
อิทตธิพิศาสตร์
ลของตะวันตกต่อสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนการจัดการเรีรายวิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๒)ๆ ซึของโลก
่งแต่ละปัจจัยสามารถส่งผลได้หลายอิทธิพล และอิทธิพลตะวันตกแต่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชหาลายในหลาย
ประวัติศาสตร์
ละข้อ สามารถเป็นผลจากการแพร่
ๆ ปัจจัยได้ (คาตอบมีมากกว่า

เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๒๘

๕๒๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

ด้านความรู้
๑. นักเรียนยกตัวอย่างอิทธิพล
ของตะวันตกต่อโลกได้ถูกต้อง

วิธีการ

๑. การถามตอบ
๒. ศึกษาภาพอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย
๓. ศึกษาภาพตรา
ธนาคารในประเทศไทย
๔. ศึกษาภาพการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียน
๕. ศึกษาภาพการแต่ง
กายที่ได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก
๖. ศึกษาใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของ
ตะวันตกแพร่หลายไปทั่ว
โลก
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. การถามตอบ
๒. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่ทา ๒. ศึกษาภาพอนุสาวรีย์
ให้อิทธิพลของตะวันตก
ประชาธิปไตย
แพร่หลายไปทั่วโลกได้
๓. ศึกษาภาพตรา
สมเหตุสมผล
ธนาคารในประเทศไทย
๔. ศึกษาภาพการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียน
๕. ศึกษาภาพการแต่ง
กายที่ได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก
๖. ศึกษาใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของ
ตะวันตกแพร่หลายไปทั่ว
โลก
๑. การถาม – ตอบ
ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนอภิปราย
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ความสาคัญของอิทธิพลของ
ตะวันตกต่อโลกได้สมเหตุสมผล

เครื่องมือที่ใช้
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เกณฑ์

๑. คาถาม
๒. ภาพอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย
๓. ภาพตราธนาคารใน
ประเทศไทย
๔. ภาพการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
๕. ภาพการแต่งกายที่ได้รับ
อิทธิพลจากตะวันตก
๖. ใบงาน เรื่อง ปัจจัยทีท่ า
ให้อิทธิพลของตะวันตก
แพร่หลายไปทั่วโลก

ยกตัวอย่างอิทธิพลของ
ตะวันตกต่อโลกได้ถูกต้อง

๑. คาถาม
๒. ภาพอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย
๓. ภาพตราธนาคารใน
ประเทศไทย
๔. ภาพการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
๕. ภาพการแต่งกายที่ได้รับ
อิทธิพลจากตะวันตก
๖. ใบงาน เรื่อง ปัจจัยทีท่ า
ให้อิทธิพลของตะวันตก
แพร่หลายไปทั่วโลก

วิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้
อิทธิพลของตะวันตก
แพร่หลายไปทั่วโลกได้
สมเหตุสมผล

๑. คาถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

พูดคุยและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญของ
อิทธิพลของตะวันตกต่อ
โลกได้สมเหตุสมผล
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ชื่อ-สกุล .......................................................................................................... ห้อง ........... เลขที่ ...........

ใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลก
คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงนาตัวอักษรหน้าข้อปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลกเติมลงหน้า
ช่องว่างเพื่อจับคู่กับตัวอย่างอิทธิพลตะวันตกที่ครูกาหนดให้ถูกต้อง (แต่ละปัจจัยส่งผลต่อหลาย
อิทธิพลได้)
ปัจจัย

A

จักรวรรดินิยม

อิทธิพลของตะวันตก
ระบอบคอมมิวนิสต์ ระบอบประชาธิปไตย
การแต่งกายแบบชุดสูท กระโปรง

B

การค้าขาย
แลกเปลี่ยนทรัพยากร

ระบบการศาล การศึกษา
ภาพยนตร์ ดนตรีสากล สื่อบันเทิง

C

การอพยพย้ายถิ่น
ของชาวตะวันตก

มารยาท ภาษา ศิลปะตะวันตก
วิธีการค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์

D

การเผยแผ่
อุดมการณ์ทางการเมือง

ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ทุนนิยม
รถไฟ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

E

การเผยแผ่องค์ความรู้

ศาสนาคริสต์ คริสมาสต์
ปฏิทิน การนับเวลา การนับปี

F

การเผยแผ่ศาสนา
และความเชื่อ

การศึกษา
อาหารตะวันตก
การแพทย์ และการสาธารณสุข
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ชื่อ-สกุล .......................................................................................................... ห้อง ........... เลขที่ ...........

เฉลยใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลก
คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงนาตัวอักษรหน้าข้อปัจจัยที่ทาให้อิทธิพลของตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลกเติมลงหน้า
ช่องว่างเพื่อจับคู่กับตัวอย่างอิทธิพลตะวันตกที่ครูกาหนดให้ถูกต้อง (แต่ละปัจจัยส่งผลต่อหลาย
อิทธิพลได้)
ปัจจัย

A
B
C
D
E
F

จักรวรรดินิยม

การค้าขาย
แลกเปลี่ยนทรัพยากร

การอพยพย้ายถิ่น
ของชาวตะวันตก
การเผยแผ่
อุดมการณ์ทางการเมือง
การส่งนักเรียนไปศึกษา
วัฒนธรรมตะวันตก
การเผยแผ่ศาสนา
ความเชื่อ และองค์ความรู้

อิทธิพลของตะวันตก

D,E

ระบอบคอมมิวนิสต์ ระบอบประชาธิปไตย

A,E

การแต่งกายแบบชุดสูท กระโปรง

D,E

ระบบการศาล การศึกษา

E,F

ภาพยนตร์ ดนตรีสากล สื่อบันเทิง

E,C

มารยาท ภาษา ศิลปะตะวันตก

E,F

วิธีการค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์

B

ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ทุนนิยม

B

รถไฟ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

F

ศาสนาคริสต์ คริสมาสต์ เทศกาลตะวันตก

F

ปฏิทิน การนับเวลา การนับปี

F

การพิมพ์ วัฒนธรรมการอ่าน

C

อาหารตะวันตก

E,F

การแพทย์ และการสาธารณสุข
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ขั้นนา
ส 4.2 ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ใน ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง Hello English!
- วัฒนธรรมไทยฝรั่งยังมึน (Thai culture)
โลกโดยสังเขป
ขอบเขตเนื้อหา
- การเลือกรับอิทธิพลและวัฒนธรรมจาก
ตะวันตก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการเลือกรับ
อิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตกได้ถูกต้อง
ภาพส่วนหนึ่งจากวีดิทัศน์
ด้านทักษะและกระบวนการ
เรื่อง Hello English! - วัฒนธรรมไทยฝรั่งยังมึน (Thai culture)
2. นักเรียนยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การเลือก
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=c4DJxW8sUuk
รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตกได้
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นคาถามต่อไปนี้
สมเหตุสมผล
๑) มีวัฒนธรรมหรืออิทธิพลตะวันตกอะไรบ้างที่นักเรียนนามาปฏิบัติ
ด้านคุณลักษณะ
ในชีวิตประจาวันของไทย (การจับมือทักทาย การกอดทักทาย การต่อแถว
3. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญของการเลือก การขึ้นลงบันไดชิดขวา การใช้สื่อสังคมออนไลน์ แนวทางการแต่งกาย การ
รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตกได้
การชมภาพยนตร์
แนวเพลง
รูปแบบอื
ชมภาพยนตร์ แนวเพลง
สื่อบัส่นือเทิบันงรูเทิปงแบบอื
่น ๆ)่น ๆ)
สมเหตุสมผล
๒) นักเรียนมีแนวคิดอย่างไรในการเลือกรับวัฒนธรรมหรืออิทธิพล
ตะวันตกเหล่านั้นมาปรับใช้ (กระแสนิยมในช่วงเวลานั้น การเลียนแบบ
บุคคลที่มีชื่อเสียง ความทันสมัย ประสิทธิภาพหรือความสะดวกสบาย)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การเลือก
รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตก
๒. การวิเคราะห์ความสาคัญของการเลือก
รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตก
๓.ใบงานที่ ๒.๘ การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมดั้งเดิมและปรับใช้วัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เรื่อง บั้งไฟ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. วีดิทัศน์ เรื่อง Hello English! วัฒนธรรมไทยฝรั่งยังมึน (Thai culture)
$. โปรแกรม Power Point เรื่อง การเลือก
รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตก

เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๓๓
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๒. ครูและนักเรียนร่วมกันทา ใบงานที่ ๒.๘ การเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ดั้งเดิมและปรับใช้วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เรื่อง บั้งไฟ โดย
ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที

ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษา โปรแกรม Power Point เรื่อง การเลือก
รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตก โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑) การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
๒) ความสมดุลทางวัฒนธรรม
๓) การคัดสรรและสร้างสรรค์วัฒนธรรม
๔) การเข้าสู่โลกแห่งอนาคต (การปรับตัวให้พร้อมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการแสดงออกความเป็นปัจเจกบุคคลอย่างเหมาะสม)
๕) การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา (พลวัตของวัฒนธรรม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๓. ครูนานักเรียนเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “วัฒนธรรมหรืออิทธิพลจาก
ตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพสังคมแบบตะวันตกที่มี
บริบทแตกต่างจากสังคมไทยหรือสังคมตะวันออก ดังนั้น ในฐานะสมาชิก
ของสังคมจึงจาเป็นศึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับอิทธิพลและวัฒนธรรมจาก
ตะวันตก เพื่อนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม”

เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๓๔
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๓.๑) นักเรียนคิดว่าชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวทางการเลือกรับ
อิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตกมาปรับใช้กับประเพณีบุญบั้งไฟได้
อย่างไรบ้าง(ใช้ระบบไฮดอลิคในการอัดดินปืน เปลี่ยนตัวบั้งไฟจากการใช้ไม้
ไผ่มาเป็นจากท่อเหล็กหรือ ท่อพีวีซีจากชาติตะวันตกแทน เปลี่ยนจากการ
การตำ
ถ่านโดยใช้
แรงงานคน
นบรรจุ
ดินมาช่
วยแทน)
ตาถ่า�นโดยใช้
แรงงานคน
มาใช้มาใช้
เครื่อเคร่
งป่ือนงป่
บรรจุ
ดินมาช่
วยแทน)
(Obj.๑)
(Obj.1,Obj๒)
๓.๒) นักเรียนยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การเลือกรับอิทธิพลและวัฒนธรรม
จากตะวันตก มาปรับใช้ในท้องถิ่นของนักเรียนอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
(Obj.๑)
(พิจารณาจากคาตอบของผู้เรียน)(Obj.1,Obj๒)
๔. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญของการเลือกรับอิทธิพลและวัฒนธรรม
จากตะวันตกมีวัฒนธรรมหรืออิทธิพลตะวันตกอะไรบ้างที่นักเรียนนามา
ปฏิบัติในชีวิตประจาวันของไทย (การจับมือทักทาย การกอดทักทาย การ
ต่อแถวอแถว
การขึการขึ
้นลงบั
นไดชินดไดชิ
ขวาดขวา
การใช้
สื่อสัสงื่อคมออนไลน์
แนวทางการแต่
การต่
้นลงบั
การใช้
สังคมออนไลน์
แนวทาง ง
กาย การชมภาพยนตร์
แนวเพลงแนวเพลง
สื่อบันเทิงสืรู่อปบัแบบอื
(Obj.1,Obj๒)
การแต่
ง กาย การชมภาพยนตร์
นเทิงรู่นปๆ)
แบบอื
(Obj.๑)
่น ๆ) (Oj.๑)
๕.นักเรียนมีแนวคิดอย่างไรในการเลือกรับวัฒนธรรมหรืออิทธิพลตะวันตก
เหล่านั้นมาปรับใช้ (กระแสนิยมในช่วงเวลานั้น การเลียนแบบบุคคลที่มี
ชื่อเสียง ความทันสมัย ประสิทธิภาพหรือความสะดวกสบาย) (Obj.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๓. จากนั้นให้ครูสุ่มผู้เรียนเพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียน และตอบคาถามโดยใช้
ประเด็นคาถามดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๓๕
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของการเลือกรับอิทธิพล
และวัฒนธรรมจากตะวันตก (การศึกษาแนวทางการเลือกรับอิทธิพลและ
วัฒนธรรมจากตะวันตก มีความสาคัญตรงที่เป็นการสสร้างองค์ความรู้ให้
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว อันมีพื้นฐานส่วน
หนึ่งมาจากวัฒนธรรม และอิทธิพลของโลกตะวันตกในด้านต่าง ๆ การ
การเตรี
ยมพร้
อการเปลี
ย่ นแปลงนี
จ้ งึ ใไม่ช่แใช่ค่แกค่ารยอมรั
การยอมรับความแตกต่
บความแตกต่างางแต่
เตรี
ยมพร้
อมต่ออมต่
การเปลี
่ยนแปลงนี
้จึงไม่
ยงั นเป็ส่นวส่นหนึ
วนหนึ
ง่ ของการอยู
ว่ มกันในสั
นในสังคมได้
งคมได้ออย่ย่าางสงบสุ
งสงบสุขข))
ยัแต่งเป็
่งของการอยู
่ร่วร่ มกั

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๖. นักเรียนจะมีวิธีการประยุกต์ใช้การเลือกรับอิทธิพลและวัฒนธรรมจาก
ตะวันตกเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้นได้อย่างไร (การแนะนาให้
ยอมรับกับการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และนาสิ่งเหล่านั้นมา
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง, การแนะนาให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับคนใกล้ชิด
และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม)

เวลา ๑ ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๓๖
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536

537
537 527

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน
ด้านความรู้
1. นักเรียนยกตัวอย่าง
แนวทางการเลือกรับ
อิทธิพลและวัฒนธรรม
จากตะวันตกได้ถูกต้อง

วิธีการ

๑. การถามตอบ
๒. ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง
Hello English! วัฒนธรรมไทยฝรั่งยัง
มึน (Thai culture)
๓. ศึกษาโปรแกรม
Power Point เรื่อง
การเลือกรับอิทธิพล
และวัฒนธรรมจาก
ตะวันตก
ด้านทักษะ/
1. การถามตอบ
กระบวนการ
2. ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง
2. นักเรียนยกตัวอย่าง Hello English! การประยุกต์ใช้การเลือก วัฒนธรรมไทยฝรั่งยัง
รับอิทธิพลและ
มึน (Thai culture)
วัฒนธรรมจากตะวันตก 3. ศึกษาโปรแกรม
ได้สมเหตุสมผล
Power Point เรื่อง
การเลือกรับอิทธิพล
และวัฒนธรรมจาก
ตะวันตก
๑. การถาม – ตอบ
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนวิเคราะห์
๒. การสังเกต
ความสาคัญของการ
พฤติกรรม
เลื
อกรัอบกรั
อิทบธิอิพทลและ
การเลื
ธิพลและ
วัฒนธรรมจากตะวันตก
ได้สมเหตุสมผล

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. คาถาม
๒. วีดิทัศน์ เรื่อง Hello English! วัฒนธรรมไทยฝรั่งยังมึน (Thai
culture)
๓. โปรแกรม Power Point เรื่อง
การเลือกรับอิทธิพลและวัฒนธรรม
จากตะวันตก

ยกตัวอย่างแนวทาง
การเลือกรับ
อิทธิพลและ
วัฒนธรรมจาก
ตะวันตกได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง

๑. คาถาม
๒. วีดิทัศน์ เรื่อง Hello English! วัฒนธรรมไทยฝรั่งยังมึน (Thai
culture)
๓. โปรแกรม Power Point เรื่อง
การเลือกรับอิทธิพลและวัฒนธรรม
จากตะวันตก
๔.ใบงานที่ ๒.๘ การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมดั้งเดิมและปรับใช้
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย เรื่อง บั้งไฟ
๑. คาถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. โปรแกรม Power Point เรื่อง
การเลือกรับอิทธิพลและวัฒนธรรม
จากตะวันตก
๔.ใบงานที่ ๒.๘ การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมดั้งเดิมและปรับใช้
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย เรื่อง บั้งไฟ

ยกตัวอย่างการ
ประยุกต์ใกช้ต์กใารช้
การประยุ
การเลื
เลือกรัอบกรั
อิทบธิอิพทลธิพล
และวัฒนธรรมจาก
ตะวันตกได้
สมเหตุสมผล

๔.ใบงานที่ ๒.๘ การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมดั้งเดิมและปรับใช้วัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เรื่อง บั้งไฟ

วิเคราะห์
ความสาคัญของการ
เลือกรับอิทธิพล
และวัฒนธรรมจาก
ตะวันตกได้
สมเหตุสมผล
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

สรุปสาระสาคัญของเรื่องนี้
..................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .......................................
..................................................................................................................................................................................................................
ทาไมจึงต้องเลือกรับและปรับวัฒนธรรมให้เข้ากับบริบทสังคม
................................................................................................................................................................................................................ ..
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ..........................................................................
..............................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ชาวบ้านเชื่อว่า โลกมนุษย์และโลกเทวดาเกิดมาพร้อมกัน มนุษย์นั้นอยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา การราผีฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงออก
ทางด้านการนับถือเทวดา และเรียกเทวดาว่า “พญาแถน” และถือว่า ฝน ฟ้า ลม เป็นอิทธิพลของพญาแถน หากทาให้พญาแถนโปรดปราน
.
มนุษย์ก็จะมีความสุข ดังนั้นจึงมีพิธีบูชาพญาแถน การจุดบั้งไฟก็อาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงความเคารพหรือส่งความภักดีไปยังพญาแถน ชาว
อีสานจสานวนมากเชื
่อว่าการจุ
ดบั้งไฟเป็
การขอฝนจากพญาแถน
เพราะเชืเพราะเชื
่อว่า พญาแถนมี
หน้าที่คอยดู
ฝนตกต้
าล กาล
ชาวอี
านจำ�นวนมากเชื
อ่ ว่าการจุ
ดบัง้ นไฟเป็
นการขอฝนจากพญาแถน
อ่ ว่า พญาแถนมี
หน้าแทีลให้
ค่ อยดู
แลให้อฝงตามฤดู
นตกต้อกงตามฤดู
หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ช่วงเวลาของประเพณี
บุญบั้งไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี จากเดิมที่มีการทาง่ายๆ ใช้ทักษะภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเริ่มมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วย โดยยังคงมีดินประสิวและถ่านเป็นส่วนผสมหลักรวมเรียกว่า "หมื่อหรือดินปืน" แต่เปลี่ยนตัวบั้งไฟจากการใช้ไม้ไผ่มาเป็น
จากท่อเหล็กหรือ ท่อพีวีซี ของชาติตะวันตกแทน เปลี่ยนจากการตาถ่านโดยใช้แรงงานคน มาใช้เครื่องจักรป่นแทน ส่วนการบรรจุดินก็ใช้
ระบบไฮดรอลิกมาช่วย ซึ่งการที่บั้งไฟจะขึ้นสูงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการบรรจุดินและสูตรประสมดินปืนที่เป็นความลับเฉพาะของช่างบั้ง ไฟแต่
ละคน จากวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญา และกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษ ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประเพณีที่สืบ
ต่อกันมาด้วยแรงเชื่อและศรัทธาในอานาจของเทพเทวดาที่บันดาลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และในปัจจุบันได้นามาสู่การประกวด การ
แข่งขันงการเดิ
มพันมพัและความสนุ
กสนาน
สร้างรายได้
เกิดเป็เกินดอาชี
เลี้ยพงครอบครั
ว และท
าให้ป�ระเพณี
บุญบั้งบไฟโด่
ดังไปไกลแสนไกล
จน
การแข่
ขัน การเดิ
น และความสนุ
กสนาน
สร้างรายได้
เป็นพอาชี
เลีย้ งครอบครั
ว และทำ
ให้ประเพณี
ญ
ุ บัง้ งไฟโด่
งดังไปไกลแสนไกล
จนกลายเป็
นงานประเพณี
บชาติ
เสียงไปทั
กลายเป็นงานประเพณี
ระดัรบะดั
ชาติ
ที่สร้ทาส่ีงชืร้า่องชื
เสีอย่ งไปทั
่วโลกว่ โลก

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุบลราชธานี.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร: 2557

ใบงานที่ ๒.๘ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมดั้งเดิมและปรับใช้วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

ด้านเสีย...........................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม..
ด้านดี.............................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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๕๔๐
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒ รายวิชา ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๕ ชัว่ โมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ ย นแปลงของเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง ตระหนั กถึงความส าคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ม.๓/๒ วิเคราะห์ผ ลของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งใน
ในคริ
ศตวรรษที
ตลอดจนความพยายามในการขจั
ปัญหาความขั
คริสต์สศต์ตวรรษที
่ ๒๐่ ๒๐
ตลอดจนความพยายามในการขจั
ดปัญดหาความขั
ดแย้งดแย้ง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ความขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมโลกเป็นตัวแปรสาคัญที่นาไปสู่การร่วมมือในการ จัดตั้งองค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อระงับและป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะ
เกิดขึ้น
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. สาเหตุของสงคราม และผลจากสงครามที่นาไปสู่ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
๒. บทบาทของประเทศไทยต่อสงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเย็น
๓. คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ประเทศต่าง ๆ ได้จัดตั้งเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทักษะ/กระบวนการ
๑. การวิเคราะห์สาเหตุและผลจากสงครามที่นาไปสู่ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
๒. การจั ด ตั้งเป็ น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อ เป็น แนวทางในการพั ฒ นาด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เจตคติ คุณธรรม- จริยธรรม
๑. ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าของประวัติศาสตร์
๒. การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ทักษะการนาเสนอ
๒. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ทักษะการสังเคราะห์
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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- กระบวนการทางานกลุ่ม
- ทักษะการสืบค้น
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- การเขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ “การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีพื้นฐานจากปัญหาในอดีต”
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- มีส่วนนา
- มีส่วนนา
- ขาดส่วนนา
เนื้อเรื่อง และ เนื้อเรื่อง และ เนื้อเรื่อง หรือ
สรุป ที่แบ่งแยก สรุป แต่
สรุป อย่างใด
ชัดเจน
แบ่งแยกไม่
อย่างหนึ่ง
ชัดเจน
- วิธีการแก้ไข - วิธีการแก้ไข - วิธีการแก้ไข
ปัญหา
ปัญหา
ปัญหาไม่
สอดคล้องหรือ สอดคล้องหรือ สอดคล้อง
สมเหตุสมผลกับ สมเหตุสมผลกับ หรือไม่
ปัญหา
ปัญหา
สมเหตุสมผลกับ
เนื้อหาและ
ปัญหา
องค์ประกอบ
- วิธีการ
- วิธีการ
- วิธีการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
สามารถนาไป สามารถนาไป สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริงใน ปฏิบัติได้จริงใน ปฏิบัติได้จริงใน
ปัจจุบัน
อนาคต
อนาคต

๑ (ปรับปรุง)
- ไม่มีการแบ่งส่วนนา
ส่วนเนื้อเรื่อง หรือสรุป
(เขียนออกมาใน
ลักษณะความเรียงย่อ
หน้าเดียว)
- วิธีการแก้ไขปัญหาไม่
สอดคล้องหรือไม่
สมเหตุสมผลกับปัญหา

- วิธีการแก้ปัญหา
สามารถนาไปปฏิบัติได้
จริงในอนาคต

น้าหนัก
คะแนน

1.25

คะแนน
จริง
5
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๕๔๒
ประเด็นการ
ประเมิน

การกาหนด
หัวเรื่อง

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- มีการเสนอ
- มีการเสนอ
- มีการเสนอ
วิธีการแก้ไข
วิธีการแก้ไข
วิธีการแก้ไข
ปัญหา
ปัญหา
ปัญหา
- มีการ
- มีการ
- ไม่มีการ
ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
ปัญหาจากอดีต ปัญหาจากอดีต ปัญหาจากอดีต
- หัวเรื่องมี
- หัวเรื่องไม่เป็น - หัวเรื่องไม่เป็น
ความเป็น
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
7.25 ขึ้นไป
คะแนน
5
ขึน้ ไป
คะแนน
๒.5 ขึน้ ไป
คะแนน ต่ากว่า 2.5
เกณฑ์การผ่าน 2.5 ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- ไม่มีการเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหา
- ไม่มีการยกตัวอย่าง
ปัญหาจากอดีต
- หัวเรื่องไม่เป็น
ปัจจุบัน

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
จริง

1.25

5

ตัวชี้วัด
ส ๔.๒ ม.๓/๒ วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง
นแปลงที่
ทีน่นาไปสู
ำ�ไปสู่ความร่
่ความร่วมมื
วมมือและความขั
อและความขัดแย้
ดแย้ง งใน
ในคริ
ศตวรรษที
ตลอดจนความพยายามใน
คริสต์สศต์ตวรรษที
่ ๒๐่ ๒๐ตลอดจนความพยายามในการ
การขจั
ปัญหาความขั
ขจัดปัญดหาความขั
ดแย้ดงแย้ง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ ๑
๒. ความร่วมมือและคูข่ ัดแย้งในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๑
๓. ผลจากสงครามที่นาไปสู่ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายสาเหตุของสงครามโลกครั
องสงครามโลก ้งทีครั่ ๑้ง
ได้
ต้อถงูกต้อง
ที่ ถ๑ูกได้
๒. นักเรียนอธิบายการร่วมมือและคู่ขัดแย้งในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้ถูกต้อง

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “ตลอด
ประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ เราจะเห็นว่ามนุษย์ได้ผ่านความขัดแย้ง
และสงครามมาโดยตลอด ในหลาย ๆ ครั้ง ความขัดแย้งเกิดจาก

๒. การอภิปรายผลกระทบจากสงคราม

สือ่
๑. วีดิทัศน์จากภาพยนตร์ เรื่อง War horse
๒. ภาพผลจากการใช้ก๊าซพิษในช่วงสงคราม
๓. โปรแกรม power point เรื่อง สงครามโลก
วีดิทัศน์จากภาพยนตร์ เรื่อง War horse
ครั้งที่ ๑
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=dNGS3Ik2lx8
https://www.youtube.com/watch?v=dNGS3Ik2lx8 ๔. ภาพสงครามสนามเพลาะ
๑) จากวีดิทัศน์ข้างต้นคือความขัดแย้งครั้งไหนและอยู่ในพื้นที่ ๕. ภาพการเข้าโจมตีของทหารออสเตรีย
ใดของโลก (สงครามโลกครั้งที่ ๑, ยุโรปและส่วนหนึ่ง ของเอเชีย)
๒) เพราะเหตุใดจึงถูกเรียกว่าสงครามโลก (เพราะผลกระทบ ภาระงาน/ชิ้นงาน
ของสงครามและเหล่าประเทศที่เข้าร่วมสงครามไม่ได้มีแค่ ๒-๓ รัฐ ๑. การวิเคราะห์ผลของสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่
แต่เป็นสงครามที่นับสิบประเทศเข้าร่วม และส่งผลกระทบต่อทั้ง ทีนาไปสู
่นำ�ไปสู่ความขั
่ความขัดแย้
ดแย้งและความร่
งและความร่วมมื
วมมือใน
อใน
โลกโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง)
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนเรียนดูวีดิทัศน์จากภาพยนตร์ เรื่อง War horse
ก่อนจะถามคาถามนักเรียน ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๔๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. นักเรียนวิเคราะห์ผลของสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่
่นำ�ไปสู่ความขั
่ความขัดแย้
ดแย้งและความร่
งและความร่วมมื
วมมือใน
อใน
นทีาไปสู
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ได้สมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
๔. นักเรียนอภิปรายผลกระทบจากสงครามได้
สมเหตุสมผล

ภาพที่ ๑ ผลจากการใช้ก๊าซพิษในช่วงสงคราม
ที่มา https://www.pafa.org/exhibitions/world-war-i-andamerican-art

ความเชื่อ การแย่งชิงอานาจ ความเข้าใจผิด วันนี้เราจะเรียน
เกี่ยวกับสงครามอีกครั้งที่ส่งผลกระทบไปทั้งโลก”
ขั้นสอน
๑. ครูสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนว่า “นักเรียนรู้อะไร
เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ บ้าง” (มีคนตายมาก, มีการใช้แก๊ส
ครื่อ่องบิ
งบินนรบกั
รบกับบรถถั
รถถังงใช้ใช้,, มีมีปปืนืนกลใช้
กลใช้,, ประเทศไทยเข้
ประเทศไทยเข้าร่วม,
พิษ, มีมีเเครื
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖, ฝ่ายพันธมิตรชนะ, ฝ่ายไตรภาคีแพ้
สงคราม)
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาภาพต่อไปนี้ แล้วถามนักเรียนว่า “เห็น
อะไรในภาพบ้าง” (ทหาร คนบาดเจ็บ ผูกผ้าปิดตา เดินเกาะไหล่
กัน มีคนเดินนา) จากนั้นครูจึงกล่าวว่า “สิ่งที่นักเรียนเห็นนั้นเป็น
ผลมาจากการใช้แกก๊๊าซพิ
สพิษในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ททำาให้
�ให้ทหาร
เหล่านี้สูญเสียประสาทการมองเห็นชั่วคราว บางคนอาจถาวร เป็น
เป็
ส่วนหนึ
่งของความเสี
ยหายจากสงคราม”
ส่วนนหนึ
่งของความเสี
ยหายจากสงคราม”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔๔
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๓. ครูเปิดโปรแกรม power point เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ ๑
จากนั้นจึงอธิบายสาระสาคัญของสงคราม คือ ช่วงเวลาที่เกิด
พื้นที่ที่เกิด ประเทศที่เข้าร่วม ความสูญเสีย ตามลาดับเวลา
๔. ครูอธิบายสาเหตุของสงครามให้นักเรียนรับฟัง ตามประเด็น
ต่อไปนี้ คือ การขยายฐานอานาจ การลอบปลงพระชนม์รัชทายาท
แห่งออสเตรีย-ฮังการี และความแข็งกร้าวของเยอรมันและ
ออสเตรีย-ฮังการี
๑) สาเหตุเหล่านี้มีต้นตอมาจากอะไร หรือว่าเป็นสาเหตุ
ที่อยู่ ๆ ก็เกิดขึ้น (มีต้นตอมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ลัทธิ
จักรวรรดินิยม และลัทธิชาตินิยม)
๕. ครูอธิบายเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยม และลัทธิชาตินิยม ก่อน
จะถามนักเรียนว่า
๑) ทาไมความขัดแย้งเหล่านี้ จึงสามารถทาให้เกิดสงครามที่มี
ผู้คนต้องเสียชีวิตเป็นสิบล้านคนได้ (เพราะความขัดแย้งในการ
การแสวงหาอาณานิ
น่ �ำ ไปสู
ค่ วามหวาดระแวงระหว่างมหาอ
างมหาอำานาจ
�นาจ
แสวงหาอาณานิ
คมทีคมที
่นาไปสู
่ความหวาดระแวงระหว่
ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นอาณานิคมในทวีปแอฟริกาหรือทวีปเอเชีย
เช่น อังกฤษที่เข้ายึดครองอินเดีย ฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียดนาม
ลาวและกัมพูชา สหรัฐอเมริกาที่ฟิลิปปินส์ เป็นต้น รวมไปถึงการ
การแขง่
กันระดมกำ
ลังทหารและอาวุ
ยเหล่านีานี้ได้ไ้ ด้เป็เป็นนส่ส่ววนเสริ
นเสริมม
แข่
งขันกัขนั ระดมก
าลัง�ทหารและอาวุ
ธปัธจปัจัจยจัเหล่
ของความเป็นชาตินิยมที่มีอยู่แล้วหลังยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ทา
ให้แต่ละรัฐมีความพร้อมอย่างถึงที่จะทาสงครามที่ขยายวงกว้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔๕
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ภาพที่ ๓ การเข้าโจมตีของทหารออสเตรีย
ที่มา
955http://geographical.co.uk/places/mountains/item/955isonzo-a-brutal-first-world-war-front
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลจากสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ ที่ส่งผลต่อความขัดแย้งและความร่วมมือใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ (ความเสี
ความ (เสียยหายต่
หายต่ออชีชีววิติตและทรั
และทรัพพย์ย์สสินินสภาพ
สภาพ

เพลาะ
ภาพที่ ๒ สงครามสนามเพาะ
ที่มา https://www.sahistory.org.za/article/world-war-i

เป็นเหตุให้ผู้คนหลายสิบล้านคนต้องสังเวยไปกับสงครามโลกครั้ง
นี้)
๖. ครูให้นักเรียนดูภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๑
พร้อมทั้งอธิบายประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔๖
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ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “จากการศึกษา
เกี่ยวกับ สงครามโลกครั้งที่ ๑ ถ้านักเรียนเป็นผู้นาประเทศ
มหาอานาจอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย สหรัฐอเมริกาหรือ
เยอรมนี จะเข้าร่วมหรือหลีกเลี่ยงสงคราม เพราะเหตุใด”
(สงครามก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่
มนุษย์ได้แสวงหาความรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ และหา
ความหมายของการดาเนินชีวิต สงครามที่เกิดขึ้นในอดีตจึงเป็น
บทเรียนสาคัญที่มนุษย์ต้องพยายามยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่ถ้า
จะเข้าร่วมสงคราม การเข้าสู่สงครามนั้นจึงควรเป็นทาเพื่อความ
ถูกต้องและเพื่อป้องกันความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตย
ของรัฐ)

เศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก ประเทศผู้แพ้ถูกกดดันทุกทางจาก
สนธิสัญญาแวร์ซาย การก่อตั้งสันนิบาตชาติ และการเกิดประเทศ
ใหม่)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔๗
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548
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายสาเหตุของ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้
ถูกต้อง
๒. นักเรียนอธิบายการ
การร่
อและคู
ข่ ดั งแย้ในช่
งในช่
ร่วมมืวอมมื
และคู
่ขัดแย้
วง วง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้
ถูกต้อง

วิธีการ
๑. การถามตอบ
๒. ศึกษาวีดิทัศน์เรื่อง
War horse
๓. ศึกษาภาพผลจาก
การใช้ก๊าซพิษในช่วง
สงคราม
๔. ศึกษาโปรแกรม
power point เรื่อง
สงครามโลกครั้งที่ ๑
๕. ศึกษาภาพสงคราม
เพลาะ
สนามเพาะ
๖. ศึกษาภาพการเข้า
โจมตีของทหาร
ออสเตรีย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. การถามตอบ
๓. นักเรียนวิเคราะห์ผลของ ๒. ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่
War horse
นาไปสู่ความขัดแย้งและความ ๓. ศึกษาภาพผลจาก
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่
การใช้ก๊าซพิษในช่วง
๒๐ ได้สมเหตุสมผล
สงคราม
๔. ศึกษาโปรแกรม
power point เรื่อง
สงครามโลกครั้งที่ ๑
๕. ศึกษาภาพสงคราม
สนามเพาะ
เพลาะ
๖. ศึกษาภาพการเข้า
โจมตีของทหาร
ออสเตรีย
๗. การวิเคราะห์ผลของ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่
นาไปสู่ความขัดแย้งและ
ความร่วมมือใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

เครื่องมือที่ใช้
๑. คาถาม
๒. วีดิทัศน์จาก
ภาพยนตร์ เรื่อง War
เรือ่ ง Warhorse
horse
๓. ภาพผลจากการใช้
ก๊าซพิษในช่วงสงคราม
๔. โปรแกรม power
point เรืpoint
่อง เรือ่ ง
power
สงครามโลกครั้งที่ ๑
๕. ภาพสงครามสนาม
เพลาะ
เพาะ
๖. ภาพการเข้าโจมตี
ของทหารออสเตรีย

เกณฑ์
๑.อธิบายสาเหตุของ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้
องและครอบคลุม ม
ถูได้กถต้กู อต้งและครอบคลุ
ประเด็นสาคัญ
อธิบายการร่วมมือและคู่
ขัดแย้งในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้
ถูได้กถต้กู อต้งอง

๑. คาถาม
๒ วีดิทัศน์จาก
ภาพยนตร์ เรื่อง War
horse
๓. ภาพผลจากการใช้
ก๊าซพิษในช่วงสงคราม
๔. โปรแกรม power
point เรื่อง
สงครามโลกครั้งที่ ๑
๕. ภาพสงครามสนาม
เพลาะ
เพาะ
๖. ภาพการเข้าโจมตี
ของทหารออสเตรีย

๑. ยกตัวอย่างการ
การวิ
เคราะห์
ผลของ
วิเคราะห์
ผลของ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่
ทีนน่ าไปสู
�ำ ไปสู่คค่ วามขั
วามขัดดแย้
แย้งงและ
และ
ความร่วมมือใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ได้
สมเหตุ
สมผล
ได้
สมเหตุ
สมผล

ด้านคุณลักษณะ
๑. การถาม – ตอบ
๑. คาถาม
๔. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ ๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกต
ภัยจากสงครามได้
พฤติกรรม
สมเหตุสมผล

๑. พูดคุยและแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับภัยจาก
สงครามได้สมเหตุสมผล
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ..............................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒
ยนรู่ ้ท๒๐
ี่ ๑๗ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมืแผนการจั
อในคริสต์ดศการเรี
ตวรรษที
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๓้ สังเรืคมศึ
่อง กความขั
ดแย้งและความร่
วมมือในคริสต์ศตวรรษทีรายวิ
่ ๒๐ชา ประวัติศาสตร์
กลุ
ษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ประวัติศาสตร์
ตักลุวชี่ม้วสาระการเรี
ัด
ขักิ้นจกรรมการเรี
นา
ยนรู้
ชี้วัดม.๓/๒ วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
สตัว๔.๒
ขั้นครู
นาให้นักเรียนร่วมกันอ่านความเรียงต่อไปนี้ทีละเรื่อง
๑.
๔.๒ ่คม.๓/๒
ผลของการเปลี
นสาไปสู
วามร่ววิมมืเคราะห์
อและความขั
ดแย้ง ใน่ยนแปลงที่
๑. ครูใาดั
ห้นบักมีเรีทยั้งนหมด
ร่วมกั๓นอ่เรืา่อนความเรี
ตามล
ง ดังนี้ ยงต่อไปนี้ทีละเรื่อง
นาไปสู
วามร่วมมื
อและความขั
ดแย้ง ใน
คริ
สต์ศ่คตวรรษที
่ ๒๐
ตลอดจนความพยายามในการ
ตามลาดับ มีทั้งหมด ๓ เรื่อเรืง ่อดังที
งนี่ ้๑
คริดสต์ปัศญตวรรษที
่ ๒๐
ขจั
หาความขั
ดแย้ตลอดจนความพยายามในการ
ง
“ใครจะจินตนาการได้หรือว่าเรืสิ่อ่งงที
นี้ม่ ีค๑วามหมายกับพวกเราแค่ไหน
ขจัดปัญหาความขั
ขอบเขตเนื
้อหา ดแย้ง
พวกเราเก็นบตนาการได้
กระป๋องเก่หารืขึอ้นว่สนิ
วยสาหรับบดืพวกเราแค่
่มน้า หม้อไขึหน
้น
“ใครจะจิ
าสิ่งมนีไว้้มทีคาถ้
วามหมายกั
ขอบเขตเนื
้อหา
1.
สาเหตุของสงครามโลกครั
้งที่ ๒
สนิม เสื้อบผ้กระป๋
าปะชุอนงเก่
มอซอสกปรกมาเป็
ปี าหรั
ๆ เพราะรู
ถ้าทอาขึ้น
าขึ้นสนิมไว้ทาถ้วนยส
บดื่มน้้วา่าหม้
สาเหตุขวมมื
องสงครามโลกครั
้งที่ ๒วงสงครามโลกครั้งที่ พวกเราเก็
1. ความร่
2.
อและคู่ขัดแย้งในช่
างจะหามาใหม่
ได้แน่นอนนปีถึงๆตอนนี
้ เราโยนมั
สนิม นเสืไม่้อผ้มาีทปะชุ
นมอซอสกปรกมาเป็
เพราะรู
้ว่าถ้าทนาทิ้ง
๒2. ความร่วมมือและคู่ขัดแย้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ หายไปมั
ไป อย่านงมัไม่น่ มใจที
่รู้ว่าเรากาลังจะอยู
มกลางความเหลื
อเฟืออีนกทิ้ง
หายไปมั
ีทางจะหามาใหม่
ได้แน่่ทน่าอน
ถึงตอนนี้ เราโยนมั
๒ ผลจากสงครามที่นาไปสู่ความขัดแย้งและความ
3.
้ง” ่ท่ามกลางความเหลือเฟืออีก
ไป อย่างมัน่ ใจที่รู้ว่าเรากาลังครั
จะอยู
ผลจากสงครามที
่นาไปสู่ ๒๐
่ความขัดแย้งและความ
ร่3.วมมื
อในคริสต์ศตวรรษที
(เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของทหารออสเตรเลี
ยที่ตกเป็นเชลยของ
ครั้ง”
อในคริกสารเรี
ต์ศตวรรษที
จุร่วดมมื
ประสงค์
ยนรู้ ่ ๒๐
กองทั
ในช่วงสงครามโลกครั
้งที่ ๒ และเข้
าง
(เรื่องนีพ้เญีป็่ปนุ่นประสบการณ์
ของทหารออสเตรเลี
ยทีา่ตมาท
กเป็างานสร้
นเชลยของ
ประสงค์้การเรียนรู้
ด้จุาดนความรู
ทางรถไฟที
รี ซึ่งพูดถึงการใช้
อย่างอยากล
าบากในาง
กองทัพญี่ป่กุนาญจนบุ
ในช่วงสงครามโลกครั
้งที่ ช๒ีวิตและเข้
ามาทางานสร้
ด้านความรู
้ บายสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ ฐานะเชลยศึ
นักเรียนอธิ
๑.
และแรงงาน)
ทางรถไฟที่กกาญจนบุ
รี ซึ่งพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างอยากลาบากใน
ถู๑.กต้นัอกงเรียนอธิบายสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ ทีฐานะเชลยศึ
่มา : เดียรี่,กเทอร์
รี่. (๒๕๕๔). สงครามโลกครั้งที่สองสยองขวัญ
และแรงงาน)
ถูกต้นัอกงเรียนอธิบายการร่วมมือและคู่ขัดแย้งในช่วง
๒.
:ทีประวั
โหดมั
นฮา. พลอย
โจนส์,ผู้แปล.้งทีพิ่สมองสยองขวั
พ์ครั้งที่ ๒. ญ
่มา : เดีติศยาสตร์
รี่, เทอร์
รี่. (๒๕๕๔).
สงครามโลกครั
๒. นักเรียนอธิบ้งทีายการร่
สงครามโลกครั
่ ๒ ได้ถวูกมมืต้องและคู่ขัดแย้งในช่วง
กรุ
งเทพฯ
นานมีโหดมั
บุ๊คส์น. ฮา. พลอย โจนส์,ผู้แปล. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
: ประวั
ติศ:าสตร์
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ถูกต้อง
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.
แหล่งเรียนรู้
๑.
เรีย้ นประวัติศาสตร์ ม.๓
แหล่หนังเรีงสืยอนรู
๒.
๑. ห้หนัองสมุ
งสือดเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๓.
๒. อิห้นอเทอร์
งสมุดเน็ต
๓. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑.
สื่อโปรแกรม power point เรื่อง
สงครามโลก
ครั้งpoint
ที่ ๒ เรื่อง
๑. โปรแกรม power
๒.
นาวิกโยธินกองทั
สงครามโลกครั
้งทีครั
่ ๒พ้งสหรั
สงครามโลก
ที่ ๒ฐฯ ปักธงชาติ
เหนื
อเกาะ
วจิม่าพสหรัฐฯ ปักธงชาติ
๒. นาวิ
กโยธิอินโกองทั
เหนืออเกาะ
เกาะอิอิโโวจิวจิมม่า่า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.
การวิเคราะห์
ผลของสงครามโลกครั้งที่ ๒
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ที๑.่นาไปสู
วามขัดผแย้
งและความร่วมมือใน
การวิ่คเคราะห์
ลของสงครามโลกครั
้งที่ ๒
คริ
ต์ศตวรรษที
ที่นสาไปสู
่ความขัด่ ๒๐
แย้งและความร่วมมือใน
๒.
ปรายผลกระทบจากสงคราม
คริสการอภิ
ต์ศตวรรษที
่ ๒๐
๒. การอภิปรายผลกระทบจากสงคราม

เวลา ๑ ชั่วโมง
๑ ชัก่วษาปี
โมง ที่ ๓
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๖๐
๕๖๐
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550550

เรื่องที่ ๓
“ผมไม่สามารถเยียวยาจิตใจทีบ่ อบช้้าจากประสบการณ์ครั้งนัน้ ได้
เลย โดยเฉพาะตอนแรก ๆ ที่รอดชีวิตกลับมาบ้านได้ ผมฝันร้ายทุก
คืน และนอนไม่ได้เลย เนื่องจากกังวลว่าใครจะมาท้าร้ายทั้งผม
และภรรยา จนผมต้องนั่งหลับบนโซฟาทุกคืน เพื่อเตรียมพร้อม
ป้องกันสิ่งที่มาหลอกหลอนผม” (ประสบการณ์ของทหารสหรัฐ
หลังจากที่กลับมาจากสมรภูมิในยุโรป ความโหดร้ายและการเป็น

ต้องย้อนคิดถึงประสบการณ์ที่เกิดกับตัวเอง ซึ่งเจ็บปวดทีส่ ุด
สาหรับพวกเขา” (ประสบการณ์ของชาวญี่ปนุ่ ทีไ่ ด้รับผลกระทบ
จากระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในมุมมองของ
ผู้ถูกกระทาที่ได้รบั บาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจ)
ที่มา :
https://www.bbc.com/thai/highlights/story/2005/08/
https://www.bbc.com/thai/highlights/story/2005/08/
050805_first_hiroshima_debate.shtml
hiroshima_debate.shtml
050805_first_

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เรื่องที่ ๒
ด้านทักษะและกระบวนการ
“ในฮิโรชิมาคนที่รอดชีวิตที่เรียกกันว่า "ฮิบาคูชา" ยังถูกหลอก
๓. นักเรียนวิเคราะห์ผลของสงครามโลกครั้งที่ ๒
หลอนด้วยภาพอันน่ากลัวที่เกิดจากอานุภาพของระเบิดปรมาณู
ที่นาไปสู่ความขัดแย้งและความร่วมมือใน
คุณ ทาดาโตชิ อาคิบะ นายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมาบอกว่า คน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ได้สมเหตุสมผล
เหล่านี้ไม่อยากเห็นประวัติศาสตร์ซ้ารอย และตระเวนไปตามโรง
ด้านคุณลักษณะ
เรียน บอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองกับคนรุ่นหลัง
๔. นักเรียนอภิปรายผลกระทบจากสงครามได้
คุณอาคิบะบอกว่า การบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ทาให้ผู้รอดชีวิต
สมเหตุสมผล
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๖๑
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551

ขั้นสอน
๑. ครูเปิดโปรแกรม Power Point เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ ๒
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาภาพต่อไปนี้ แล้วสอบถามว่าภาพนี้คือ
ภาพอะไร เหตุการณ์ในภาพคืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน (ภาพนาวิก
โยธินสหรัฐฯ ก้าลังปักธงชาติสหรัฐฯ บนภูเขาซูริบาชิ ภายหลังจาก
ยกพลขึ้นบกที่เกาะอิโวจิม่า ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒

ทหารได้ส่งผลต่อการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตแบบเดิม ทหารที่กลับ
จากสงครามจานวนมากประสบปัญหาการปรับตัวเช่นเดียวกัน)
ที่มา : อนันตชัย จินดาวัฒน์. (๒๕๕๖). ประวัติศาสตร์ยุโรป. พิมพ์
ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป.
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันตีความจากความเรียงแต่ละเรื่องว่าผูพ้ ูด
ต้องการสื่ออะไร หรือพูดถึงอะไรอยู่ (ความเลวร้ายและผลกระทบ
จากสงคราม) จากนัน้ ใช้คาถามกับนักเรียน มีความรู้สึกอย่างไรต่อ
ความเรียงเหล่านี้ (เศร้า เห็นใจ โกรธ หดหู่ เฉยๆ)
๓. จากนั้นผูส้ อนจึงนานักเรียนเข้าสู่บทเรียนว่า “ความเรียงทั้ง ๓
เรื่องมาจากประสบการณ์ของผูท้ ี่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทั้ง
มุมมองของทหารและพลเรือน ความรู้สึกที่ผู้เรียนมีต่อเรื่องนี้
แตกต่างกันไปตามประสบการณ์และลักษณะนิสยั ของแต่ละคน แต่
ทั้ง ๓ เรื่องได้สะท้อนสิ่งที่เหมือนกัน คือความโหดร้ายและ
ผลกระทบจากสงครามที่มาจากความขัดแย้งของมนุษย์ ในวันนีเ้ รา
ทาการศึกษา ภัยจาก สงครามโลกครั้งที่ ๒ หนึ่งในสงครามที่
ทาลายชีวิตมนุษย์และสร้างความเสียหายมากที่สุด”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๖๒

542
552

ภาพที่ ๑ นาวิกโยธินกองทัพสหรัฐฯ ปักธงชาติเหนือเกาะอิโวจิม่า
ที่มา : https://www.businessinsider.com/iwo-jima-worldwar-ii-battle-photo-marines-japan-backstory-2018-2
war-ii-battle-photo-marines-japan-backstory-2018-2
๑) “ตามความเห็นของนักเรียนการปักธงชาติสหรัฐฯ บน
เกาะของญี่ปุ่นมีความสาคัญหรือแสดงถึงอะไร” (เป็นการประกาศ
ชัยชนะเหนือกองทัพญี่ปุ่น เกาะอิโวจิม่าตามความเชื่อของญี่ปุ่น
ถือว่าเป็นเกาะที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ ท้าให้เกาะอิโวจิมา่ ไม่ได้มี
ความส้าคัญแค่ทางยุทธศาสตร์ แต่ยังมีความศักดิ์สิทธิท์ ี่จะยอมเสีย
ไปไม่ได้ การรบที่อิโวจิม่าสร้างความเสียหายให้กองทัพสหรัฐฯ
มากที่สุด ก่อนการขึ้นฝัง่ ที่โอกินาว่า ซึ่งเสียหายมากกว่า และเป็น
เหตุผลส่วนหนึ่งที่ท้าให้ประธานาธิบดีทรูแมนสั่งใช้ระเบิดนิวเคลียร์
เพื่อยุติสงคราม)
๒. ครูอธิบายสาเหตุและคู่สงครามของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ให้กับ
นักเรียนในประเด็นของความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาที่ทาไว้

เกาะอิโวจิม่าเป็นปราการท้าย ๆ คู่กับเกาะโอกินาว่าในการ
การเตรี
ยมการบุ
่ปุ่นของกองทั
เตรียมการบุ
กญี่ปกุ่นญีของกองทั
พสหรัฐพฯ)สหรัฐฯ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๖๓
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ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “หลังจากที่เราศึกษา
เกี่ยวกับ สงครามโลกครั้งที่ ๒ ผลกระทบของสงครามได้แก่สิ่งใด
และเราได้ข้อคิดใดจากเรื่องนี้” (สงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นสงคราม
ใหญ่ที่สูญเสียชีวิตของผู้คนมากที่สุดประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ที่
ทีความขั
ค่ วามขัดดแย้แย้งของสงครามมาจากความเกลี
งของสงครามมาจากความเกลียยดชั
ดชังงซึซึ่งง่ ส่ส่งงผลให้
ผลให้เเกิกิดด
โศกนาฏกรรมมากมายเป็นบทเรียนให้กับมนุษยชาติถึงความ
เลวร้ายของสงครามและตระหนักถึงความส้าคัญของจริยธรรมและ
คุณค่าของชีวิต)

หลังจบสงครามโลกครั้งที่ ๑ การเติบโตของลัทธิทางทหาร หรือ
ระบบเผด็จการความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ และความ
ขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง การเข้าร่วมสงครามของ
สหรัฐอเมริกา ตามลาดับเวลา
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่
ทีส่งส่ ผลต่
ง่ ผลต่ออความขั
ความขัดดแย้แย้งและความร่
งและความร่ววมมื
มมืออในคริ
ในคริสสต์ต์ศศตวรรษที
ตวรรษที่ ่๒๐
๒๐
(ความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจตกต่้าทั่วโลก
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกากับ
สหภาพโวเวียต การตัง้ องค์
องค์กการสหประชาชาติ
ารสหประชาชาติ)) จากนั
จากนัน้ ้นร่ร่ววมกั
มกันนสรุสรุปป
สหภาพโซเวี
แล้วบันทึกข้อสรุปนั้นลงในสมุดบันทึก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๖๔

544
554

565 555
545
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายสาเหตุของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนอธิบายการร่วมมือ
และคู่ขัดแย้งในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ได้ถูกต้อง

๑. การถามตอบ
๒. ศึกษาโปรแกรม
power point เรื่อง
สงครามโลกครั้งที่ ๒
๓. ศึกษาภาพนาวิกโยธิน
กองทัพสหรัฐฯ ปักธงชาติ
เหนือเกาะอิโวจิม่า
๔. ศึกษาภาพกองทัพ
เยอรมันสวนสนามหลัง
ชนะโปแลนด์
๕. ศึกษาภาพฮิตเลอร์กับ
พลพรรคนาซี
๖. ศึกษาภาพนักบินผู้ทา
หน้าที่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์
๗. ศึกษาภาพการระเบิด
ของระเบิดนิวเคลียร์ที่นา
งาซากิ

๑. คาถาม
๒. โปรแกรม power point
เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ ๒
๓. ภาพนาวิกโยธินกองทัพ
สหรัฐฯ ปักธงชาติเหนือ
เกาะอิโวจิม่า
๔. ภาพกองทัพเยอรมันสวน
สนามหลังชนะโปแลนด์
๕. ภาพฮิตเลอร์กับพลพรรค
นาซี
๖. ภาพนักบินผู้ทาหน้าทีท่ ิ้ง
ระเบิดนิวเคลียร์
๗. ภาพการระเบิดของ
ระเบิดนิวเคลียร์ที่นางาซากิ

๑. อธิบายสาเหตุของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้
ถูกต้องและครอบคลุม
ประเด็นสาคัญ
๒. อธิบายการร่วมมือและ
คู่ขัดแย้งในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้
ถูกถต้กู อต้งอง
ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓. นักเรียนวิเคราะห์ผลของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทีน่ าไปสู่
ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ได้
สมเหตุสมผล

๑. การถามตอบ
๒. ศึกษาโปรแกรม
power point เรื่อง
สงครามโลกครั้งที่ ๒
๓. ศึกษาภาพนาวิกโยธิน
กองทัพสหรัฐฯ ปักธงชาติ
เหนือเกาะอิโวจิม่า
๔. ศึกษาภาพกองทัพ
เยอรมันสวนสนามหลัง
ชนะประเทศโปแลนด์
๕. ศึกษาภาพฮิตเลอร์กับ
พรรคนาซี
๖. ศึกษาภาพนักบินผู้ทา
หน้าที่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์
๗. ศึกษาภาพการระเบิด
ของระเบิดนิวเคลียร์ที่นา
งาซากิ
นางาซากิ
๘. การวิเคราะห์ผลของ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่
ทีนน่ าไปสู
�ำ ไปสู่คค่ วามขั
วามขัดดแย้แย้งงและ
และ

๑. คาถาม
๒. โปรแกรม power point
เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ ๒
๓. ภาพนาวิกโยธินกองทัพ
สหรัฐฯ ปักธงชาติเหนือ
เกาะอิโวจิม่า
๔. ภาพกองทัพเยอรมันสวน
สนามหลังชนะโปแลนด์
๕. ภาพฮิตเลอร์กับพลพรรค
นาซี
๖. ภาพนักบินผู้ทาหน้าทีท่ ิ้ง
ระเบิดนิวเคลียร์
๗. ภาพการระเบิดของ
ระเบิดนิวเคลียร์ที่นางาซากิ

๑.ยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์
ผลของ
การวิ
เคาระห์
ผลของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่
ทีนน่าไปสู
�ำ ไปสู่คค่ วามขั
วามขัดดแย้แย้งและ
งและ
ความร่วมมือใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ได้
ได้
สมเหตุ
สมผล
สมเหตุ
สมผล

566
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ความร่วมมือใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
ด้านคุณลักษณะ
๑. การถาม – ตอบ
๔. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับภัย ๒. การสังเกตพฤติกรรม
จากสงครามได้สมเหตุสมผล

เครื่องมือที่ใช้
๑. คาถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
๑.พูดคุยและแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับภัยจาก
สงครามได้สมเหตุสมผล

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ..............................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชือ่ .............................................ผูส้ อน
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สงครามเย็น
ดการเรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริแผนการจั
สต์ศตวรรษที
่ ๒๐ยนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สงครามเย็น
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๓้ สังเรืคมศึ
่อง กความขั
ดแย้งและความร่
วมมือในคริสต์ศตวรรษทีรายวิ
่ ๒๐ ชา ประวัติศาสตร์
กลุ่มวสาระการเรี
ษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึเวลา
กษาปี๑ที่ชั๓่วโมง
กลุ
ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นแหล่
มัธยมศึ
ตัว่มชีสาระการเรี
้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
งเรีกยษาปี
นรู้ ที่ ๓
ตัสว๔.๒
ชี้วัดม.๓/๒ วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
นา
แหล่
๑. หนังเรีงสืยอนรูเรี้ ยนประวัติศาสตร์ ม.๓
สนาไปสู
๔.๒ ่คม.๓/๒
เคราะห์
ผลของการเปลี
นแปลงที่ ขั๑.้นนครูาและนักเรียนร่วมกันศึกษาภาพต่อไปนี้ พร้อมถาม นักเรียนว่า
วามร่ววิมมื
อและความขั
ดแย้ง ใน่ยนแปลง
๑.
งสือเรี
๒. หนั
ห้องสมุ
ด ยนประวัติศาสตร์ ม.๓
ทีนคริ่นาไปสู
่ความร่วมมื
ว่ มมื
อตลอดจนความพยายามใน
และความขัดแย้
ดแย้ง งใน
๑.
ครูและนักนเรีของนั
ยนร่วกมกั
กษาภาพต่
อมถาม
เรียนว่า
วามร่
อและความขั
สำ�ต์ไปสู
ศ่คตวรรษที
๒๐
ตามความเห็
เรียนนศึภาพที
่ให้ดูนอั้นไปนี
เป็น้ พร้
ภาพเกี
่ยวกันับกอะไร
๒.
๓. ห้อินองสมุ
เทอร์ดเน็ต
ในคริ
ศปัตวรรษที
ตลอดจนความพยายาม
ตามความเห็
นของนั
ยน ภาพที
ห้ดูนยั้นตเป็การทดลองระเบิ
นภาพเกี่ยวกับอะไร
คริ
สต์สศต์ดตวรรษที
่ ๒๐่ ๒๐ตลอดจนความพยายามใน
การขจั
ญหาความขั
ดแย้
ง
(สงครามระหว่
างสหรักเรีฐอเมริ
กากับ่ใโซเวี
ดนิวเคลียร์) ๓. อินเทอร์เน็ต
ในการขจั
ญหาหาความขั
(สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียต การทดลองระเบิดนิวเคลียร์) สือ่
การขจั
ดปัดญปั้อหาความขั
ดแย้ดแย้
งง
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
หา
๑. สาเหตุข้อองสงครามเย็
น
สื๑.อ่ โปรแกรม power point เรื่อง สงคราม
๑.
๒. สาเหตุ
ความร่ขวองสงครามเย็
มมือและคู่ขัดนแย้งในช่วงสงครามเย็น
๑.
โปรแกรมPower
powerPoint
pointเรือ่ เรืง ่อสงครามเย็
ง สงครามน
เย็นโปรแกรม
๒.
วมมือและคู่น่ขาไปสู
ัดแย้่คงวามขั
ในช่วงสงครามเย็
น
๓. ความร่
ผลจากสงครามที
ดแย้งและความ
เย็
๒.นภาพกราฟฟิคเกี่ยวกับสงครามเย็น
ผลจากสงครามที
่นาไปสู่ ๒๐
่ความขัดแย้งและความ
๓.
ร่วมมื
อในคริสต์ศตวรรษที
๒.
คเกี่ยวกับดสงครามเย็
๓. ภาพกราฟฟิ
ภาพการทดลองระเบิ
นิวเคลียร์ในนช่วง
ร่จุวดมมื
อในคริกสารเรี
ต์ศตวรรษที
ประสงค์
ยนรู้ ่ ๒๐
๓.
ภาพการทดลองระเบิ
ดนิวเคลียร์ในช่วง
สงครามเย็
น
ภาพที่ ๑ กราฟฟิคเกี่ยวกับสงครามเย็น
จุด้ดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
สงครามเย็
๔. วีดิทัศน์นเกี่ยวกับการจาลองการระเบิด
ภาพที่ ๑ กราฟฟิคเกี่ยวกับสงครามเย็น
ที่มา : https://www.history.com/topics/cold-war
ด้๑.านความรู
้ บายสาเหตุของสงครามเย็นได้
นักเรียนอธิ
๔.
วีดวิทเคลี
ัศน์เยกีร์่ยในภาพยนตร์
วกับการจาลองการระเบิด
ของนิ
ที่มา : https://www.history.com/topics/cold-war
๑.
นั
ก
เรี
ย
นอธิ
บ
ายสาเหตุ
ข
องสงครามเย็
น
ได้
ถูกต้อง
ของนิวเคลียร์ในภาพยนตร์
ถู๒.กต้นัอกงเรียนอธิบายการร่วมมือและคู่ขัดแย้งในช่วง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนอธิ
๒.
สงครามเย็
นได้บถายการร่
ูกต้อง วมมือและคู่ขัดแย้งในช่วง
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
๑. การวิเคราะห์
ผลของสงครามเย็นที่
สงครามเย็นได้ถูกต้อง
คราะห์
ผแย้
ลของสงครามเย็
นอทีใน
น่นาไปสู
งและความร่
ที๑.
ำ�การวิ
ไปสู่คเ่ความขั
วามขัดดแย้
งและความร่วมมื
วมมื
อ่
นคริาไปสู
ดแย้
ง่ ๒๐
และความร่วมมือใน
ในคริ
ศวามขั
ตวรรษที
สต์สศต์่คตวรรษที
่ ๒๐
ด้านทักษะและกระบวนการ
คริ
ต์ศตวรรษที
่ ๒๐
๒. สการอภิ
ปรายเกี
่ยวกับภัยจากสงคราม
ภาพที่ ๒ การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็น
ด้๓.านทั
นักกเรีษะและกระบวนการ
ยนวิเคราะห์ผลของสงครามเย็นที่นาไปสู่
๒. การอภิปรายเกี่ยวกับภัยจากสงคราม
ภาพที่ ๒ การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็น
ที่มา : https://www.history.com/topics/cold-war/cold-war๓.
นักเรีดยแย้นวิงและความร่
เคราะห์ผลของสงครามเย็
ที่นาไปสู่
ความขั
วมมือในคริสต์นศตวรรษที
ทีhistory
่มา : https://www.history.com/topics/cold-war/cold-warความขั
แย้งและความร่
๒๐ ได้สดมเหตุ
สมผล วมมือในคริสต์ศตวรรษที่
history
๒๐ ได้สมเหตุสมผล

๕๖๗
๕๖๗
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เวลา ๑ ชั่วโมง

วีดีทัศน์เกี่ยวกับการจาลองการระเบิดของนิวเคลียร์ในภาพยนตร์
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UmAltjEBH-๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
ด้านคุณลักษณะ
๑) โลกหลังสงครามนิวเคลียร์จะเป็นอย่างไร (เต็มไปด้วยฝุ่นควัน
๔. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับภัยจากสงครามได้
น้าสะอาดหายาก อาหารไม่เีียงีอ ไม่สามารเเีาะปลกกได้ ูก้คนต้อง
สมเหตุสมผล
เอาชีวิตรอด สภาีแวดล้อมเลวร้ายไม่เหมาะกับการอยก่อาศัย)
๒) ถ้าต้องอยู่ในโลกแบบนั้น เราจะทาอย่างไร (รวมกลุ่มกันเอา
ชีวิตรอด หาเสบียง หาที่ีักที่มั่นคงปลอดภัย แต่เ้าให้เลือกได้ก็คงไม่มี
ใครอยากอยก่ในโลกแบบนัน)
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาวีดิทัศน์เกี่ยวกับการจาลองการระเบิด
ของนิวเคลียร์ในภาพยนตร์ ก่อนจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียนว่า “จาก
ภาพและวีดีทัศดน์ที ทศั คี่ น์รูทใค่ีห้รูนให้ักนเรีกั ยเรีนรัยนรั
บชมเป็
“จากภาพและวี
บชมเป็นการจ
นการจำาลองอานุ
�ลองอานุภภาพการ
าพ
ระเบิดของนิ
วเคลี
ยร์ยร์ดังดันัง้นนัน้ ในวั
ษาอีกกครัครัง้ ของสงคราม
้งของสงคราม
การระเบิ
ดของนิ
วเคลี
ในวันนนีนี้เเ้ ราท
ราทำาการศึ
�การศึกกษาอี
ที่ผู้ขัดแย้งไม่ได้รบกันโดยตรง คือ สงครามเย็น อันเป็นช่วงเวลาที่โลก
เข้าใกล้คาว่าสงครามนิวเคลียร์มากที่สุด”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สงครามเย็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

๕๖๘
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เวลา ๑ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขั้นสอน
๑. ครูเปิดโปรแกรม Power Point เรื่อง สงครามเย็น และอธิ
และอธิบบายาย
ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ความร่วมมือ คู่ขัดแย้ง และเหตุการณ์สาคัญที่
เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็น (การแข่งขันกันสะสมอาวุธของสหรัฐอเมริกา
กับสหภาพโซเวียต การโจรกรรมและแข่งขันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ฝ่ายตรงข้าม สงครามตัวแทน สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม ทฤษฎี
โดมิโน และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การโฆษณาชวนเชื่อ)
๒. เมื่ออธิบายจบแล้วครูสมมติเหตุการณ์ว่า “ถ้าหากในอีก ๒๐ นาที
กาลังจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นบนโลก นักเรียนจะเตรียมอุปกรณ์
ใดบ้าง” โดยนักเรียนจะต้องเลือกจากที่ผู้สอนกาหนดไว้ให้ อุปกรณ์แต่
ละอย่างจะต้องใช้เวลาในการค้นหา นักเรียนสามารถเลือกอุปกรณ์อะไร
ก็ได้ แต่ต้องใช้เวลาในการค้นหารวมไม่เกิน ๒๐ นาที ซึ่งอุปกรณ์มี
ดังต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สงครามเย็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

๕๖๙
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น้าดื่ม
๓ นาที

อาหาร
๓ นาที

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓. ครูอธิบายเหตุการณ์ต่อไปนี้ตามลาดับ
๑) แรงระเบิดทาให้บ้านเรือนพังทลาย ความร้อนเพิ่มสูงขึ้นมาก
ฝุ่นควันกระจายไปทั่ว ต้องใช้ หน้ากากกันรังสีและหมวกกันกระแทก
เพื่อไปให้ถึงบังเกอร์หลบภัยชั่วคราว
๒) รัฐบาลประกาศว่าพิษจากรังสีจะเจือจางไปใน ๗ วัน จึงจะ
สามารถเดินทางมายังศูนย์อพยพได้ การรู้ข่าวนี้จาเป็นต้องมี วิทยุ
สื่อสาร
๓) ผู้รอดชีวิตมีทางเลือก ๒ ทาง คือ เดินทางไปทันทีที่ศูนย์อพยพ
ซึ่งต้องใช้ ชุดกันความร้อนและรังสี อีกทางคือเลือกที่จะรอจนรังสีเจือจาง
ซึง่ ต้อซึงใช้
�มัน าดื่ม
จาง
่งต้ออาหารและนำ
งใช้อาหารและน้

ไฟแช็คและน้ามัน
เชื้อเพลิง ๔ นาที

หน้ากากกันรังสีและ
หมวกกันกระแทก ๓
๓นาที
นาที
เครื่องมือช่าง
๕ นาที
วิทยุสื่อสาร
๔ นาที

รายวิชา ประวัติศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ กล่องปฐมพยาบาล
๓ นาที
๕ นาที
อาวุธปืน
ชุดกันความร้อนและรังสี
๕ นาที
๕ นาที
เซรุ่มระงับพิษจาก
ไฟฉาย
นิวเคลียร์
๔ นาที
๔ นาที

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สงครามเย็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

๕๗๐
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เวลา ๑ ชั่วโมง

รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔) คนที่เลือกจะฝ่ารังสีออกไป พบว่าความเข้มข้นของรังสีทาให้ชุด
อนจะถึงศูงนศูนย์อย์อพยพไม่
พยพไม่นนาน
าน เพื่อไปให้
บพิบษพิจาก
รัชุ่วดรัก่ว่ อก่นจะถึ
ไปให้ถถงึ ึงต้ต้อองใช้
งใช้เซรุเซรุม่ ระงั
่มระงั
ษจาก
นิวเคลี
ใ่ นบั
งเกอร์
และในบั
งเกอร์
เริม่ เกิเริด่มรอยรั
ว่ ่ว พิษ
เคลียยร์ร์ส่ส่ววนคนที
นคนทีย่ งั ่ยอยู
ังอยู
่ในบั
งเกอร์
และในบั
งเกอร์
เกิดรอยรั
ลังจะเข้
จำ�เป็นนต้ต้อองมีงมีเซรุ
เซรุ่มม่ ระงับพิษจากนิ
ษกำง�จะเข้
กพิาลั
ามาามาจาเป็
จากนิววเคลี
เคลียยร์ ร์เช่เช่นกันนกัน
๕) คนที่เลือกฝ่าออกมาเดินทางมาถึงศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
ส่วนคนที่เลือกอยู่ในบังเกอร์ต้องเผชิญความหนาวเย็น ต้องมีไฟแช็คและ
น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อเอาชีวิตรอด และในที่สุดทหารก็มาช่วยเหลือได้เมื่อ
ครบกาหนด ๗ วัน
๔. ครูสารวจผู้รอดชีวิต ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ก่อนจะสอบถามนักเรียนที่
ทีผ่ผ่านมาได้
า่ นมาได้วว่าา่ มีมีเกณฑ์ในการเลื
นการเลืออกอุกอุปปกรณ์
กรณ์อย่อาย่งไร
างไร
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลของสงครามเย็นที่นาไปสู่ความ
ขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
ขั้นสรุป
๖. ครูสอบถามนักเรียนว่า “หลังจากที่เราศึกษาเกี่ยวกับสงครามเย็น
ภัยของสงครามได้แก่สิ่งใด และเราได้ข้อคิดใดจากเรื่องนี้” (สงครามเย็น
เป็นการต่อสก้กันระหว่างมหาอ้านาจที่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการแทรก
ซึมบ่อนท้าลาย การประณาม การแข่งขันกันสร้างก้าลังอาวุธ และ
แสวงหาอิทธิีลในประเทศ ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นอยก่ในปัจจุบัน
อันตรายร้ายแรงจากสงครามเย็น คืออาจมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ได้
ส่งูลแค่คก่สงครามแต่ยังหมายเึงประเทศอื่น ๆ ด้วย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สงครามเย็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

๕๗๑
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572
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายสาเหตุของ
สงครามเย็นได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนอธิบายการ
การร่
อและคู
่ขัดงแย้ในช่
งในช่
ร่วมมืวอมมืและคู
่ขัดแย้
วง วง
สงครามเย็นได้ถูกต้อง

วิธีการ
๑. การถามตอบ
๒. ศึกษาโปรแกรม
power Point
point เรื่อง
Power
สงครามเย็
น น
เรื่อง สงครามเย็
๓. ศึกษาภาพกราฟฟิค
เกี่ยวกับสงครามเย็น
๔. ศึกษาภาพการ
การทดลองระเบิ
วเคลียร์ยร์
ทดลองระเบิดนิดวนิเคลี
ในช่วงสงครามเย็น
๕. ศึกษาวีดิทัศน์
เกี่ยวกับการจาลองการ
ระเบิดของนิ
วเคลี
ยร์ยใร์นใน
การระเบิ
ดของนิ
วเคลี
ภาพยนตร์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. การถามตอบ
๓. นักเรียนวิเคราะห์ผลของ ๒. ศึกษาโปรแกรม
Power
สงครามเย็นที่นาไปสู่ความ
power Point
point เรื่อง
ขัดแย้งและความร่วมมือใน สงครามเย็น
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ได้
๓. ศึกษาภาพกราฟฟิค
สมเหตุสมผล
เกี่ยวกับสงครามเย็น
๔. ศึกษาภาพการ
การทดลองระเบิ
วเคลียร์ยร์
ทดลองระเบิดนิดวนิเคลี
ในช่วงสงครามเย็น
๕. ศึกษาวีดิทัศน์
เกี่ยวกับการจาลองการ
การระเบิ
ดของนิ
วเคลี
ระเบิดของนิ
วเคลี
ยร์ยใร์น
ในภาพยนต์
ภาพยนตร์
ด้านคุณลักษณะ
๑. การถาม – ตอบ
๔. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ ๒. การสังเกตพฤติกรรม
ภัยจากสงครามได้
สมเหตุสมผล

552
562

เครื่องมือที่ใช้
๑. คาถาม
Power
๒. โปรแกรม power
point
Point เรื่อง สงครามเย็น
๓. ภาพกราฟฟิคเกี่ยวกับ
สงครามเย็น
๔. ภาพการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ในช่วงสงคราม
เย็น
๕. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการ
การจำ
�ลองการระเบิ
ดของ
จาลองการระเบิ
ดของ
นิวเคลียร์ในภาพยนตร์

เกณฑ์
๑. อธิบายสาเหตุของ
สงครามเย็นได้ถูกต้อง
และครอบคลุมประเด็น
สาคัญ
อธิบายการร่วมมือและคู่
ขัดแย้งในช่วงสงคราม
เย็นได้ถูกต้อง

๑. คาถาม
๒. โปรแกรม Power
power
Point เรื่อง สงครามเย็น
point
๓. ภาพกราฟฟิคเกี่ยวกับ
สงครามเย็น
๔. ภาพการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ในช่วงสงคราม
เย็น
๕. วีดิดีทัศน์เกี่ยวกับการ
จาลองการระเบิ
ดของ
การจำ
�ลองการระเบิ
ดของ
นิวเคลียร์ในภาพยนตร์

๑. ยกตัวอย่างการ
การวิ
เคราะห์
ผลของสงคราม
วิเคราะห์
ผลของสงคราม
เย็นที่นาไปสู่ความ
ขัดแย้งและความร่วมมือ
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
ได้สมเหตุสมผล

๑. คาถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

๑. พูดคุยและแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับภัย
จากสงครามได้
สมเหตุสมผล

553
563

573
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

๕๗๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง
แผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑๙
เรื
อ
่
ง
องค์
ก
ารระหว่
า
งประเทศด้
า
นสั
ง
คมและการเมื
อ
ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่
อในคริสต์ยศนรูตวรรษที
่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง
ตัวชีว้วยการเรี
ัด ยนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่กิวจมมื
กรรมการเรี
้
แหล่
ง
เรี
ย
้ ที่ ๓
กลุ
่มสาระการเรี
นรู้ สังผคมศึ
กษา ศาสนาและวั
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึนรู
กษาปี
ส ๔.๒
ม.๓/๒ วิเยคราะห์
ลของการเปลี
่ยนแปลงทีฒ่ นธรรม
ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
ตันวาไปสู
ชี้วัด่ความร่วมมือและความขัดแย้ง ใน
กิ๑.จกรรมการเรี
นรู้ ศึกษาเกี่ยวกับ “วัยรุ่นหญิงซาอุฯได้ลี้ภัยไป
ครูยกตัวอย่ายงกรณี
แหล่
ยนรูด ้
๒. ห้งอเรีงสมุ
นแปลงที
่
ขั
น
้
น
า
สคริ๔.๒
ม.๓/๒
วิ
เ
คราะห์
ผ
ลของการเปลี
ย
่
นแปลง
สต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความพยายามใน
แคนาดา” โดยมีเนื้อหา ดังนี้
๑.
งสือเรีเน็ยตนประวัติศาสตร์ ม.๓
๓. หนั
อินเทอร์
ทีนการขจั
่นาไปสู
ำ�ไปสูด่คปัวามร่
่ความร่
ว
มมื
อ
และความขั
ด
แย้
ง
ว
มมื
อ
และความขั
ด
แย้
ง
ใน
๑.
ครู
ย
กตั
ว
อย่
า
งกรณี
ศ
ึ
ก
ษาเกี
ย
่
วกั
บ
“วั
ย
รุ
น
่
หญิ
ง
ซาอุ
ฯ
ได้
ล
ภ
้
ี
ย
ั
ไป
ญหาความขัดแย้ง
นางสาวราฮาฟ โมฮัมเหม็ด อัลกุนัน วัยรุ่นหญิงชาว
๒. ห้องสมุด
ในคริ
ส
ต์
ศ
ตวรรษที
่
๒๐
ตลอดจนความพยายาม
คริ
ส
ต์
ศ
ตวรรษที
่
๒๐
ตลอดจนความพยายามใน
แคนาดา”
โดยมี
เ
นื
้
อ
หา
ดั
ง
นี
้
ขอบเขตเนื้อหา
ซาอุดีอาระเบีย ที่หลบหนีมาไทยเนื่องจากกลัวว่าจะถูกครอบครัว
๓.
สือ่ อินเทอร์เน็ต
ในการขจั
ด
ปั
ญ
หาความขั
ด
แย้
ง
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๑. สหประชาชาติ (UN)
สังหาร ได้ลี้ภัยไปพานักในแคนาดา
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๒. กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
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๓. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
ยินดีที่จะรับดูแลนางสาวอัลกุนันในฐานะผู้ลี้ภัยจากสานักงาน
๑.
่ยวกับ “วัยรุ่นหญิกงารซาอุฯได้
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๒. ใบงาน เรื่อง บทบาทขององค์การ
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๕. องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)
โดยนางสาวราฮาฟเลือกที่จะขอลี้ภัยมาแคนาดา จากที่ก่อนหน้า ระหว่
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จุดประสงค์การเรียนรู้
นี้ มีหลายประเทศ รวมทั้ง ออสเตรเลีย ที่พิจารณารับดูแลเธอใน
๑. การวิเคราะห์บทบาทขององค์การ
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นักเรียนยกตัวอย่างภารกิจหรือหน้าที่ของ
นางสาวราฮาฟ เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ๑.
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การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมืองได้ เมื่อวันเสาร์ (๕ ม.ค.) ที่ผ่านมา เพื่อหลบหนีครอบครัวที่ไปพักผ่อนใน ระหว่
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บไปซาอุฯ เนื่องจากหลบหนีการแต่งงานที่ถูกครอบครัวบังคับ
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๒. นักเรียนวิเคราะห์บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศ เธอจึงขังตัวเองอยู่ในห้องพักที่โรงแรม และทวีตข้อความ
ด้ประเทศด้
านทักษะและกระบวนการ
านี้ ทางการไทยไม่
อนุญาตให้นางสาวราฮาฟเข้
านสังคมและการเมืองได้สมเหตุสมผล
หลายครั้งก่ว่อานหน้
ต้องการพบผู
้แทนจากสหประชาชาติ
เพื่อปรึกษาเรืา่อง
๒. นักเรียนวิเคราะห์บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศ เธอจึงขังตัวเองอยู่ในห้องพักที่โรงแรม และทวีตข้อความ
ประเทศด้านสังคมและการเมืองได้สมเหตุสมผล
หลายครั้งว่า ต้องการพบผู้แทนจากสหประชาชาติ เพื่อปรึกษาเรื่อง
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ที่มา :
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/823932
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/823932
๑) ประเด็นสาคัญของกรณีศึกษาคืออะไร (การให้ความช่วยเหลือผู้ลี้
ภัยทางการเมืองและการละเมิดสิทธิเสรีภาพของมนุษยชน)
๒) รัฐ ประเทศ หรือองค์กรใดบ้างที่ปรากฎในกรณีศึกษา
(ซาอุดีอาระเบีย ไทย แคนาดา ออสเตรเลีย สานักงานข้าหลวงใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเพราะเหตุใดองค์การที่ไม่ใช่รัฐ
หรือประเทศถึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ (เพราะองค์การที่
ประเทศหรือรัฐ ตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปรวมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกอย่าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด้านคุณลักษณะ
การลี้ภัยไปยังออสเตรเลีย ทาให้กลายเป็นกระแสสังคมกดดันให้
๓. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญขององค์การ
ทางการไทยให้การช่วยเหลือเธอในที่สุด
ระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมืองได้
สมเหตุสมผล
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หนึ่งในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความ
ร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ)
๓. ครูนานักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าว่า “องค์การระหว่างประเทศมี
หน้าที่และบทบาทสาคัญในการแก้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมและ
มนุษยธรรม อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขของมวลมนุษยชาติ”
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ และบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านสังคมและการเมือง ดังต่อไปนี้
- สหประชาชาติ (UN)
- กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
- ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
- องค์การอนามัยโลก (WHO)
- องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ ดังต่อไปนี้
สถานการณ์ที่ ๑
นางแมรีเ่ ป็นนักข่าวในประเทศหนึ่ง ทาข่าวเกี่ยวกับการคอรัปชัน่
คอรัปชั่นภายในประเทศนั
งถูกเช่คุนกคาม
การมีคนสะกด
ภายในประเทศนั
้น ภายหลั้นงถูภายหลั
กคุกคาม
การมีเช่คนนสะกด
รอยตามตลอดเวลา ถูกค้นบ้านพัก และได้รับจดหมายขู่ทาร้าย ถ้า
เธอไม่เลิกทาข่าวเกี่ยวกับการคอรัปชั่น
สถานการณ์ที่ ๒
ฟากันด้าเป็นประเทศยากจนในกลุ่มประเทศโลกที่ ๓ ปัจจุบัน
เผชิญปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่มีอัตราการ
เสียชีวยิตชีของผู
้ป่วยจ้ปานวนมาก
รัฐบาลยั
งไม่สามารถควบคุ
มการ ม
การเสี
วิตของผู
่วยจำ�นวนมาก
รัฐบาลยั
งไม่สามารถควบคุ
การระบาดได้
่าว่าจะกระจายต่
ไปยังประเทศใกล้
ระบาดได้และมีและมี
ที่ท่าทว่าีทจะกระจายต่
อไปยัองประเทศใกล้
เคียง เคียง
สถานการณ์ที่ ๓
หม่อนเป็นนักศึกษาชาวไทย-มุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย ที่ต้องการเรียนต่อในประเทศซาอุดีอาระเบีย หม่อนมี
ผลการเรียนที่ดีเยี่ยม แต่ขาดเงินทุนการศึกษาจานวนมาก สาขาที่
หม่อนสนใจเรียนคือการแพทย์และวิทยาศาสตร์
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๓. ครูแจกใบงาน เรื่อง บทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสังคม
และการเมือง ให้กับนักเรียนแต่ละคน จากนั้นให้นักเรียนเลือก
สถานการณ์ที่ตนเองสนใจเขียนลงในช่องที่ ๑ และตอบคาถามในช่องที่
๒ โดยมีประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
๑) องค์การใดที่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้นได้
- สถานการณ์ที่ ๑ คือ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
(UNHCR)
- สถานการณ์ที่ ๒ คือ องค์การอนามัยโลก (WHO)
- สถานการณ์ที่ ๓ คือ องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)
- สถานการณ์ที่ ๔ คือ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF)

สถานการณ์ที่ ๔
เด็กหญิงลินดาและเพื่อน ๆ ถูกบังคับใช้แรงงานในโรงงานผลิต
อาหารกระป๋องแห่งหนึ่งในประเทศอาสเนีย ด้วยความยินยอมของ
พ่อแม่ที่ยากจน และเด็กส่วนใหญ่ในโรงงานก็เป็นเด็กกาพร้า หรือถูก
ทอดทิ้ง รัฐบาลอาสเนียในขณะนั้นดาเนินนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาด
ผู้คนจานวนมากว่างงาน หน่วยงานภาครัฐปิดตัวลง ชีวิตความเป็นอยู่
ของเด็กหญิง ลินดากับเพื่อน ๆ ยากลาบากมากขึ้นจากการบังคับ
ทางานเกินเวลาแลกกับค่าจ้างอันน้อยนิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๗๘

558
568

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านสังคมและการเมือง (เพื่อรักษาสันติภาพและประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดความมั่นคง การแก้ปัญหาทาง
สังคม วัฒนธรรมและมนุษยธรรม รวมไปถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ
เช่น การให้ข่าวสาร การบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
การให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒) เพราะเหตุใดองค์การที่นักเรียนเลือกจึงสามารถให้การ
การช่
วยเหลื
ไขสถานการณ์
ยนพิจารณาและหา
จารณาและหา
ช่วยเหลื
อหรืออหรืแก้อไแก้
ขสถานการณ์
ข้าขงต้า้ งต้
นได้นได้(ให้(ให้
นักนเรีกั เรียนพิ
คาตอบจากภารกิจ หน้าที่ และบทบาทของแต่ละองค์กรจากที่ครูได้
อธิบายไปในขั้นสอนที่ ๑)

๕๗๙

559
569

580
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนยกตัวอย่าง
ภารกิจหรือหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศด้าน
สังคมและการเมืองได้ถูกต้อง

วิธีการ
๑. การถามตอบ
๒. ศึกษากรณีศึกษา
เกี่ยวกับ “วัยรุ่นหญิงซา
อุฯได้ลี้ภัยไปแคนาดา”
๓. ศึกษาใบงาน เรื่อง
บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
สังคมและการเมือง
๑. การถามตอบ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒. นักเรียนวิเคราะห์บทบาท ๒. ศึกษากรณีศึกษา
ขององค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ “วัยรุ่นหญิงซา
อุฯได้ลี้ภัยไปแคนาดา”
ด้านสังคมและการเมืองได้
๓. ศึกษาใบงาน เรื่อง
สมเหตุสมผล
บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
สังคมและการเมือง
ด้านคุณลักษณะ
๑. การถาม – ตอบ
๓. นักเรียนอภิปราย
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ความสาคัญขององค์การ
ระหว่างประเทศด้านสังคม
และการเมืองได้สมเหตุสมผล

เครื่องมือที่ใช้
๑. คาถาม
๒. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
“วัยรุ่นหญิงซาอุฯได้ลี้ภัย
ไปแคนาดา”
๓. ใบงาน เรื่อง บทบาท
ขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านสังคมและ
การเมือง
๑. คาถาม
๒. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
“วัยรุ่นหญิงซาอุฯได้ลี้ภัย
ไปแคนาดา”
๓. ใบงาน เรื่อง บทบาท
ขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านสังคมและ
การเมือง
๑. คาถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
๑. ยกตัวอย่างภารกิจ
หรือหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
สังคมและการเมืองได้
ถูกต้อง

๑. ยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์บทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศ
ด้านสังคมและการเมือง
ได้สมเหตุสมผล

๑. พูดคุยและแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสาคัญขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
สังคมและการเมืองได้
สมเหตุสมผล

560
570

581

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

561
571

582
ชื่อ-สกุล ..................................................................................................... ห้อง ................. เลขที่ ...........
ใบงาน เรื่อง บทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสถานการณ์ ๑ สถานการณ์จากที่ผู้สอนกาหนด แล้วนาเขียนเติมลงในช่องที่ ๑
อบคาถามที
นช่อองที
งที่ ่๒๒ใหสอดคล้
ให้สอดคล้อองกังกับบสถานการณ์
สถานการณ์ทที่เลืี่เลืออกก
จากนั้นให้ตอบคำ
�ถามที่กาหนเดไว้
ำ�หนดไว้ใในช่
ช่องที่ ๑ สถานการณ์
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ช่องที่ ๒
๒.๑ องค์การใดที่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้นได้
.........................................................................................................................................................................
๒.๒ เพราะเหตุใดองค์การที่นักเรียนเลือกจึงสามารถให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้นได้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง บทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสถานการณ์ ๑ สถานการณ์จากที่ผู้สอนกาหนด แล้วนาเขียนเติมลงในช่องที่ ๑
จากนั้นให้ตอบคาถามที่กาหนดไว้ในช่องที่ ๒ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เลือก
ช่องที่ ๑ สถานการณ์
........... หม่อนเป็นนักศึกษาชาวไทย-มุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ที่ต้องการเรียน
ต่อในประเทศซาอุดีอาระเบีย หม่อนมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม แต่ขาดเงินทุนการศึกษาจานวนมาก สาขาที่
หม่อนสนใจเรียนคือการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ช่องที่ ๒
๒.๑ องค์การใดที่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้นได้
.......... องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) - Organization
Organisation of Islamic Cooperation
๒.๒ เพราะเหตุใดองค์การที่นักเรียนเลือกจึงสามารถให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้นได้
......... การก่อตั้ง OIC มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์การความร่วมมือที่เป็นปึกแผ่นของประชาชาติมุสลิม
(Islamic Ummah) ที่ประชาชนสามารถยืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน สืบเนื่องจากความเปราะบางทางการเมืองและการระหว่างประเทศ
ในประชาชาติมุสลิม สาหรับชาวไทยมุสลิม ธนาคารเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรชานัญพิเศษของ OIC
ได้ให้เงินสนับสนุน และเงินกู้ในการสร้างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในไทยหลายแห่ง รวมทั้งให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมเพื่อศึกษาในประเทศไทยมาโดยต่อเนื่อง

ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนวิเคราะห์บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านด้านเศรษฐกิจได้สมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด
ส ๔.๒ ม.๓/๒ วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที
นแปลง ่
ทีนาไปสู
่นำ�ไปสู่ความร่
่ความร่วมมื
วมมือและความขั
อและความขัดแย้
ดแย้ง งใน
คริสต์สศต์ตวรรษที
่ ๒๐่ ๒๐ตลอดจนความพยายามใน
ในคริ
ศตวรรษที
ตลอดจนความพยายาม
ในการขจั
ญหาความขั
การขจัดปัดญปัหาความขั
ดแย้ดแย้
งง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
๒. เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
๓. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งนามันออก (OPEC)
๔. องค์การการค้าโลก (WTO)
๕. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(APEC)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาขององค์การ
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจได้ถูกต้องพอสังเขป

รายวิชา ประวัติศาสตร์

ภาพที่1 ธงชาติอาเซียน
ที่มา : https://guru.sanook.com/27365/
๑) สัญลักษณ์ในภาพเป็นขององค์การใด (อาเซียน)
๒) มีบทบาทอย่างไร (ดูแลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ความมั่นคง และ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก)
๒. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวว่า “อาเซียนเป็นหนึ่งในองค์การ
ระหว่างประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของเศรษฐกิจ รวมไปถึงความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง และวัฒนธรรม ในชั่วโมงก่อนหน้านีเราได้เรียนรู้
เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศไปแล้ว ในการเรียนการสอนในครังนี
เราจะทาการศึกษาเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีความโดดเด่น

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาภาพนี พร้อมทังสอบถามว่า นักเรียนรู้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับภาพเหล่านี (ธงประจำอำเซียน สัญลักษณ์ของอำเซียน อำเซียน
มีสมำชิก ๑๐ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ ไทย บรูไน พม่ำ ฟิลิปปินส์
มำเลเซีย ลำว เวียดนำม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การวิเคราะห์บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
๒. การวิเคราะห์ความสาคัญขององค์การ
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ

สือ่
๑. ภาพธงชาติอาเซียน
๒. ใบงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมาและ
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจ
๓. วีดิทัศน์ เรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง
เกิดขึนได้อย่างไร [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ]

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง

๕๘๔

564
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ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญขององค์การ
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจได้สมเหตุสมผล

รายวิชา ประวัติศาสตร์

ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การการค้าโลก และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก”
ขั้นสอน
๑. ครูแจก ใบงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมาและบทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ให้กับนักเรียนทุกคนพร้อมทัง อธิบาย
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจตามขอบเขตเนือหา โดยให้นักเรียนทาการศึกษาใบงานไป
ด้วย
ขอบเขตเนื้อหา
๑) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
๒) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
๓) องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งนามันออก (OPEC)
๔) องค์การการค้าโลก (WTO)
๕) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษา วีดิทัศน์ เรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจต้มยา
กุ้ง เกิดขึ้นได้อย่างไร [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง

๕๘๕
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vMfD8gq7aSc
https://www.youtube.com/watch?v=vMfD8gq7aSc
๓. ครูนักเรียนร่วมกันตอบคาถามต่อไปนี
๑) วีดิทัศน์ดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (กำรอธิบำยวิกฤต
เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับหลำย ๆ ประเทศ โดยเฉพำะประเทศไทย
ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับกำรเงินและอสังหำริมทรัพย์จำนวนมำกล้มละลำย)
๒) องค์การระหว่างประเทศใดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา (กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF))
๓) ช่วยอย่างไร (ให้ประเทศไทยกู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ที่เกิดจำก
วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้น)
ขั้นสรุป
๑. ครูกล่าวว่า “การนาเสนอข้างต้นเป็นการยกตัวอย่างการเข้ามามี
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย”
และวิเคราะห์ร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับความสาคัญขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยใช้สัญลักษณ์ของแต่ละองค์กรประกอบ (มุ่ง
แก้ปัญหำเศรษฐกิจของสังคมโลก ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
และให้ปฏิบัติตำมกติกำ เป็นตัวกลำงทำงกำรเงิน ตลอดจนอำนวยควำม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง

๕๘๖
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สะดวกด้ำนกำรเงิน ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศที่กำลัง
พัฒนำนำไปลงทุนพัฒนำประเทศ มีกองทุนเงินตรำต่ำงประเทศให้
สมำชิกกู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหำ แนะนำกำรแก้ไขปัญหำเงินตรำ วำง
ระเบียบเกี่ยวกับกำรกำหนดมูลค่ำของเงินตรำ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เวลา ๑ ชั่วโมง

๕๘๗
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588
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายประวัติ
ความเป็นมาขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจได้ถูกต้องพอสังเขป

วิธีการ
๑. การถามตอบ
๒. ศึกษาภาพธงชาติ
อาเซียน
๓. ศึกษาใบงาน เรื่อง
ประวัติความเป็นมาและ
บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจ
๔. ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง
วิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง
เกิดขึนได้อย่างไร [ รู้
จริงเศรษฐกิจไทย ]
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. การถามตอบ
๒. นักเรียนวิเคราะห์บทบาท ๒. ศึกษาภาพธงชาติ
ขององค์การระหว่างประเทศ อาเซียน
ด้านเศรษฐกิจได้สมเหตุสมผล ๓. ศึกษาใบงาน เรื่อง
ประวัติความเป็นมาและ
บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจ
๔. ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง
วิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง
เกิดขึนได้อย่างไร [ รู้
จริงเศรษฐกิจไทย ]
ด้านคุณลักษณะ
๑. การถาม – ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
๓. นักเรียนอภิปราย
ความสาคัญขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจได้สมเหตุสมผล

เครื่องมือที่ใช้
๑. คาถาม
๒. ภาพธงชาติอาเซียน
๓. ใบงาน เรื่อง ประวัติ
ความเป็นมาและบทบาท
ขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านเศรษฐกิจ
๔. วีดิทัศน์ เรื่อง วิกฤต
เศรษฐกิจต้มยากุ้ง เกิดขึน
ได้อย่างไร [ รู้จริง
เศรษฐกิจไทย ]

เกณฑ์
๑.อธิบายประวัติความ
เป็นมาขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจได้ถูกต้องพอ
สังเขป

๑. คาถาม
๒. ภาพธงชาติอาเซียน
๓. ใบงาน เรื่อง ประวัติ
ความเป็นมาและบทบาท
ขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านเศรษฐกิจ
๔. วีดิทัศน์ เรื่อง วิกฤต
เศรษฐกิจต้มยากุ้ง เกิดขึน
ได้อย่างไร [ รู้จริง
เศรษฐกิจไทย ]

๑. ยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์บทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจได้
สมเหตุสมผล

๑. คาถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

๑. พูดคุยและแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสาคัญขององค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจได้
สมเหตุสมผล

568
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ..............................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

570
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ชื่อ-สกุล .......................................................................................... ห้อง ............... เลขที่ .............
ใบงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมาและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเติมคาตอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามประเด็นสาคัญ
กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF)

สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN)

องค์การการค้าโลก
(WTO)

ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(APEC)

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
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เฉลย
ใบงานที่เรื่อง ประวัติความเป็นมาและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเติมคาตอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามประเด็นสาคัญ
กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF)

เขตการค้าเสรีอาเซียน
(AFTA)

องค์การการค้าโลก
(WTO)

ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(APEC)

ประวัติความเป็นมา
เป็นองค์กรที่รัฐบาลของ
กลุ่มประเทศพันธมิตรได้
ร่วมก่อตั้งขึ้น มีฐานะเป็น
ทบวงการชานาญพิเศษ
ของสหประชาชาติ โดยมี
ข้อบังคับว่าประเทศที่จะ
เป็นสมาชิกธนาคารโลก
และจะต้องเป็นสมาชิก
ของ IMF ด้วย

ประวัติความเป็นมา
โอเปก จัดตั้งขึ้นเมื่อ
เดือน มกราคม พ.ศ.
๒๕๐๓ โดยประเทศ
อิหร่าน อิรัก คูเวต
ซาอุดิอาระเบีย และเดิม
มีสานักงานใหญ่ อยู่มี
นครเจนีวา
สวิตเซอร์แลนด์ ต่อมา
พ.ศ.๒๕๐๘ ได้ย้ายไปอยู่
ที่กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย

ประวัติความเป็นมา
เป็นองค์การนานาชาติ
สังกัดองค์การ
สหประชาชาติ จัดตั้งขึ้น
แทนความตกลงทั่วไปว่า
ด้วยการค้าและภาษี
ศุลกากร สานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๖๔
ประเทศและดินแดน

ประวัติความเป็นมา
เป็นการรวมตัวระหว่าง
เขตเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค โดยก่อตั้งขึ้น
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ กรุง
แคนเบอร์รา ประเทศ
ออสเตรเลีย

บทบาททางเศรษฐกิจ
มีบทบาทหลักในการ
สอดส่องดูแลเศรษฐกิจ
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน และความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศสมาชิก เพื่อให้
ระบบการเงินระหว่าง
ประเทศมีเสถียรภาพ

บทบาททางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันโอเปคเป็น
องค์การระหว่างประเทศ
ที่มีอิทธิพลสูงมากทั้งต่อ
ระบบเศรษฐกิจและ
การเมืองระหว่าง
ประเทศ เพราะมนุษย์
จาเป็นต้องใช้พลังงาน
ที่มาจากน้ามัน

บทบาททางเศรษฐกิจ
ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อตกลงทางด้านการค้า
ระหว่างชาติ เป็นเวที
สาหรับการเจรจาต่อรอง
ตกลงและขจัดข้อขัดแย้ง
ในเงื่อนไขและกฎเกณฑ์
ทางการค้าและการ
บริการระหว่างประเทศ
สมาชิก

บทบาททางเศรษฐกิจ
พัฒนาและส่งเสริมระบบ
การค้าหลายฝ่าย
สนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
และของโลก ลดอุปสรรค
และอานวยความสะดวก
ทางด้านการค้า การค้า
บริการ และการลงทุน
ระหว่างประเทศสมาชิก
ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ขององค์กรการค้าโลก
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คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
๓. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
๔. รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล
๕. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
๖. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
๗. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
๘. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
๙. 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 ๑
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายชัยรัตน์ โตศิลา
นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักษ์ แสนแอ่น
นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
นางสุจินต์ วัฒนมหาชัย
นางสาวสุธิมา ขุนณรงค์
นายสรายุทธ ธานา

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันสังคม
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
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๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

ว่าที่ร้อยตรีวิชิต ลือยศ
นางยุพิน รีวงษา
นางมณฑกาน เหนี่ยวองอาจ
นายธนกฤต พุ่มมาศ
นายอลงกรณ์ อัศวโสวรรณ
นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค์
นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์
นายพรพรรษ อัมพรพฤติ
นายพงศกร จิรยั่งยืนยง
นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม
นางสาวธนัญญา ต่อชีพ
นายธีรศานต์ ตันเรือน
นางสาวสิริวรรณ มีรอด
นางวารุจี วุฒินนท์ชัย
นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
นางสาวอัญชัญ ชูช่วย
นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช
นางสาวเมธิณี สมมิตร
นางสาวลมูลเพชร มะณี
นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูง
นายธนัท อู๊ดน้อย
นางสาวกษมา มาลาแวจันทร์
นางสาววัลยา แซ่จิว
นางสาวอรอนงค์ สุดสวาด
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง

โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมฯ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนวัดนวลดรดิษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป. จันทบุรี เขต ๑
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
วัดบวรมงคล
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ศรีวิชัยวิทยา
วังหว้าราษฎร์สามัคคี
พระโขนงพิทยาลัย

คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๑
๑. ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา
๒. ดร.ศศิพัชร จำปา
๓. นายอชิระ อุตมาน

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักษ์ แสนแอ่น
นายพศวีร์ ศรีพิกุล
นายณัฐภัทร จินาสุย
นางสาวอารียา ฟักหอม
นายกังวาล กล้าหาญ
นายธนากร อ่อนสำลี
นายธนสรณ์ สุมังคละกุล
นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์
นายปวิตร พุทธิรานนท์
นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ

๑๔. นายเหมวิกร เจริญศรี
๑๕. นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ
๑๖. นายศักดิ์รพี แสนสุข
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายพนธกร กันชิงแก้ว
นายนำชัย ราตรีโชติ
นางสาวจุฑามาศ กมล
นายอภิสิทธิ์ เครือสา
นายพีรวัฒน์ แสงเงิน
นายชยานันต์ ปรางจโรจน์
นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นายดุษิต สว่างศรี
นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล
นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
นายภูวดล วิริยะ
นางสาวณัฐกานต์ รักษา
นายธธนนต์ นิยมญาติ

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป. จันทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต ๒
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง ๒
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต ๑
ครู โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.เขต ๑
ครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม.เขต ๑
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สพม.เขต ๑
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม.เขต ๒
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม.เขต ๒
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
สพม.เขต ๓
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.เขต ๓
ครู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สพม.เขต ๓
ครู โรงเรียนธัญบุรี สพม.เขต ๔
ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม.เขต ๔
ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม.เขต ๕
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.เขต ๘
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
สพม.เขต ๘
ครู โรงเรียนอู่ทอง สพม.เขต ๙
ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม.เขต ๑๐
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สพม.เขต ๑๐
ครู โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
สพม.เขต ๑๑
ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต ๑๓
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี สพม.เขต ๑๐
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คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

๑๒.

๑๓.

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายธีระพล เข่งขวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา
อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกังวาน กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
นายณัฐภัทร จินาสุย
ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต ๒
นายธนวัฒน์ ทรงเขตร
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ๔๘
นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สพม.เขต ๑๐
นายภูวดล วิริยะ
ครู โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
สพม.เขต ๑๑
นางสาวกมลชนก ดวงคำ
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ผู้ช่วยเลขานุการ

