ม.๓

คูม อื ครูและแผนการจัดการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุม สาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ม.๓

คูม อื ครูและแผนการจัดการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุม สาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสาคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทา ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ในการสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจานวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้
มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ นี้ เป็นการสอนออกอากาศในแนวใหม่ บันทึกเทปการสอนจากห้องเรี ยนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ล ะ
โรงเรียน
การจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นท่ี ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะท างาน ประกอบด้ ว ย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ผู้บ ริห ารระดับสู งของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่ว งหน้า
รวมทั้ง จั ดเตรี ย มเอกสารเพื่อส่ งเสริ มการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึ กหั ด ให้ ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล
เกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข

บทนำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้าในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครู และแผนการจั ดการเรียนรู้ ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น (ม.๑–๓) ประจาภาคเรียนที่ ๒
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คาชี้แจงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น (ม.๑–๓) เป็นการทางาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และโรงเรี ย นวัง ไกลกั งวล ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์ และผู้ มี ส่ ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัดการ
เรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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สำรบัญ
คานา
บทนา
สารบัญ
คาชี้แจงการรับชมรายการสอนออกอากาศ
คาชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (๑)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (๒)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ ลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ (๑)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ (๒)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ (๓)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ (สถานที่สาคัญ)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
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สำรบัญ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไทย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ กลไกรำคำในระบบเศรษฐกิจ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความหมายและลักษณะของตลาด
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง อุปสงค์ (Demand)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง อุปทาน (Supply)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรพัฒนำท้องถิ่นและสหกรณ์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ บทบำทรัฐบำลในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๑
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๒
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๑
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๒
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๑
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๒
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การว่างงาน
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
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สำรบัญ (ต่อ)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗ ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย (๑)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๑)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๒)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ
บรรณำนุกรม
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รำยวิชำประวัติศำสตร์
คาชี้แจงรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
คาอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ พัฒนำกำรกำรเมืองกำรปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง (๑)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง (๒)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ พัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ พัฒนำกำรทำงสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

๕๖๗
๕๖๗
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๓
๕๘๗
๖๐๓
๖๑๘
๖๓๗
๖๕๐
๖๕๔
๖๕๘
๖๖๒
๖๗๖
๖๘๕
๖๙๙
๗๑๘
๗๒๒
๗๓๖
๗๕๑
๗๖๓

ฉ

สำรบัญ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บุคคลสาคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับ
ประเทศในเอเชีย
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับ
ประเทศตะวันตก
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
ก. แบบประเมินรวม
ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ค. บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
– คณะจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
– คณะจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
– คณะปรับปรุงครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
– คณะตรวจปรู๊ฟคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
– รายชื่อคณะทางาน สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ช
กำรรับชมรำยกำร กำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน จาก
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และรายการ
ย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คาว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คาว่า DLTV
กำรเรียกหมำยเลขช่องออกอำกำศสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ๑๕ ช่องรำยกำร
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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 / รายการสาหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสาหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ซ
กำรติดต่อรับข้อมูลข่ำวสำร
๑. มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗-๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗, ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Website : http://www.kkws.ac.th
๔. ช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำร

Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑

คำชี้แจง
รำยวิชำสังคมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รหัสวิชำ ส๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน ๘ กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ครู ผู้ ส อนต้องจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสาร และสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนา
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
หลักการออกแบบกิจกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้คานึงถึง
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดี
ของสังคม

๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่า
มนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา จึง
มีแนวคิดหลักสาคัญ คือ การศึกษาและทาความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การเกิด ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการศึกทาความเข้าใจและบริหาร
จัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรั พยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
อาศัยหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสั มพัน ธ์ ทางเศรษฐกิจและความจาเป็นของการร่ว มมือกันทางเศรษฐกิจในสั งคมโลก โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างเจตคติ และการฝึกฝน
ทักษะเพิ่มเติมจากการทากิจกรรมต่าง ๆ
๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เรี ย น คิดและลงมือปฏิบั ติด้ว ยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ให้ความสาคัญของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จริ ง ฝึ ก การปฏิ บั ติ ให้ ท าได้ คิ ด เป็ น ท าเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนสามารถจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ ผู้ เรี ย นเกิดการเรี ย นรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้ การวิจัยเป็นส่ ว นหนึ่ง ของ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓

๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนการสอนทั้ง ของ
ผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผน
การเรี ย น การวัดผล ประเมิน ผล และต้องคานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒ นากระบวนการคิ ด
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห์การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนา
ไปสู่คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ ในที่สุด สร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยคานึงถึงเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
 ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้นักเรียนลงมือ
ทดลองและอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บทเรียน การใช้คาถาม
การเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
 ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียน และลง
ข้ อ สรุ ป ได้ โ ดยที่ ไ ม่ ใ ช้ เ วลานานเกิ น ไป ครู ค วรเลื อ กใช้ ค าถามที่ มี ค วามยากง่ า ยพอเหมาะกั บ
ความสามารถของนักเรียน
 เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่จะช่วยให้นักเรียนหาคาตอบได้เอง ครูควร
ให้ความสนใจต่อคาถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคาถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียนอยู่
ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่
สาหรับปัญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
 การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ ครูควร
ย้าให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ครูผู้สอน
ปลายทางควรรู้ คือ
๑) ขั้นนำ
ขั้นนามีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นนา ประกอบด้วย
(๑) การสร้างความสนใจ ทาได้โดยการตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของผู้เรียน
ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือเรื่องที่เป็นประสบการณ์ใกล้ตัวผู้สอนอาจใช้ วิธี การนาเสนอภาพ การใช้สื่อ วีดิทัศน์
หรือการสาธิต เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนเป็นการดึงความสนใจของผู้เรียน
(๒) การบอกจุดประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมหรือการกระทาอย่างใด
ที่แสดงผลการเรียนรู้ของตนหรือเป็นสิ่งที่ผู้สอนคาดหวัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนใน
การเรียนรู้ในครั้งนั้น ๆ

๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(๓) การกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึง เรื่องที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาก่อน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความ
สัมพันธ์ของการเรียนรู้สิ่งใหม่กับสิ่งที่ผู้เรียนรู้มาก่อน เพื่อให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ประสบความสาเร็จได้ ง่ายขึ้น
อาจใช้วิธีการสนทนา การใช้คาถามกระตุ้นให้เกิดการทบทวนประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
๒) ขัน้ สอน
ขั้ น สอนมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ดึ ง เอาความรู้ เ ดิ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่
นาออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นสอน ประกอบด้วย
(๑) การน าเสนอความรู้ แ ละสื่ อ การเรี ย นรู้ ซึ่ ง สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี เ ช่ น การสาธิ ต
การน าเสนอตัวอย่ าง การบอกเล่ า การให้ ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นพบ ในการนาเสนอความรู้อาจใช้วิธีอุปนัยหรือ
วิธีนิรนัย ถ้าเป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นรูปธรรมควรใช้วิธีอุปนั ย โดยให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่าง
หลากหลายแล้ ว สรุ ป ความหมายของสิ่ ง นั้ น ด้ ว ยตนเอง แต่ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งนามธรรมควรใช้ วิ ธี นิ ร นั ย และ
อาจนาเสนอด้วยภาพหรือแผนภูมิ
(๒) การนาเสนอและชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ถ้าเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้เรียนไม่
เคยรู้มาก่อนจาเป็นต้องบอกโดยตรง ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสามารถค้นพบได้ด้วยหลักเหตุผล ผู้สอนอาจนาเสนอ
ความรู้โดยวิธีให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ นอกจากนี้ผู้สอนควรคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนบางคน
ต้องการการชี้แนะจากผู้สอนมาก และบางคนอาจไม่ต้องการการชี้แนะ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรใช้วิจารณญาณใน
การดาเนินการ
(๓) การให้ผู้เรียนปฏิบัติและฝึกฝนจากใบงาน กิจกรรม หรือตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(๔) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับที่ให้กับผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้เรียนให้เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้และเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของผู้เรียน
ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร ช่วยให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของการปฏิ บัติว่าเป็นอย่างไร มีความเหมาะสม
หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และชี้ให้เห็นแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไข
๓) ขั้นสรุป
ขั้นสรุปมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวนความรู้ที่ได้รับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิม
หรือไม่อย่างไร และผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นสรุป ประกอบด้วย
(๑) การรวบรวมและสังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เทคนิควิธีที่จะช่วยในการสรุปความรู้ที่
นิ ย มใช้ กั น ได้ แ ก่ การน าเสนอโดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด (Graphic Organizers) คื อ แบบของการสื่ อ สาร
เพื่อใช้นาเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ให้มีความเข้าใจง่าย กะทัดรัด ชัดเจน
ผั ง กราฟิ ก ได้ ม าจากการน าข้ อ มู ล ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มาท าการจั ด กระท าข้ อ มู ล โดยอาศั ย ทั ก ษะการคิ ด
เช่น การสั งเกต เปรี ย บเทีย บ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงล าดับ การใช้ตัว เลข การวิเคราะห์
การสร้างแบบแผน จากนั้นจึงเลือกผังกราฟิกเพื่อนาเสนอข้อมูลที่จัดกระทาแล้วตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ผู้นาเสนอต้องการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕

นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แล้วมีการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่ครูผู้สอนปลายทางควรรู้ คือ
๑) กำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติ (Role Playing Model)
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทบาทสมมติ พั ฒ นาขึ้ น โดยแชฟเทลและแชฟเทล
ให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล การสวมบทบาทสมมติเป็นวิธีการที่ช่วยให้บุคคลได้แสดง
ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ที่อยู่ภายในออกมาทาศึกษาทาความเข้าใจกัน ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเอง ในขณะเดียวกัน การที่บุคคลสวมบทบาทของผู้อื่นสามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน
วัตถุป ระสงค์ของการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model) คือ
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้อื่นและเกิดการปรับเปลี่ยน
เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม
ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ สามารถศึกษาได้จากหน่วย
การเรียนรู้ที่ ๒ ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ดินแดนอาหรับ : เอเชียตะวันตกเฉียง
ใต้
๒) กำรเรียนกำรสอนกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Synectics Instructional Model)
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์นี้ เป็นรูปแบบที่จอยส์และวีลพัฒนา
ขึ้นมาจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ของ
ตน โดยไม่ค่อยคานึงถึงความคิดของคนอื่นทาให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความ
คิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือ
คิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอื่น และถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์ มาช่วยกันแก้ปัญหาจะยิ่งได้
วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นกอร์ดอนจึงได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหา
ด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเอง ให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอื่น
หรือเป็นสิ่งอื่น สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional
Model) คือ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิม และ
สามารถนาความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สามารถศึกษาได้
จากหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ ๙ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ๓ เรื่ อ ง หลั ก การทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๓) รูปแบบกำรเรียนกำรสอนของกำรเรียนรู้แ บบร่ วมมือ (Instructional Models of
Cooperative Learning)
รูปแบบการเรียนการสอนของแนวคิดแบบร่วมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน
เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์แพ้ -ชนะ ต่างจากการร่วมมือกันซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ชนะ-ชนะ
อั น เป็ น สภาพการณ์ ที่ ดี ก ว่ า ทั้ ง ทางด้ า นจิ ต ใจและสติ ปั ญ ญา หลั ก การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ๕ ประการ

๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกอบด้วย (๑) การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักพึ่งพากันโดยถือว่าทุกคนมีความสาคัญเท่าเทียมกันและจะต้อง
พึ่งพากันเพื่อความส าเร็จ ร่วมกัน (๒) การเรียนรู้ที่ดีต้องอาศัยการหั นหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กั นเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ (๓) การเรียนรู้ร่ว มกันต้องอาศัยทักษะทางสั ง คม
โดยเฉพาะทักษะในการทางานร่วมกัน (๔) การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มที่ใช้ในการ
ทางาน (๕) การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มที่สามารถตรวจสอบ
และวัดประเมิน ได้ หากผู้ เรี ย นมีโอกาสได้เรียนรู้แบบร่วมมือกัน นอกจากจะช่ว ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ทางด้านเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นและลึ กซึ้งขึ้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒ นาผู้ เรียนทางด้านสังคมและ
อารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional
Models of Cooperative Learning) คือมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเองและด้วยความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา
และอื่น ๆ
ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สามารถศึกษาได้จากหน่วยการเรียนรู้
ที่ ๑ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง แผนที่
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อกำรเรี ยนกำรสอน หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ทั้งวัส ดุ อุปกรณ์และวิธีการสาหรับ
การสอน เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสื่อการจัดการเรียนรู้สาหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ได้แก่
๑) ใบความรู้สาหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๒) ใบงานสาหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓) วีดิทัศน์สาหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๔) ภาพสาหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕) แผนที่กายภาพและแผนที่รัฐกิจของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
๖) ภาพถ่ายทางอากาศในแผนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ
๗) บัตรคาสาหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๘) บทความจากข่าวและเหตุการณ์ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
แหล่ ง เรี ย นรู้ หมายถึ ง ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์ สวนสาธารณะ
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกี ฬาและนัน ทนาการ แหล่ งข้อมู ล และ
แหล่งการเรียนรู้อื่น โดยแหล่งเรียนรู้สาหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่สาคัญ ได้แก่
๑) ห้องสมุด
๒) อินเทอร์เน็ต
๓) ชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗

๔. กำรวัดและประเมินผล
จุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจานวนมาก
ยังให้ความสาคัญการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผิน
มากกว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืน
กว่า (กุศลิน, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้นจาเป็นต้องมีการประเมิน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินใน รูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมิน การเรียนรู้ได้แก่ การประเมิน
การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู้ ส รุ ป รวม (Summative
Assessment) และการประเมิน การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิ จารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่ าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิด
การเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิ น,
๒๕๕๕)
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื้ น ฐานสองประการ คื อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบความสาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ในการวัด
และประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีกำรประเมิน
(๑) กำรวัดและประเมินก่อนเรี ยน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้ เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
(๒) กำรวัดและประเมินระหว่ำงเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(ก) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญ รวมถึง
มีเจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจั ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(ข) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(ค) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบคาถาม การทา
ใบงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การร่วมอภิปรายประเด็นต่าง ๆ และการสังเกตพฤติกรรม
(๓) กำรวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็น
การพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และ

๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อาจเป็นการประเมินหลังจบ
หน่วยการเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหนึ่ง รวมทั้งการประเมินกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ผลจากการ
ประเมินประเภทนี้ใช้ในการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับระดับ
คะแนนใด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนหลังการเรียนรู้ ได้แก่ แบบบันทึกการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Learning Log) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยกำรเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติ หรือไม่ เช่น การทา
โครงงาน การนาความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
กำรทำแบบบันทึกกำรเรียนรู้ (Learning Log)
นอกจากนี้ ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิด
สิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา โดยการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) (ดูภาคผนวก ค.)
ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวม
ในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใช้ชุดคาถามและจานวนข้อให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนา
วิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน
๕. คำแนะนำสำหรับครู
๑) กำรเตรียมตัวของครู
(๑) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและทาความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและการ
วัดผลและประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียนชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการวัดประเมิน
(๔) จัดเตรียมใบงาน บันทึกการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์
๒) กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้
(๑) ครูผู้สอนควรศึกษาและทาความเข้าใจก่อนนาแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับการเตรียม
สื่อให้พร้อมและครบตามคาบเวลาในแต่ละแผนไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนนาไปใช้
(๒) ครู ผู้ ส อนควรน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ อ อกมาเตรี ย ม แล้ ว วางแผนการจั ด กิ จ กรรมให้
เหมาะสมกับผู้เรียน หรือมีการปรับปรุงแผนการสอนหลังการสอนให้มีความทันสมัย ต่อความเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่าเสมอ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม เจตคติ ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งวัดและ
ประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการเรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
๓) กำรจัดสภำพแวดล้อมส่งเสริมกำรเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนามาใช้ มี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙

ป้ายนิเทศให้ความรู้ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๔) กำรบันทึกหลังกำรสอนของครู
(๑) บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนของตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียน และ
ประเมินตนเองใช้เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตาม
จุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสาเร็จ หรืออุปสรรคของการสอน เช่น การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
การเตรียมตัวเพิ่ม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
(๓) สรุปข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงตามแนวทางของครูปลายทาง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ ชื่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๖๐ ชัว่ โมง

จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและประชากร เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ที่
ส่งผลต่อประเทศไทย ความสาคัญของตลาด กลไกราคา การกาหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ หลักการปรับและ
เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพั ฒนาในระดับต่าง ๆ ระบบ
สหกรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าที่
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนิ นชีวิตของตนเองและครอบครัว อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และ
การว่างงาน ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
เห็นคุณค่าและเกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มีหลักในการพัฒนาตนเอง
ตระหนักถึงความสาคัญของผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ที่ส่งผลต่อประเทศไทย อนุรักษ์ทรั พยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ บริบทการดาเนินชีวิต
ของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
ส ๓.๑
ส ๓.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒

ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/,๕, ม.๓/,๖
ม.๓/๑, ม.๓/๒
ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รำยวิชำ สังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๒๓๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ภำคเรียนที่ ๒
จำนวนหน่วยกิต ๑.๕ หน่วยกิต เวลำ ๖๐ ชัว่ โมง
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ส ๓.๑ ม.๓/๒ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส ๓.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ส ๓.๒ ม.๓/๒ แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่ม
คน และประเทศชาติ
ส ๓.๒ ม.๓/๓ อภิปรายบทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส ๓.๒ ม.๓/๔ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
ส ๓.๒ ม.๓/๕ วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
ส ๓.๒ ม.๓/๖ วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
สำระที่ ๕ ภูมิศำสตร์
มำตรฐำน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผ ลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม.๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
มำตรฐำน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ส ๕.๒ ม.๓/๑ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๒ ม.๓/๒ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้

๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส ๕.๒ ม.๓/๓ สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
ส ๕.๒ ม.๓/๔ วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓

โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ ส๒๓๑๐๓ รำยวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ภำคเรียนที่ ๒ รวมเวลำ ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำรเรียน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑

มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ

๒

หลากสีสันอเมริกาใต้

ส ๕.๑ เข้าใจลั กษณะของโลก
ทางกายภาพ และความสั ม พั น ธ์
ของสรรพสิ่ งซึ่งมีผ ลต่อกันและกั น
ในระบบของธรรมชาติ ใช้ แ ผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ม . ๓ /๑ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์
และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
ม.๓/๒วิเคราะห์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างลั กษณะทางกายภาพและ
สั งคมของทวีป อเมริ กาเหนือ และ
อเมริกาใต้
ส ๕.๑ เข้าใจลั กษณะของโลก
ทางกายภาพ และความสั ม พั น ธ์
ของสรรพสิ่ งซึ่งมีผ ลต่อกันและกั น
ในระบบของธรรมชาติ ใช้ แ ผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ม . ๓ /๑ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์
และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
ม.๓/๒วิเคราะห์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างลั กษณะทางกายภาพและ
สั งคมของทวีป อเมริ กาเหนือ และ
อเมริกาใต้

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบ เวลำ น้ำหนัก
ยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ๑๑
๑๒
ภู มิ ศ าสตร์ ใ นการส ารวจ
รวบรวม วิ เ คราะห์ ความ
สัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับสภาพเศรษฐกิจ
สั ง คม และวั ฒ นธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ จะทาให้
เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
ของภูมิภาค

ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง
ภู มิ ศ าสตร์ ใ นการส ารวจ
ร ว บ ร ว ม วิ เ ค ร า ะ ห์
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ลั ก ษณะทางกายภาพกั บ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกา
เหนื อ จะท าให้ เ กิ ด ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาค

๑๑

๑๒

๑๔
หน่วยที่
๓

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อหน่วยกำรเรียน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ม นุ ษ ย์ กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วั ฒ นธรรม มี จิ ต ส านึ ก และมี ส่ ว น
ร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ม.๓/๑ วิ เ คราะห์ ก ารก่ อ เกิ ด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ม.๓/๒ ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ม.๓/๓ สารวจ อภิปรายประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ม.๓/๔ วิ เ คราะห์ เ หตุ แ ละผล
กระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริ ก าใต้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประเทศ
ไทย
สอบกลางปี

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบ เวลำ น้ำหนัก
ยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
ปัจจัยทางธรรมชาติและการ
๗
๖
กระท าของมนุ ษ ย์ ส่ ง ผลให้
เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมที่
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในแต่
ละพื้ น ที่ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง เกิ ด
การรวมตั ว กั น เพื่ อ แสวงหา
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น
จัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อ
ดารงกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ดุลยภาพ

๑

๒๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยที่
๔

๕

๖

ชื่อหน่วยกำรเรียน
กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหาร

จั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และ
การบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
คุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจ หลั ก การของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส ๓.๑ เข้ า ใจและสา มา รถ
สหกรณ์กับการพัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
ชุมชน
และการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจ หลั ก การของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ม.๓/๑ อธิ บ ายกลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ
ม. ๓/๒ มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปั ญ หาและพั ฒน า ท้ อง ถิ่ น ต า ม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ม.๓/๓ วิเคราะห์ ความสั มพันธ์
ระหว่ า งแนวคิ ด เศรษฐกิ จพอเพียง
กับระบบสหกรณ์
บทบาทรัฐบาลในการ
ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบัน
พัฒนาเศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคม
โลก
ม.๓/๑ อธิ บ ายบทบาทหน้ า ที่
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ม.๓/๒ แสดงความคิ ด เห็ นต่อ
นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรั ฐ บาลที่ มี ต่ อ บุ ค คล กลุ่ ม คน
และประเทศชาติ
ม.๓/๔ อภิปรายผลกระทบที่เกิด
จากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด

๑๕

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบ เวลำ น้ำหนัก
ยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
ราคาสิ น ค้ า และบริ ก าร
๙
๕
ความจ าเป็ น รสนิ ย มใน
การบริ โ ภค ฤดู ก าล และ
รายได้ ข องผู้ บ ริ โ ภค เป็ น
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ส่ ง ผลต่ อ
ปริ ม าณความต้ อ งการซื้ อ
ของผู้บริโภค และปริมาณ
ความต้ อ งการขายของ
ผู้ผลิตในระบบตลาด
การน าแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
๓
๕
พอเพียงและระบบสหกรณ์
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
และสั ง คมเกิ ด การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน

รัฐ บาลมีบทบาทหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบายและ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข
ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ
ความมั่นคงและมั่งคั่ง ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

๙

๕

๑๖
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียน

๗

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ม.๓/๕ วิ เ คราะห์ ผ ลเสี ย จาก
การว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา
การค้ า และรวมกลุ่ ม
ส ๓.๒ เข้ า ใจระบบ และ
ทางเศรษฐกิจ ระหว่าง สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความ
ประเทศ
สั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และความ
จ าเป็ น ของการร่ ว มมื อ กั น ทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก
ม . ๓ /๓ อ ภิ ป ร า ย บ ท บ า ท
ความสาคัญของ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ม.๓/๖ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละ
วิธีการกีดกัน ทางการค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ
สอบปลายปี
รวมตลอดภาคเรียน

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบ เวลำ น้ำหนัก
ยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ก า ร ผ ลิ ต
เฉพาะอย่ า งและความ
ต้องการสินค้าและบริ ก าร
ระหว่ า งประเทศน าไปสู่
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่ า งกั น เพื่ อ ก าหนด
นโยบายทางการค้ า ให้
ประเทศตนได้รับประโยชน์
สูงสุด

๙

๕

๑
๖๐

๓๐
๑๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๗

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
รหัสวิชำ ส๒๓๑๐๓ รำยวิชำสังคมศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ภำคเรียนที่ ๒
เวลำ ๑๑ ชั่วโมง
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์สรุป และ
ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ม.๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลั ก ษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการส ารวจ รวบรวมวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะ
ทางกายภาพกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ จะทาให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้แสดงข้อมูลของทวีปอเมริกาเหนือ
- แผนที่ (MAP)
- การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS)
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
- ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning: GPS)
๒) ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
๓) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
๔) ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
๕) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
๖) ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
๗) ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
๘) ลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ
ทักษะ/กระบวนกำร
๑) การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
๒) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
๓) การนาเสนอข้อมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ

๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เจตคติ
๑) ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และทรั พ ยากร
ทางธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
๒) เห็นความสาคัญของความแตกต่างและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม วัฒนธรรม ของผู้คนใน
ทวีปอเมริกาเหนือ
๔. สมรรถนะสำคัญของนักเรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทางาน
๕. กำรประเมินผลรวบยอด
ภำระงำน / ชิ้นงำน
- ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
เกณฑ์กำรประเมิน ใบงำน เรื่อง กำรออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
กำรประเมิน
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
องค์ประกอบ มีองค์ประกอบครบ มีองค์ประกอบครบ มี อ งค์ ป ระกอบ ๔
๖ ประเด็น
๕ ประเด็น
ประเด็น
เนื้อหำ
สอดคล้องกับเนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหา
ในบทเรียน มากกว่า ใ น บ ท เ รี ย น ๕ -๖ ในบทเรี ย น ๓-๔
๗ ประเด็น ขึ้นไป
ประเด็น
ประเด็น
เกณฑ์กำรตัดสิน
ช่วงคะแนน
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๓-๔
คะแนน ๑-๒
เกณฑ์กำรผ่ำน

ระดับคุณภำพ
หมายถึง
ดีมาก
หมายถึง
ดี
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ปรับปรุง
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
มีองค์ประกอบ น้อย
กว่า ๔ ประเด็น
สอดคล้องกับเนื้อหา
ใ น บ ท เ รี ย น ๑ - ๒
ประเด็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เกณฑ์กำรประเมิน ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
กำรประเมิน
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
องค์ประกอบ มีองค์ประกอบครบ มีองค์ประกอบครบ มีองค์ประกอบ ๔
๖ ประเด็น
๕ ประเด็น
ประเด็น

๑๙

๑ (ปรับปรุง)
มีองค์ประกอบ
น้อยกว่า ๔
ประเด็น
สถำนที่ท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยว
ตั้งแต่ ๔ สถานที่ ๓ สถานที่
๒ สถานที่
๑ สถานที่
ขึ้นไป
กำรใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือทาง
ใช้เครื่องมือทาง
ใช้เครื่องมือทาง
ใช้เครื่องมือทาง
ทำงภูมิศำสตร์ ภูมิศาสตร์ในการ ภูมิศาสตร์ในการ ภูมิศาสตร์ในการ ภูมิศาสตร์ในการ
สืบค้นข้อมูลได้
สืบค้นข้อมูลได้ ๓ สืบค้นข้อมูลได้ ๒ สืบค้นข้อมูลได้ ๑
อย่างน้อย ๔
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ควำมสวยงำมและ ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
ผลงานขาดความ
ควำมสร้ำงสรรค์ สวยงามและ
สวยงามและ
สวยงามแต่ขาด
สวยงามและขาด
ของผลงำน
ความคิด
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
แต่ไม่สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหา

เกณฑ์กำรตัดสิน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๓-๑๖ หมายถึง
ดีมาก
คะแนน ๙-๑๒ หมายถึง
ดี
คะแนน ๕-๘ หมายถึง
พอใช้
คะแนน ๑-๔ หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
เกณฑ์กำรประเมิน กำรนำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
กำรประเมิน
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เนื้อหำ
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาถูกต้อง แต่ เนื้อหาถูกต้อง แต่
ครบถ้วนตาม
ขาดประเด็นย่อย ขาดประเด็นที่
ประเด็นที่ต้อง
บางประเด็น
ค่อนข้างสาคัญ
นาเสนอ
ควำมสำมำรถ นาเสนอถูกต้อง
นาเสนอถูกต้อง
นาเสนอถูกต้อง แต่
ในกำรนำเสนอ ครบถ้วนเน้น
ครบถ้วน แต่เสนอ ไม่ครบถ้วน และ
ประเด็นสาคัญ
ประเด็นไม่ชัดเจน ประเด็นไม่ชัดเจน

๑ (ปรับปรุง)
เนื้อหาไม่ถูกต้อง

นาเสนอไม่ค่อย
ถูกต้อง ไม่มี
ประเด็นที่ชัดเจน

๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเด็น
กำรประเมิน
บุคลิกภำพ

เวลำ

กำรตอบข้อ
ซักถำม

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
พูดชัดเจน มีความ พูดเสียงเบา แต่มี พูดเสียงเบา ไม่
มั่นใจและตั้งใจใน ความมั่นใจและ
ค่อยมั่นใจ แต่ตั้งใจ
การนาเสนอ
ตั้งใจในการ
ในการนาเสนอ
นาเสนอ
การนาเสนอราบรื่น การนาเสนอราบรื่น การนาเสนอไม่เป็น
เป็นระบบ แบ่ง
เป็นระบบ แต่แบ่ง ระบบ แต่นาเสนอ
เวลาในการ
เวลาไม่เหมาะสม เสร็จตามเวลาที่
นาเสนอได้
เร่งนาเสนอใน
กาหนด
เหมาะสม
ตอนท้าย
ตอบข้อซักถามได้ ตอบข้อซักถามได้ ตอบข้อซักถามไม่
ถูกต้อง
แต่ไม่ชัดเจน
ชัดเจน

เกณฑ์กำรตัดสิน
ช่วงคะแนน
คะแนน ๑๖-๒๐
คะแนน ๑๑-๑๕
คะแนน ๖-๑๐
คะแนน ๑-๕
เกณฑ์กำรผ่ำน

ระดับคุณภำพ
หมายถึง
ดีมาก
หมายถึง
ดี
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ปรับปรุง
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
ไม่ค่อยมั่นใจและ
ไม่ตั้งใจในการ
นาเสนอ
การนาเสนอไม่เป็น
ระบบ และ
นาเสนอไม่เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
ตอบข้อซักถาม
ไม่ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
๑. นักเรียนสามารถระบุที่ตั้ง และอาณาเขตของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถบอกขนาดของทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างถูกต้อง
๓. นักเรียนสามารถบอกภูมิภาคและระบุที่ตั้งของ
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ศึกษา
ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
เหมาะสม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิป รายเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของทวีป
ต่าง ๆ จาก Google Earth หรือแผนที่โ ลก จากนั้นครูส อบถาม
นักเรียนเกี่ยวกับทวีปที่นักเรียนรู้จัก “นักเรียนรู้จักทวีปใดบ้าง”
(ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ ฯลฯ)

ที่มา : https://earth.google.com
๒. ครูให้นักเรียน ๑ คน ยกตัวอย่างทวีปที่ตนเองสนใจมา ๑ ทวีป
พร้อมบอกเหตุผลประกอบ (แนวคาตอบ ทวีปเอเชีย เพราะเป็น
ทวีปที่ประเทศไทยตั้งอยู่ ซึ่งในทวีปดังกล่าวมีความหลากหลายทั้ง
เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนวิถีในการดาเนินชีวิต ฯลฯ)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
สือ่
๑. https://earth.google.com
๒. https://th.wikipedia.org/wiki/แม่แบบ: แผนที่
โลก
๓. กิจกรรม “สายลับ ๐๐๗”
๔. สลากสถานที่ ๑๕ สถานที่
๕. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๓
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การอภิปรายความสาคัญของลักษณะที่ตั้ง ขนาด และ
อาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือได้ที่มีผลต่อการดาเนิน
ชีวิต

๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ด้ำนคุณลักษณะ
๓. ครูกล่าวนาเข้าสู่บทเรียน “ทวีปแต่ละทวีปจะมีสิ่งที่น่าสนใจ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของลักษณะ และน่าค้นหาแตกต่างกันไป สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ต่าง ๆ ในโลก
ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือได้ที่มีผล ได้รับผลจากการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป”
ต่อการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
อเมริกาเหนือจากหนังสือเรียน หรือแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จากนั้นครูนารูปภาพแผนที่โลกแสดงบนกระดาน แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
๑) บริเวณใดคือทวีปอเมริกาเหนือ (ทวีปสีเขียวอ่อน)
๒) ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ทางซีกโลกใด (ซีกโลกเหนือ)
๓) ทวีปอเมริกาเหนืออยู่ระหว่างเส้นละติจูดและลองจิจูด
ใด (ตาแหน่งของละติจูดและลองจิจูด)
๔) ทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดเป็นลาดับที่เท่าไหร่ของโลก
(ลาดับที่ ๓ ของโลก) (Obj. ๑, ๒, ๓, ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/แม่แบบ: แผนที่โลก
๒. นักเรียนจับคู่กันตามความสมัครใจทากิจกรรม “สายลับ ๐๐๗”
โดยผู้สอนอ่านสถานการณ์สมมติ ดังนี้ “ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ
อเมริกามอบหมายให้ ๐๐๗ หาที่ตั้งระเบิดนิวเคลียร์ที่แอบซุกซ่อน
อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือให้พบภายใน ๑๐ นาที
ไม่เช่นนั้นหากหมดเวลาระเบิดจะทางานและทาลายโลกทันที”
๓. ครูนาสลากที่กาหนดสถานที่ตั้งระเบิดนิวเคลียร์ไว้เรียบร้อย
แล้ว ๑๕ สถานที่ (เช่น เกาะกรีนแลนด์ มหาสมุทรอาร์กติก..) และ
สุ่มหยิบครั้งละ ๑ สถานที่ ให้นักเรียนร่วมกันหาภายในเวลา ๑๐
วินาที นักเรียนคู่ใดหาเจอก่อนให้ยกมือขึ้น ครูจะจดบันทึกคะแนน
ไว้คู่ไหนหาพบเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (Obj. ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของที่ตั้ง ขนาด
และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อสรุปบทเรียน และพัฒนา
ความคิดรวบยอด โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
- ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใด (ซีกโลกเหนือ)
- บริเวณใดของทวีปที่นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ปก
คลุมด้วยน้าแข็ง และมีอากาศเย็น (บริเวณทางตอนเหนือใกล้กับขั้ว
โลก)
- นักเรียนคิดว่าลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน
ในพื้นที่นั้น ๆ หรือไม่ อย่างไร (ส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่ต้องปรับตัว
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ได้)
(Obj. ๗)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
๑. ระบุที่ตั้ง และอาณาเขต - ตอบคาถาม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. บอกขนาดของทวี ป
อเมริกาเหนือ
๓. บอกภู มิ ภ าคและระบุ
ที่ ตั้ ง ของประเทศในทวี ป
อเมริกาเหนือ

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง - การสืบค้น
ภูมิศาสตร์ ศึกษา ที่ตั้ง ขนาด
และอาณาเขตของทวี ป
อเมริกาเหนือ

เครื่องมือที่ใช้

๒๕

เกณฑ์

- คาถาม
- กิจกรรม “สายลับ
๐๐๗”

ดี : ระบุที่ตั้ง และอาณาเขต
ขนาดของทวี ป ภู มิ ภ าค
และระบุที่ตั้งของประเทศ
ในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ได้
ถูกต้องครบถ้วน
พ อ ใ ช้ : ระบุ ที่ ตั้ ง และ
อาณาเขต ขนาดของทวีป
ภูมิภาค และระบุที่ตั้งของ
ประเทศในทวี ป อเมริกา
เหนื อ ได้ ถู ก ต้ อ งแต่ ข าด
เหตุผลบางประการ
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถ
ระบุ ที่ ตั้ ง และอาณาเขต
ขนาดของทวี ป ภู มิ ภ าค
และระบุที่ตั้งของประเทศ
ในทวีปอเมริกาเหนือได้

- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

ดี : เลือกใช้เครื่องมือทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ใ นการศึ ก ษา
ที่ ตั้ ง ขนาด และอาณา
เขตของทวี ป อเมริ ก า
เหนือได้ถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : เลือกใช้เครื่องมือ
ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ ใ น
การศึ ก ษา ที่ ตั้ ง ขนาด
และอาณาเขตของทวี ป
อเมริ ก าเหนื อ ได้ ถู ก ต้ อ ง
๒ ประเด็น
ป รั บ ป รุ ง : เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่องมือทางภูมิ ศ าสตร์
ในการศึกษา ที่ตั้ง ขนาด
และอาณาเขตของทวี ป
อเมริ ก าเหนื อ ได้ ถู ก ต้ อ ง
๑ ประเด็น

๒๖
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิ ป รายความส าคั ญ - ตอบคาถาม
ของลักษณะที่ตั้ง ขนาด และ
อาณาเขตของทวีป อเมริ ก า
เหนือได้ที่มีผลต่อการดาเนิน
ชีวิต

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ดี : นาเสนอ ยกตัวอย่าง
เชื่ อ มโยง เปรี ย บเที ย บ
ความสาคัญของลักษณะ
ที่ ตั้ ง ขนาด และอาณา
เขตของทวี ป อเมริ ก า
เ ห นื อ ไ ด้ ที่ มี ผ ล ต่ อ
การด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
พ อ ใ ช้ : น า เ ส น อ
ยกตั ว อย่ า ง เชื่ อ มโยง
เปรียบเทียบความสาคัญ
ของลั ก ษณะที่ ตั้ ง ขนาด
และอาณาเขตของทวี ป
อเมริกาเหนือได้ที่มีผลต่อ
การดาเนินชีวิตได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถ
น าเสนอ ยกตั ว อย่ า ง
เชื่ อ มโยง เปรี ย บเที ย บ
ความสาคัญของลักษณะ
ที่ ตั้ ง ขนาด และอาณา
เขตของทวี ป อเมริ ก า
เ ห นื อ ไ ด้ ที่ มี ผ ล ต่ อ
การดาเนินชีวิตได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๗

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำเหนือ

กิจกรรมสำยลับ ๐๐๗
สถำนกำรณ์สมมติ
“ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกามอบหมายให้ ๐๐๗ หาที่ตั้งระเบิดนิวเคลียร์ที่แอบซุกซ่อนอยู่ตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาให้พบภายใน ๑๐ นาที ไม่เช่นนั้นหากหมดเวลาระเบิดจะทางานและทาลายโลก
ทันที”
สลำก (แบ่งตำมที่ตั้งสัมพันธ์)
ทิศเหนือ
มหาสมุทรอาร์กติก
อ่าวฮัดสัน
ทะเลโบฟอร์ต
อ่าวแบฟฟิน
ช่องแคบเดวิส
ทะเลแลบราดอร์
เกาะวิกตอเรีย
เกาะแบฟฟิน
แหลมมอร์ริสเจซัป
เกาะกรีนแลนด์

ทิศตะวันออก
มหาสมุทรแอตแลนติก
เกาะนิวฟันด์แลนด์
เกาะเบอร์มิวดา
หมู่เกาะบาฮามาส
ทะเลแลบราดอร์
ประเทศแคนาดา

ทิศใต้
คลองปานามา
ทะเลแคริบเบียน
มหาสมุทรแปซิฟิก
อ่าวเม็กซิโก
มหาสมุทรแอตแลนติก
หมู่เกาะเวสต์อินดีส
เกาะฮิสแปนิโอลา
เกาะจาเมกา
เกาะเปอร์โตริโก
ประเทศปานามา

ทิศตะวันตก
มหาสมุทรแปซิฟิก
ช่องแคบแบริง
อ่าวอะแลสกา
อ่าวแคลิฟอร์เนีย
เกาะแวนคูเวอร์
หมู่เกาะอาลิวเชียน
หมู่เกาะควีนชาร์ล็อต
แหลมพรินซ์ออฟเวลส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิ เ คราะห์ และน าเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นั กเรี ย นสามารถอธิบ ายลั ก ษณะภู มิป ระเทศ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นั กเรี ย นสามารถจ าแนกเขตภูมิป ระเทศ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือ โดยให้ ช มวีดิทัศน์ เรื่อง Best of USA in 4K เป็น
เวลา ๓.๒๑ นาที จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันบอกลักษณะภูมิประเทศที่
เห็นในวีดิทัศน์ดังกล่าวว่าอยู่ในประเทศใด และพบอะไรบ้าง (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ภูเขา แม่น้า มหาสมุทร)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4Ot0T4iCXfM

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
สือ่
๑. วีดิทัศน์ Best of USA in 4K
๒. แผนที่ภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
http://bit.ly/2yIvEty
๓. กิจกรรม “หากันจนเจอ”
๔. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภำระงำน/ชิ้นงำน
๑. การกิจกรรมในใบงานเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. การอภิปรายความสาคัญของลักษณะภูมิประเทศ
ของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ สภาพการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม

๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใน
การศึกษาเขตภูมิ ป ระเทศ ลั กษณะภูมิป ระเทศ และ
ต าแหน่ ง ภู มิ ป ระเทศของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของลักษณะ
ภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือที่ส่งผลต่อ สภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมได้อย่างสมเหตุสมผล

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “นอกจากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว
ที่ปรากฏในประเทศสหรัฐ อเมริกาแล้ ว ทวีปอเมริกาเหนือยังมีความ
หลากหลายทางลักษณะภูมิประเทศแบบอื่น ๆ อีกด้วย”
ขั้นสอน
๑. นักเรียนใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น ลูกโลก แผนที่ภูมิประเทศ
รูปถ่ายทางดาวเทียม หรือหนังสือเรียน ศึกษาเกี่ยวกับการจาแนกเขตภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ และบริเวณที่ตั้งของภูมิประเทศในทวีป
อเมริกาเหนือ (Obj. ๓)
๒. ครู แ สดงแผนที่ ภู มิ ป ระเทศของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ บนกระดาน
จากนั้ น สุ่ ม นั ก เรี ย นออกมาชี้ แ ผนที่ จ าแนกเขตภู มิ ป ระเทศของทวี ป
อเมริกาเหนือบนแผนที่ ครูเฉลยคาตอบพร้อมอธิบายเพิ่มเติม ๔ เขต
ได้แก่ ๑) เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก ๒) เขตที่ราบภาคกลาง ๓) เขต
หินเก่าแคนาดา ๔) เขตเทือกเขาภาคตะวันออก (Obj. ๓, ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ที่มา : http://bit.ly/2OCipp1
๓. นักเรียนทากิจกรรม “หากันจนเจอ” โดยนักเรียนจะได้รับบัตรคาที่
ระบุชื่อภูมิประเทศ (ชื่อเทือกเขา ชื่อแม่น้า....) คนละ ๑ ใบ จากนั้นให้
นักเรียนนาบัตรคาที่ได้รับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ได้ภูมิประเทศในเขต
เดียวกัน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
(Obj. ๒, ๓)
๔. ครูให้นักเรียนทาใบงานเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกา
เหนือ เป็นการทบทวนบทเรียน (Obj. ๑)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ สรุ ป บทเรี ย นและพั ฒ นา
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือโดย
มีแนวคาถาม ดังนี้
- “หากมีบุคคลที่นักเรียนรู้จักต้องเดินทางไปใช้ชีวิตที่ทวีปอเมริกาเหนือ
แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ตั ด สิ น ใจว่ า จะอาศั ย บริ เ วณไหนของทวี ป นั ก เรี ย นจะให้
ข้อเสนอแนะอย่างไร” (เลือกอยู่อาศัยบริเวณที่เป็นที่ราบ ชายฝั่งทะเล
หรือบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์)
- จากคาถามข้อที่แล้ว เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกให้ไปตั้งหลักแหล่ง
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว (เพราะมีสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และเหมาะสม
ต่อการดารงชีวิต)
- เพราะเหตุ ใ ดนั ก เรี ย นจงไม่ เ ลื อ กให้ ไ ปตั้ ง หลั ก แหล่ ง บริ เ วณตอน
เทือกเขาทางตะวันตก (เพราะมีสภาพพื้นที่เป็นทะเลทราย และเทือกเขา
ซึ่งมีความแห้งแล้ง ไม่เหมาะต่อการดารงชีวิต)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
- นักเรียนคิดว่าลักษณะที่ตั้ง สภาพพื้นที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ส่งผล เพราะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งทรัพยากร และ
ธรรมชาติของแต่ล ะพื้นที่ล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุ ษย์ ใน
พื้ น ที่ นั้ น ๆ มนุ ษ ย์ จึ ง ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว หรื อ เลื อ กสรรพื้ น ที่ ที่
เหมาะสมต่อการดารงชีวิต) (Obj. ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๓๔
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
๑. อธิบายลักษณะภูมิ- ตอบคาถาม
ประเทศของ
- การทาใบงาน
ทวีปอเมริกาเหนือด้าน
- การทากิจกรรม
ทักษะและกระบวนการ
๒. จาแนกเขตภูมิประเทศ
ของทวีปอเมริกาเหนือ

ด้ำนทักษะและ
กระบวนกำร
- ตอบคาถาม
ใช้เครื่องมือทาง
- การสืบค้น
ภูมิศาสตร์ ในการศึกษาเขต - จาแนกบัตรคา
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ และตาแหน่งภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงานเรื่องลักษณะ
ภูมิประเทศของทวีป
อเมริกาเหนือ
- กิจกรรม “หากันจน
เจอ”

ดี : บอก ระบุ นาเสนอ
ลักษณะภูมิประเทศ และเขต
ภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : บอก ระบุ นาเสนอ
ลักษณะภูมิประเทศ และเขต
ภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้แต่ขาด
ข้อมูลและเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ระบุ นาเสนอลักษณะภูมิประเทศ และเขตภูมิประเทศ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้

- ตอบคาถาม
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์
- กิจกรรม “หากันจน
เจอ”

ดี : เลือกใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษาเขต
ภูมิประเทศ ลักษณะภูม-ิ
ประเทศ และตาแหน่งภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : เลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการศึกษา
เขตภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ และตาแหน่งภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
ถูกต้องแต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน

ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญ
ของลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปอเมริกาเหนือที่
ส่งผลต่อสภาพการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม

วิธีกำร

- การตอบคาถาม
- การอภิปราย

เครื่องมือที่ใช้

- คาถาม
- ประเด็น
การอภิปราย

๓๕

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษาเขต
ภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิประเทศ และตาแหน่ง
ภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้
ดี : แสดงความคิดเห็น
นาเสนอ เชื่อมโยงเกี่ยวกับ
ความสาคัญของลักษณะ
ภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือที่ส่งผลต่อ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมได้อย่างมีเหตุผล
ครบถ้วน
พอใช้ : แสดงความคิดเห็น
นาเสนอเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
ความสาคัญของลักษณะ
ภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือที่ส่งผลต่อ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็น นาเสนอ
เชื่อมโยงเกี่ยวกับความสาคัญ
ของลักษณะภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาเหนือที่ส่งผลต่อ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมได้

๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๗

ใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำเหนือ
กิจกรรมหำกันจนเจอ
๑
เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก

๒
เขตหินเก่าแคนาดา/เขตคะเนเดียนชิลด์

๓
เขตที่ราบภาคกลาง/เขตที่ราบเกรตเพลนส์

๔
เขตเทือกเขาหินเก่าภาคตะวันออก

๑. เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก
เทือกเขาร็อกกี
ทิวเขาแคสเคด
เทือกเขาเซียร์รามาเดรออกซิเดนตัล
เทือกเขาอะแลสกา
เทือกเขาบรุกส์
ที่ราบสูงเม็กซิโก
ที่ราบสูงโคโลราโด
แม่น้ายูคอน
แม่น้าเฟรเซอร์

เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา
เทือกเขาโคสต์
เทือกเขาเซียร์รามาเดรโอเรียนตัล
เทือกเขาแมกแคนซี
ที่ราบสูงอะแลสกา
ที่ราบสูงบริติชโคลัมเบีย
ที่ราบสูงเกรตเบซิน
แม่น้าโคลัมเบีย
แม่น้าโคโลราโด

๒. เขตหินเก่าแคนาดา/เขตคะเนเดียนชิลด์
รอบอ่าวฮัดสัน

ตอนบนกลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์

๓. เขตที่ราบภาคกลาง/เขตที่ราบเกรตเพลนส์
ที่ราบลุ่มแม่น้าแมกแคนซี
ทะเลสาบฮูรอน
แม่น้าเรด
แม่น้าอาร์คันซอ

ที่ราบลุ่มแม่น้าเซนต์ลอเรนท์
ทะเลสาบออนแทริโอ
ทะเลสาบอีรี
แม่น้าเทนเนสซี
แม่น้ามิสซูรี
แม่น้ามิสซิสซิปปี
แม่น้ารีโอแกรนด์

ทะเลสาบมิชิแกน
ทะเลสาบซุพีเรียร์
แม่น้าโอไฮโอ
ที่ราบแพรรีแคนาดา

๔. เขตเทือกเขาหินเก่าภาคตะวันออก
เกาะนิวฟันด์แลนด์
ทิวเขาบลูริดจ์

เทือกเขาแอปพาเลเชียน
เทือกเขาแอลลิเกนี

เทือกเขาแคตสกิลส์
ทิวเขากรีน

๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงำน
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำเหนือ

คำสั่ง ให้นักเรียนระบุชื่อภูมิประเทศตามเขตภูมิประเทศให้ถูกต้อง
๑. เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก

๒. เขตหินเก่าแคนาดา/เขตคะเนเดียนชิลด์

๓. เขตที่ราบภาคกลาง/เขตที่ราบเกรตเพลนส์

๔. เขตเทือกเขาหินเก่าภาคตะวันออก

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๙

เฉลยใบงำน
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง ให้นักเรียนระบุชื่อภูมิประเทศตามเขตภูมิประเทศให้ถูกต้อง
๑. เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก
..........เทือกเขาร็อกกี, ทิวเขาแคสเคด, เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา, เทือกเขาโคสต์, เทือกเขาเซียร์รามาเดรออกซิ
เดนตัล, เทือกเขาเซียร์รามาเดรโอเรียนตัล, เทือกเขาอะแลสกา, เทือกเขาบรุกส์, เทือกเขาแมกแคนซี, ที่ราบสูง
อะแลสกา, ที่ราบสูงเม็กซิโก, ที่ราบสูงโคโลราโด, ที่ราบสูงบริติชโคลัมเบีย, ที่ราบสูงเกรตเบซิน, แม่น้ายูคอน,
แม่น้าเฟรเซอร์, แม่น้าโคลัมเบีย, แม่น้าโคโลราโด.........................
๒. เขตหินเก่าแคนาดา/เขตคะเนเดียนชิลด์
..................รอบอ่าวฮัดสัน, ตอนบนกลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์................
๓. เขตที่ราบภาคกลาง/เขตที่ราบเกรตเพลนส์
..................ที่ราบลุ่มแม่น้าแมกแคนซี, ที่ราบลุ่มแม่น้าเซนต์ลอเรนท์ , ทะเลสาบมิชิแกน, ทะเลสาบฮูรอน,
ทะเลสาบออนแทริโอ, ทะเลสาบอีรี, ทะเลสาบซุพีเรียร์, แม่น้าเรด, แม่น้าเทนเนสซี, แม่น้ามิสซูรี, แม่น้าโอไฮโอ,
แม่น้าอาร์คันซอ, แม่น้ามิสซิสซิปปี, แม่น้ารีโอแกรนด์, ที่ราบแพรรีแคนาดา......................
๔. เขตเทือกเขาหินเก่าภาคตะวันออก
...............เกาะนิวฟันด์แลนด์, เทือกเขาแอปพาเลเชียน, เทือกเขาแคตสกิลส์, ทิวเขาบลูริดจ์, เทือกเขาแอลลิ
เกนี, ทิวเขากรีน...............

๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการ
รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลั กษณะภูมิอากาศ และลั กษณะ
ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถบอกลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ
ธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นั กเรี ย นสามารถวิเ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลให้ ท วี ป
อเมริ ก าเหนื อ มี เ ขตภู มิ อ ากาศที่ ห ลากหลายได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาภาพลั กษณะภูมิอากาศที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ ดังนี้

ที่มา : https://www.sanook.com/news/4867942

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
๑. ภาพภูมิอากาศประเทศสหรัฐอเมริกา
https://www.sanook.com/news/4867942/
๒. ภาพภูมิอากาศประเทศบาฮามาส
https://www.dogsclip.com/articles/361/
๓. แผนที่ภูมิประเทศทวีปอเมริกาเหนือ
http://bit.ly/2yHXqqm
๔. แผนที่ เ ขตภู มิ อ ากาศของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ
http://bit.ly/2OIdLGm
๕. แผ่ น ป้ า ยลั ก ษณะภู มิ อ ากาศของทวี ป อเมริ ก า
เหนือ ๑๒ เขต
ภำระงำน/ชิ้นงำน
๑. การทากิจกรรมในใบงาน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. การอภิปรายอิทธิพลของลักษณะภูมิอากาศและ
พืชพรรณธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทวีป
อเมริกาเหนือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะภูมิอากาศของ
ทวีปอเมริกาเหนือที่มีความสอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายอิ ท ธิ พ ลของลั ก ษณะ
ภูมิอากาศและพืช พรรณธรรมชาติที่ส่ งผลต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม
ที่มา : https://www.dogsclip.com/articles/361/
จากนั้ น ครู ถ ามนั ก เรี ย น ว่ า “เพราะเหตุ ใ ดประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าจึ ง มี ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศที่ แ ตกต่ า งจากประเทศ
บาฮามาสที่อยู่ในทวีปเดียวกัน” (เพราะบาฮามาสอยู่ใกล้เส้นศูนย์
สูตรจึงมีอากาศร้อนกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในเขตอากาศ
อบอุ่นไปจนถึงอากาศหนาว)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “การที่แต่ล ะประเทศมีความ
แตกต่างกับเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งส่งผลต่อการ
ดาเนินชีวิตของผู้คนในทวีป”

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
ขั้นสอน
๑. ครูนาแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ และแผนที่แสดงเขต
ลักษณะเขตอากาศของทวีปอเมริกาเหนือติดบนกระดาน จากนั้น
ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาเหนือ ดังนี้

ที่มา : http://bit.ly/2YGmzw9

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๑.๑ ที่ตั้ง
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
๑.๓ กระแสน้า
๑.๔ ทิศทางลมประจา
๑.๕ ระยะห่างจากทะเล
๒. ครู แบ่งกลุ่ มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม จานวน ๑๐ กลุ่ ม คละ
ความสามารถ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับแผ่นป้ายบรรยายลักษณะ
ภู มิ อ ากาศกลุ่ ม ละ ๑ แผ่ น ที่ ไ ม่ ซ้ ากั น จากนั้ น นั ก เรีย นในกลุ่ ม
ร่วมกันศึกษาลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติที่กลุ่มตน
ได้รับ และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของ
ทวีปอเมริกาเหนือ (Obj. ๑, ๒, ๓)
จากนั้น ให้ นักเรียนแต่ล ะกลุ่ มวางแผ่ นป้ ายไว้ที่เ ดิม และให้
นักเรียนเปลี่ยนที่นั่งเพื่อศึกษาในแผ่นป้ายต่อไปจนครบทั้ง ๑๐
กลุ่ม โดยวนตามเข็มนาฬิกา (Obj. ๑)
๓. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ชักภาพ” โดยครูแสดงรูปภาพที่
เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและพืชพรรณทางธรรมชาติของทวีป
อเมริกาเหนือ จานวน ๑๐-๑๓ ภาพ จากนั้นให้นักเรียนร่วม

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
แข่งขันกันตอบว่าภาพดังกล่าวสอดคล้องกับภูมิอากาศใด และ
วิเคราะห์ เกี่ยวกับลั กษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนื อให้
ถูกต้อง หากนักเรียนกลุ่มใดตอบคาถามได้ถูกต้องและเร็วที่สุดจะ
ได้เปิดแผ่นป้ายคะแนน แผ่นป้ายคะแนนประกอบด้วย ๑, ๒, ๓,
๔ และ ๕ (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนและพัฒนา
ความคิดรวบยอด โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
- “หากนักเรียนเดินทางไปเที่ยวบริเวณตอนเหนือของทวีป
อเมริกาเหนือ ควรแต่งกายอย่างไร”
(แต่งกายด้วยชุดที่หนาเพื่อป้องกันความหนาว)
- นักเรียนคิดว่าสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของ
ผู้คนหรือไม่ อย่างไร (ส่งผล เพราะ แต่ละพื้นที่มีสภาพภูมิอากาศ
ที่แตกต่างกันไป ตลอดจนความหลากหลายของพืชพรรณ
ธรรมชาติ ส่งผลให้มนุษย์ต้องเรียนรู้ และทากิจกรรมในการ
ดาเนินชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับลักษะภูมิอากาศในพื้นที่นั้น ๆ)
(Obj. ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
บอกลักษณะภูมิอากาศ
และพืชพรรณธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

วิธีกำร
- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ - ตอบคาถาม
ทวีปอเมริกาเหนือมีเขต
- การทากิจกรรม
ภูมิอากาศที่หลากหลาย
“ชักภาพ”
๒. วิเคราะห์ลักษณะ
ภูมิอากาศของทวีปอเมริกา
เหนือที่มีความสอดคล้องกัน

เครื่องมือที่ใช้

๔๕
เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงาน

ดี: ระบุลักษณะภูมิ
อากาศและพืชพรรณ
ธรรมชาติของทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : ระบุลักษณะภูมิ
อากาศและพืชพรรณ
ธรรมชาติของทวีป
อเมริกาเหนือได้ถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุลักษณะภูมิอากาศ
และพืชพรรณธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้

- คาถาม
- กิจกรรม “ชักภาพ”

ดี : จาแนกปัจจัยที่ส่งผล
ให้ทวีปอเมริกาเหนือมี
เขตภูมิอากาศที่
หลากหลาย และ
ลักษณะภูมิอากาศของ
ทวีปอเมริกาเหนือที่มี
ความสอดคล้องกันได้
อย่างสมเหตุสมผล
พอใช้ : จาแนกปัจจัยที่
ส่งผลให้ทวีปอเมริกา
เหนือมีเขตภูมิอากาศที่
หลากหลาย และ
ลักษณะภูมิอากาศของ
ทวีปอเมริกาเหนือที่มี
ความสอดคล้องกันได้แต่
ขาดเหตุผลบางประการ

๔๖
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายอิทธิพลของ
- การตอบคาถาม
ลักษณะภูมิอากาศและพืช
- การอภิปราย
พรรณธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของผู้คนในทวีปอเมริกา
เหนือ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนกปัจจัยที่ส่งผลให้
ทวีปอเมริกาเหนือมีเขต
ภูมิอากาศที่หลากหลาย
และลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาเหนือที่
มีความสอดคล้องกันได้

- คาถาม
ดี : นาเสนอ เชื่อมโยง
- ประเด็นการอภิปราย วิเคราะห์อิทธิพลของ
ลักษณะภูมิอากาศและ
พืชพรรณธรรมชาติที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน
ในทวีปอเมริกาเหนือได้
อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอ เชื่อม
โยง วิเคราะห์อิทธิพล
ของลักษณะภูมิอากาศ
และพืชพรรณธรรมชาติ
ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนในทวีปอเมริกา
เหนือได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอ เชื่อมโยง
วิเคราะห์อิทธิพลของ
ลักษณะภูมิอากาศและ
พืชพรรณธรรมชาติที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน
ในทวีปอเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๗

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ

แผ่นป้ำยลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำเหนือทั้ง ๑๐ เขต

สเตปป์ (Steppe)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

เป็ นพุม่ ไม้เตี้ย ๆ

๔๙

๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริ เ วณที ่ ร าบรอบ ๆ ทะเลสาบทั้ ง ห้า
๑

บริ เวณทางตอนเหนื อ ของประเทศแคนาดา และมลรั ฐ
อแลสกาของสหรั ฐ อเมริ กา ลัก ษณะภู มิ อ ากาศหนาวจัด เป็ นระยะ
เวลานาน มี หิม ะตกหนัก ฤดู ร้อนอากาศเย็นและมี ระยะสั้ น มี ฝ นตก
น้อย พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่ ป่ าสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

ไม่ มพี ืชพันธุ์ใด ๆ ขึน้ ได้ เลย

๕๑

๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร็ อกกี

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ
กิจกรรรมชักภำพ
ภูมิอำกำศแบบป่ำดิบชื้น
ที่มา : http://theworld05363.blogspot.com/p/blog-page_57.html
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ภูมิอำกำศแบบทุ่งหญ้ำกึ่งทะเลทรำย
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_North_American_deserts
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๕๓

๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภูมิอำกำศแบบทะเลทรำย
ที่มา : http://global.numud.com/tropical-dryarid-climate-deserts-and-steppes-105
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ภูมิอำกำศแบบทะเลทรำย
ที่มา : https://www.britannica.com/place/North-American-Desert
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๕

ภูมิอำกำศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
ที่มา : https://www.pmfias.com/mediterranean-climate-warm-temperate-western-marginclimate-warm-temperate-west-coast-climate/
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ภูมิอำกำศแบบภำคพื้นสมุทรชำยฝั่งตะวันตก
ที่มา : https://kobesuck.weebly.com/
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภูมิอำกำศแบบอบอุ่นชื้นภำคพื้นทวีป
ที่มา : https://courses.lumenlearning.com/geophysical/chapter/humid-continental-group-d/
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ภูมิอำกำศแบบไทกำ
ที่มา : https://www.tourist-destinations.net/2014/05/yukon-canada.html
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
ภูมิอำกำศแบบทุนดรำ
ที่มา : https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/biomes.htm
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ภูมิอำกำศแบบทุ่งน้ำแข็ง
ที่มา : https://blogs.dw.com/ice/?tag=usa
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๕๗

๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภูมิอำกำศแบบทุ่งน้ำแข็ง
ที่มา : https://blogs.dw.com/ice/?tag=usa
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ภูมิอำกำศแบบแบบที่สูง
ที่มา : https://sites.google.com/site/climatetypes/highland
(เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๙

ใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิอำกำศและพืชพรรณธรรมชำติให้ถูกต้อง
ที่
๑

ภูมิอำกำศ

ลักษณะภูมิอำกำศ

พืชพรรณ

บริเวณ

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

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

๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เฉลยใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติให้ถูกต้อง

ที่
๑
๒

ภูมิอำกำศ
ลักษณะภูมิอำกำศ
ป่าดิบชื้น
อากาศร้อน มีฝนตกชุกตลอดปี
(Tropical rainforest
Climate)
ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย อากาศแห้งแล้งมาก ในฤดูหนาว
(Desert Climate)
อากาศหนาวจัด ฝนตกน้อย

๓

ทะเลทราย
(Desert Climate)

๔

เมดิเตอร์เรเนียน
(Mediterranean
Climate )

๕

๖

๗

ร้อนจัดตลอดปี มีฝนตกน้อยมาก

พืชพรรณ
ป่าไม้เมืองร้อนหรือป่าดิบ
ชื้น

บริเวณ
อเมริกากลางหรือลาตินอเมริกา
และหมูเ่ กาะอินดิสตะวันตก
(ที่ตั้งของประเทศคิวบา)
ทุ่งหญ้าต้นสั้น เรียกทุ่ง
ที่ราบสูงบริติสโคลัมเบีย
หญ้าสเตปป์
บางส่วนของแคนาดาและ
เม็กซิโก
กระบองเพชร ไม้พุ่มหนาม ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
สหรัฐอเมริกา และตอนกลาง
ของที่ราบสูงเม็กซิโก
ป่าละเมาะ ป่าแคระ เป็นไม้ ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
พุ่มเตี้ย ๆ
บริเวณมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

อากาศอบอุ่นในฤดูหนาว และ
ร้อนจัดในฤดูร้อน ท้องฟ้าโปร่ง
ตลอดปี มีฝนตกปานกลาง ส่วน
ใหญ่ตกในฤดูหนาว
ชายฝั่งมหาสมุทรด้าน อบอุ่น ฤดูร้อนอุณหภูมิปานกลาง ป่าดิบชื้นในเขตอบอุ่น
ตะวันตก
ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด มีฝน ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบ
(Marine West-coast ตกเล็กน้อยตลอดปี
ผสมกับป่าสนและมีมอสเป็น
Climate)
พืชผิวดิน
อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป อุณหภูมติ ่าในฤดูหนาว ฤดูร้อน ป่าผลัดใบชนิดใบกว้าง เช่น
(Humid
อุณหภูมสิ ูงปานกลาง มีฝนตกใน โอ๊ก บีซ เมเบิล เอล์ม และ
Continental
ฤดูร้อน
เซสต์นตั ป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ
Climate)
ชนิดที่มีใบแหลม หรือป่าสน
ผสมป่าไม้ผลัดใบ
ไทกาหรือกึ่งขั้วโลก
หิมะตกหนัก ฤดูร้อนอากาศเย็น ป่าสน
(Taiga Climate)
และมีระยะสั้น มีฝนตกน้อย

๘

ทุนดราหรือขั้วโลก
(Tundra Climate)

อากาศหนาวเย็นตลอดปี

หญ้ามอสส์ ตะไคร่น้า

๙

ทุ่งน้าแข็ง
(Ice-cap Climate)

อากาศหนาวจัดตลอดปี พื้นที่ปก
คลุมด้วยน้าแข็งตลอดปี

ไม่มีพืชพันธุ์ใด ๆ ขึ้นได้เลย
บริเวณขอบชายทะเลจะมี
พืชพรรณจาพวกมอสส์
ตะไคร่น้าขึ้นได้บ้าง
ยอดของเทือกเขาสูงจะเป็น
ต้นสน บางแห่งมีหิมะปก
คลุมแบบทุนดรา ซึ่งขึ้นอยู่
กับระดับความสูงของ
เทือกเขาเป็นสาคัญ

๑๐ ที่สูง
(Highland Climate)

แตกต่างกันไปตามระดับความสูง
จากระดับน้าทะเลปานกลาง

ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ทางด้านตะวันตกของประเทศ
แคนาดา
ที่ราบรอบ ๆ ทะเลสาบทั้งห้า

ตอนเหนือของประเทศแคนาดา
และมลรัฐอะแลสกาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกของ
มลรัฐอะแลสกา และประเทศ
แคนาดา รวมทั้งชายฝั่งของ
เกาะกรีนแลนด์
เกาะกรีนแลนด์

เทือกเขาร็อกกี และเทือกเขา
ทางด้านตะวันตกของทวีป
อเมริกาเหนือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๑)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ น
การรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล เกี่ยวกั บ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ ความสั มพัน ธ์ร ะหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ลั ก ษณะประชากรและการเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะประชากรของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นั กเรี ย นสามารถวิเคราะห์ การเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากรของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะประชากรของ
ทวีปอเมริกาเหนือ โดยผู้สอนให้นักเรียนพิจารณาภาพชาวอินเดียนแดง
และมีแนวคาถาม ดังนี้

๖๑

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ-http://bit.ly/2M2x5vD
และ http://bit.ly/2yCm703
๓. จานวนประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
https://infogram.com/--1gg4qpz3460021y
๔. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สือ่
๑. สื่อการนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
ลักษณะทางประชากร และการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
ภำระงำน/ชิ้นงำน
ที่มา : http://bit.ly/33dOAyl
๑. การสร้างผังความคิด เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคนในภาพเป็นคนกลุ่มใด
ทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
(ชาวอินเดียนแดง)
๒. การอภิปรายความสาคัญของการ
- นักเรียนคิดว่าการเข้ามาของชาวยุโ รปที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่ว งราว
เปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลต่อทวีป
คริส ต์ศตวรรษที่ ๑๕ ส่ งผลอย่างไรต่อกลุ่ มคนเหล่ านี้ (เกิดการท า
อเมริกาเหนือ
สงคราม ส่งผลให้ชาวอินเดียนแดงถูกลดบทบาท และกลายเป็นชน
กลุ่มน้อยในทวีปอเมริกาเหนือ)

๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๑)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ด้ำนคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายความส าคั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลต่อทวีปอเมริกาเหนือ
ได้เหมาะสม

๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “นักเรียนจะเห็นได้ว่าประชากรที่อาศัย
อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยกลุ่มเชื้อชาติที่หลากหลาย มีความ
เป็นมาและลักษณะความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การเข้าใจถึงลักษณะ
ทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือจะ
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและวัฒนธรรม”
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้โปรแกรม PowerPoint เรื่อง
ลักษณะทางประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของทวีปอเมริกา
เหนือ
ทีม่ า : http://bit.ly/2YsUflH/ และ http://bit.ly/2YOb0Wa
และ https://infogram.com/--1gg4qpz3460021y และหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นต้น จากนั้นครูถาม
นักเรียนด้วยประเด็น ดังนี้
- กลุ่มประชากรของทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง
(อินเดียนแดง, เอสกิโม, ชาวยุโรป, ชาวเอเชีย, ชาวแอฟริกา และกลุ่ม
เลือดผสม)
- ความหนาแน่นของประชากรในบริเวณต่าง ๆ ทวีปอเมริกาเหนือ
เป็นอย่างไร (มีทั้งบริเวณที่ประชากรอยู่อย่างหนาแน่นและเบาบาง ซึ่ง
กระจายไปตามบริเวณต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาเหนือ) (Obj. ๑)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๑)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
จากนั้น ครูให้นักเรียนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปอเมริกา
เหนือ ตามการแบ่งภูมิภาคของทวีปอเมริกาเหนือ ดังนี้
๑) อเมริกาเหนือ
๒) อเมริกากลาง
๓) ประเทศในทะเลแคริบเบียน
โดยแสดงเป็นผังความคิด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางประชากรใน
ทวีปอเมริกาเหนือ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับลักษณะของภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ (Obj. ๒)

ที่มา : https://kruthipamartncw.wordpress.com/2014/06/26/
ลักษณะการเขียนผังความคิด

๖๓

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๑)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
(ศึกษารูปแบบผังความคิดจากอินเทอร์เน็ต เช่น
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/admin/
news_files/403_18_4.pdf)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนและพัฒนา
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลั กษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
- นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ปั จ จั ย ใดที่ ส่ ง ผลให้ ท วี ป อเมริ ก าเหนื อ มี
ลั ก ษณะประชากรที่ ห ลากหลาย” (การค้ น พบดิ น แดน การ
ครอบครองดินแดน ความเจริญก้าวหน้า ฯลฯ)
- เพราะเหตุใดบางส่วนของทวีปอเมริกาเหนือจึงมีผู้คนเลือก
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากกว่าบริเวณอื่น ” (เพราะมีลักษณะภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศเหมาะในการตั้งถิ่นฐาน การดาเนินชีวิต
การทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคมนาคม ฯลฯ)
- การเปลี่ยนแปลงทางประชากรส่งผลอย่างไรต่อทวีปอเมริกา
เหนือ (เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม และรูปแบบวิถีชีวิต ซึ่ง
เกิดเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่) (Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
อธิบายลักษณะประชากร - การตอบคาถาม
ของทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง - การเขียนผังความคิด - ผังความคิด
ทางประชากรของทวีป
อเมริกาเหนือ

๖๕
เกณฑ์

ดี : ระบุ จาแนกลักษณะ
ประชากรของทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : ระบุ จาแนก
ลักษณะประชากรของทวีป
อเมริกาเหนือได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
จาแนกลักษณะประชากร
ของทวีปอเมริกาเหนือได้
ดี : จาแนก เชื่อมโยงการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะ
ของภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างถูกต้องและมี
ความสมเหตุสมผล
พอใช้ : จาแนก เชื่อมโยง
การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรที่มีความสัมพันธ์
กับลักษณะของภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของทวีป
อเมริกาเหนือได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนก เชื่อมโยงการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรที่
มีความสัมพันธ์กับลักษณะ
ของภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของทวีปอเมริกา
เหนือได้

๖๖
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ - ตอบคาถาม
การเปลี่ยนแปลงทาง
- การอภิปราย
ประชากรที่มีผลต่อทวีป
อเมริกาเหนือ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- ประเด็นการ
อภิปราย

เกณฑ์
ดี: นาเสนอ เชื่อมโยงความ
สาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรที่มีผลต่อทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่างสมเหตุ
สมผล
พอใช้ : นาเสนอ เชื่อมโยง
ความสาคัญของการเปลี่ยน
แปลงทางประชากรที่มีผลต่อ
ทวีปอเมริกาเหนือได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอเชื่อมโยงความ
สาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรที่มผี ลต่อทวีป
อเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๗

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ.....................................................................ชั้น..................เลขที่...............
ใบงำน
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกรที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนผังความคิด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๙

เฉลย ใบงำน
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกรที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนผังความคิด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
๑. ประชากรเบาบาง เนื่องจากบางแห่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอยู่
ของประชากร ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น เขตที่สูง ได้แก่ เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคตะวันตก
เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง ได้แก่ ทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ เขตภูมิ อากาศหนาวเย็น ได้แก่ แถบรัฐอะแลสกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนทางเหนือของประเทศแคนาดาและเกาะกรีนแลนด์
๒. ประชากรหนาแน่น เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ อากาศอบอุ่น ปริมาณน้าฝนเพียงพอ เหมาะ
ทาการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ภาคตะวั นออกของทวีปอเมริกาเหนือ และ
ชายฝั่งตะวันตกบริเวณรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกา

อเมริ กาเหนือ

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ

อเมริ กากลาง

๑. ประชากรเบาบางบนเทือกเขาเพราะมีสภาพภูมิประเทศ
ไม่เอื้ออานวยต่อการตั้งถิ่นฐาน เช่น แนวเทือกเขาเซียร์รามา
เดลออกซิเดลตัล และแนวเทือกเขาเซียร์รามาเดลโอเรีย ลตัล
บางบริเวณลักษณะภูมิอากาศเป็นกึ่งทะเลทราย และทะเลทราย
เช่น ประเทศเม็กซิโก
๒. ประชากรหนาแน่น บริเวณที่ตั้งเมือ งหลวง เพราะมี
ลัก ษณะเป็ นที่ราบลุ่มแม่น้า และที่ราบบนที่ราบสูง ลัก ษณะ
อากาศเป็นแบบร้อนชื้น ปริมาณฝนมาก เหมาะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย

ประเทศในทะเลแคริบเบียน

๑. ประชากรเบาบาง พบได้น้อยเนื่องจากประเทศบริเวณนี้
มีลักษณะเป็นเกาะจึงมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยจึงต้องอาศัย
ทั่วประเทศ
๒. ประชากรหนาแน่น บริเวณเกาะใหญ่และชายฝั่งทะเล
เพราะเป็นพื้นที่ราบสามารถตั้งที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้
ลักษณะภูมิอากาศเป็นเขตร้อน ฝนตกชุก จึงไม่มีอุปสรรคในการ
อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย

๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๒)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
๑. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นักเรียนสามารถวิเคราะห์และนาเสนอการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพที่เกี่ยวข้องกับสังคมชนบท
และสั ง คมเมื อ งในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ (ตั ว อย่ า ง “รั้ ว กั้ น
ชายแดนสหรัฐอเมริกา–เม็กซิโก” รั้วกันที่ยาวที่สุดในโลก)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. http://www.trueplookpanya.com/learning/
detail/31719/044296
๒. https://www.kroobannok.com/news_file/
p767731501820.pdf
๓. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกา
เหนือ
http://bit.ly/2Khal90 และ http://bit.ly/2KydikH
๔. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
สือ่
- สื่ อการนาเสนอ (PowerPoint) เรื่อง ลั กษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
ภำระงำน/ชิ้นงำน
ที่มา : https://www.dekd.com/board/view/
๑. การสร้างผังความคิด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
3073422/
สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากภาพข้างต้น ๒. การอภิปรายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๒)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ด้ำนคุณลักษณะ
- จากภาพนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงมีการสร้างรั้ว
นักเรียนสามารถอภิปรายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ดังกล่ าวขึ้น (เพื่อป้องกันการอพยพข้ามแดนของผู้ ค นจาก
ทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่มีต่อทวีป อเมริ กาเหนือได้อย่าง เม็กซิโกเข้าสู่สหรัฐอเมริกา)
เหมาะสม
- สาเหตุที่ทาให้ ผู้ คนเหล่ านั้นตัดสินใจอพยพ หรือ หนี
ข้ามพรมแดนเป็นเพราะสาเหตุใด (เพราะสหรัฐอเมริกามีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ซึ่ง
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “จากภาพพรมแดนระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโกที่แสดงถึงความ
แตกต่างของพื้นที่นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในการ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานทั้ ง สองประเทศ และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
แตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกด้วย”
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้โปรแกรมนาเสนอ
PowerPoint เรื่ อ ง ลั ก ษณะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ (ศาสนา ภาษา สั งคม และวัฒ นธรรม)
ที่มา : http://bit.ly/2Khal90 และ http://bit.ly/2KydikH
และหนังสือเรียน

๗๑
เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๒)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นข้างต้น โดยมี
แนวคาถาม ดังนี้
- ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
เป็นอย่างไร (มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และมี
ความแตกต่างกันตามส่วนต่าง ๆ ของภูมิภาค)
- การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือเป็นอย่างไร (มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบ
ชนบทเป็ น สั ง คมเมื อ งมากขึ้ น เป็ น ผลมาจากการท างาน
ประเภทอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น) (Obj. ๑, ๒)
๒. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นจั บ คู่ ต ามความสมั ค รใจ จากนั้ น ร่ ว มกั น
สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวั ฒ นธรรมของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ จากแหล่ ง เรี ยนรู้ ใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ศาสนา ภาษา สังคม และวัฒนธรรมตาม
ภูมิภาคของทวีปอเมริกาเหนือ โดยแบ่งออกได้ ดังนี้
๑) แองโกลอเมริกา
๒) ลาตินอเมริกา
๓) ประเทศในหมู่เกาะเวสต์อินดีส

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๒)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
จากนั้นให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น
มาแสดงเป็นผังความคิด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ

ที่มา : https://kruthipamartncw.wordpress.com/
2014/06/26/ลักษณะการเขียนผังความคิด
(ศึกษารูปแบบผังความคิดจากอินเทอร์เน็ต เช่น
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/admin/
news_files/403_18_4.pdf)
๓. ครูสุ่ มนักเรียน ๒-๓ คู่ ออกมานาเสนอผั งความคิด และ
ร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
(Obj. ๓)

๗๓
เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ (๒)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ สรุ ป บทเรี ย น และ
พั ฒ นาความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ ตามแนวคาถาม ดังนี้
- เพราะเหตุใดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของคนในกลุ่ม
สังคมต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ” (เพราะแต่ละสังคมมีความ
แตกต่างกันในเรื่องของความเป็นมา ความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ)
- หากลั กษณะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของกลุ่ ม คนใน
สังคมต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะส่งอย่างไรใน
อนาคต” (ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมบางอย่างอาจสู ญ
หายไป หรืออาจเจริญก้าวหน้าขึ้น)
- นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ส่ งผลต่อวิถีชีวิต ของผู้ คนอย่า งไร” (หากมีการเปลี่ ย นแปลง
ในทางที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรต่อประเทศ แต่ถ้า
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ไม่เหมาะสมก็จะสร้างปัญหาและ
ส่งผลกระทบได้) (Obj. ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
๑. อธิบายลักษณะทางสังคม - การตอบคาถาม
และวั ฒ นธ รรมของทวี ป
อเมริกาเหนือ
๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
วิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอ - เขียนผังความคิด
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม
และวั ฒ นธ รรมของทวี ป
อเมริกาเหนือ

เครื่องมือที่ใช้

๗๕

เกณฑ์

- คาถาม

ดี : ระบุ ขยายความลั กษณะ
ทางสั ง คมและวั ฒ นธ รรม
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ท วี ป
อเมริกาเหนือได้อย่างถู กต้ อง
ครบถ้วน
พอใช้ : ระบุ ขยายความ
ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วั ฒ นธรรมการเปลี่ ย นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถระบุ
ขยายความลักษณะทางสังคม
และวั ฒ นธรรมการเปลี่ ย น
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาเหนือได้

- ผังความคิด

ดี : อธิบาย จาแนก ให้เหตุผล
นาเสนอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือได้ อย่างถู กต้ อง
และมีความสมเหตุสมผล
พอใช้ : อธิ บ าย จ าแนก ให้
เหตุ ผ ล น าเสนอการเปลี่ ย น
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งแต่ ข าดเหตุ ผ ลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
จ าแนก ให้ เ หตุ ผ ล น าเสนอ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ท วี ป
อเมริกาเหนือได้

๗๖
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายผลกระทบของ - การตอบคาถาม
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม - การอภิปราย
และวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ ทวี ป
อเมริกาเหนือ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
ดี : อธิบาย ยกตัวอย่าง เชื่อม
- ประเด็นการอภิปราย โยง น าเสนอผลกระทบของ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
และวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ ทวี ป
อ เ ม ริ ก า เ ห นื อ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
พอใช้ : อธิ บ าย ยกตั ว อย่ า ง
เชื่ อมโยง น าเสนอผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ ทวี ป
อเมริกาเหนือได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ยกตัวอย่าง เชื่อมโยง นาเสนอ
ผลกระทบของการเปลี่ ย น
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๗

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ.....................................................................ชั้น..................เลขที่...............

ใบงำน
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนผังความคิด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๙

เฉลยใบงำน
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนผังความคิด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มแองโกลอเมริกาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง มีลกั ษณะเดิมยาวนาน มีเพียงการพัฒนาที่ดีขึ้น ดังนี้
๑. ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ และศาสนาอืน่ ๆ เป็นส่วนน้อย
๒. ภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษาฝรั่งเศสในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา และภาษาอื่น ๆ ตามกลุ่ม
ประชากร
๓. สังคมและวัฒนธรรม ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐบอเมริกามีความเข็มแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากเป็นจานวนมาก มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ สังคมพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารใน
การดารงชีวิตอย่างมากวัฒนธรรม มีความหลากหลายและมีการผสมผสาน การพัฒนาความเจริญทางวัตถุเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเหตุที่ประชากรมากและ
เป็นสังคมขนาดใหญ่ ประชากรมักจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมดั้งเดิม

แองโกลอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ

ลาตินอเมริกา

ประเทศในหมู่เกาะเวสต์อินดีส

การเปลี่ย นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มลาติน
อเมริกา มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนี้
๑. ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
และศาสนาอื่น ๆ เป็นส่วนน้อย
๒. ภาษา ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ภ าษาสเปน เช่ น ประเทศเม็ ก ซิโ ก
ประเทศกั ว เตมาลา ประเทศฮอนดู รั ส ประเทศสาธารณรั ฐ
โดมินิกัน ประเทศคิวบา และภาษาอื่น ๆ ตามกลุ่มประชากร
๓. สังคมและวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบท
ไปสู่ ก ารเป็ น สั ง คมเมื อ งมากขึ้ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมเดิ ม ถู ก
เปลี่ ย นแปลงไปใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรมและอุ ต สาหกรรม
ประชากรที่ เ คยประกอบอาชี พ ทางการเกษตร ได้ เ ปลี่ ย นไป
ประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น เนื่อ งจากอาชีพ เพาะปลูกมีผลผลิต
และรายได้ไม่แน่นอน ผู้คนมีฐานะยากจนเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่
เพื่ อ เป็ น แรงงานมากขึ้ น เช่ น ประเทศเม็ ก ซิ โ ก ประเทศ
กั ว เตมาลา นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ประชากรดั้ ง เดิ ม อย่ า งอิ น เดีย นมี
จานวนน้อยลง เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
ขาดการศึ ก ษาและการพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ จึ ง ยากที่ จ ะรั ก ษา
รูปแบบการดาเนินชีวิตแบบเดิมไว้ได้

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
ในหมู่เกาะเวสต์อินดีสมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนี้
๑. ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
และศาสนาอื่น ๆ เป็นส่วนน้อย
๒. ภาษา ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส เช่นประเทศเฮติ
และภาษาอื่น ๆ ตามกลุ่มประชากร
๓. สังคมและวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวดา
ส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีการศึกษาน้อย พื้นที่เพาะปลูกมีน้อย มี
ทรัพ ยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ แต่ข าดสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และระบบสาธารณสุข และช่องว่างทางสังคมระหว่างผู้ที่อาศัย
ในเมืองกับชนบทมีมาก อีกทั้งวัฒนธรรมของกลุ่มแองโกล
อเมริกา โดยเฉพาะวัฒนธรรมของสังคมอเมริกันมีอิทธิพลต่อ
แนวทางการดาเนินชีวิตอย่า งมาก ขณะเดีย วกันการเปลี่ย น
แปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ผ ลท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาสั ง คมมากมายใน
ประเทศต่า ง ๆ ไม่ว่า จะเป็นปัญ หาสิ่งแวดล้อ ม ความยากจน
อาชญากรรม การแพร่ก ระจายของสิ่งเสพติด การค้า มนุษย์
รวมทั้งปัญหาสุขอนามัยด้วย

๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทรัพยำกรธรรมชำติของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นักเรียนสามารถจาแนกและนาเสนอลักษณะทรัพยากร
ธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายความส าคั ญ ของทรั พ ยากร
ธรรมชาติที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจากรับชมวีดิทัศน์ เรื่อง “๕ อันดับ
เหมืองทองคาที่มีผลผลิตเยอะที่สุด”

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
http://bit.ly/2MFJPb7
สือ่
- ๕ อันดับเหมืองทองคาที่มีผลผลิตเยอะ
ที่สุด
http://www.minervity.com/5-อันดับ
เหมืองทองคาที่มี/
ที่มา : http://www.minervity.com/5ภำระงำน/ชิ้นงำน
อันดับเหมืองทองคาที่มี/
- การกิจกรรมในใบงานเรื่อง ลักษณะ
จากนั้นครูอภิปรายกับนักเรียนในประเด็นคาถาม ดังนี้
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
- จากวีดิทัศน์ข้างต้นมีประเทศใดบ้างในทวีปอเมริกาเหนือที่เป็น - การอภิปรายความสาคัญของทรัพยากร
แหล่งขุดแร่ทองคาที่สาคัญ (เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา)
ธรรมชาติที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ
- นอกจากแร่ทองคา ยังพบแร่อะไรบ้าง” (เงิน, ตะกั่ว, สังกะสี)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “จากข่าวนักเรียนจะเห็นว่าในทวีป
อเมริกาเหนืออุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุจานวนมาก
ดังนั้นการศึกษาเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติจะทาให้เข้าใจถึ งการ
พัฒนาของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือได้เป็นอย่างดี”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทรัพยำกรธรรมชำติของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายภาพรวมของความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์
ของลักษณะทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้น
ร่ ว มกั น สื บค้ นข้ อ มู ล เกี่ ยวกับ ลั กษณะทรัพ ยากรธรรมชาติ ของทวีป
อเมริกาเหนือ จากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต เช่น http://bit.ly/2MFJPb7) โดยใช้วิธีจับสลากหัวข้อ
และมอบหมายให้ ๑ กลุ่ ม ศึ ก ษาค้ น คว้ า ๑ เรื่ อ ง จากนั้ น ให้ น า
สาระส าคั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเขี ย นลงในใบงาน เรื่ อ ง ลั ก ษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ โดยสามารถแบ่งกลุ่มออก
ได้ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ดิน
กลุ่มที่ ๒ ป่าไม้ กลุ่มที่ ๓ สัตว์ป่า
กลุ่มที่ ๔ แร่ธาตุและพลังงาน กลุ่มที่ ๕ น้า
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหัวข้อที่ได้สืบค้นหน้า
ชั้ น เรี ย น ก าหนดเวลากลุ่ ม ละ ๕ นาที นั ก เรี ย นให้ ก ลุ่ ม อื่ น บั น ทึ ก
สาระสาคัญลงในใบงาน เรื่อง ลักษณะทรัพยากร ธรรมชาติของทวีป
อเมริกาเหนือ ระหว่างการนาเสนอนักเรียนคนอื่น ๆ สามารถสอบถาม
ในประเด็นที่สงสัย จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (Obj. ๑, ๒)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทรัพยำกรธรรมชำติของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๔. ครูถามคาถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้ท้ายบทเรียนจานวน ๑๐
ข้อ (เช่น ประเทศที่มีแหล่งแร่ธาตุมากที่สุดคือประเทศใด) กาหนดการให้
คะแนนคือ ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน โดยครูจะเขียน
คะแนนของนักเรียนตามกลุ่มลงบนกระดานดา กลุ่มใดตอบคาถามถูกต้อง
มากที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน และพัฒนาความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ ตาม
แนวคาถาม ดังนี้
- ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ข องทวี ป อเมริ ก าเหนื อ มี ค วามส าคั ญ
อย่างไร (นาไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้)
- ทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือมีส่วนทาให้ประเทศ
ต่าง ๆ มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร
(ประเทศที่มที รัพยากรทางธรรมชาติมากจะสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ประเทศนั้นมีความเจริญความก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ)
- ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลอย่างไรต่อทวีปอเมริกาเหนือ (การพัฒนา
ประเทศมาจากการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุ ด)
(Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถอธิบาย
- ตอบคาถาม
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของ - การทาใบงาน
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นักเรียนสามารถจาแนกและ - การนาเสนอ
นาเสนอลักษณะทรัพยากร
ธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
ได้อย่างถูกต้อง

๘๓

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง ลักษณะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือ

ดี : บอก ขยายความ
เกี่ยวกับลักษณะทรัพยากร
ธรรมชาติของทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : บอก ขยายความ
เกี่ยวกับลักษณะทรัพยากร
ธรรมชาติของทวีปอเมริกา
เหนือได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ขยายความเกี่ยวกับลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้

- แบบบันทึกข้อมูล
การนาเสนอ

ดี : วิเคราะห์ นาเสนอ
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : วิเคราะห์ นาเสนอ
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้แต่
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ นาเสนอลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้

๘๔
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปราย
ความสาคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีต่อทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างเหมาะสม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร
- การตอบคาถาม
- การอภิปราย

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- ประเด็นการ
อภิปราย

เกณฑ์
ดี : อธิบายขยายความ
ยกตัวอย่าง แสดงความ
สัมพันธ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีต่อทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : อธิบาย ขยายความ
ยกตัวอย่าง แสดงความ
สัมพันธ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีต่อทวีป
อเมริกาเหนือได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบาย ขยายความ
ยกตัวอย่าง แสดงความ
สัมพันธ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีต่อทวีป
อเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๕

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ.....................................................................ชั้น..................เลขที่...............

ใบงำน
เรื่อง ลักษณะทรัพยำกรธรรมชำติของทวีปอเมริกำเหนือ (๑)
คำสั่ง จากการสืบค้นข้อมูลและฟังการนาเสนอของเพื่อนให้นักเรียนสรุปสาระสาคัญลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กลุ่มที่ ๑ ดิน

กลุ่มที่ ๒ ป่าไม้

กลุ่มที่ ๓ สัตว์ป่า

กลุ่มที่ ๔ แร่ธาตุและพลังงาน

กลุ่มที่ ๕ น้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๗

เฉลย ใบงำน เรื่อง ลักษณะทรัพยำกรธรรมชำติของทวีปอเมริกำเหนือ (๑)
คำสั่ง จากการนาเสนอให้นักเรียนสรุปสาระสาคัญลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กลุ่มที่ ๑ ดิน
๑. ดินแตกต่างตามสภาพของภูมิอากาศและวัตถุต้นกาเนิด ดังนี้
ดินแช่แข็ง
ตอนเหนือของทวีป
ดินตื้นมีด่างสูง ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป
ดินทราย
รอบอ่าวฮัดสัน
ดินทรายถึงดินทรายร่วน ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้
ดินร่วนและดินเหนียว ตอนกลางของทวีป
ดินภูเขาไฟ
ทางตะวันตกของทวีป
๒. ดินมีทั้งอุดมสมบูรณ์และไม่อุดมสมบูรณ์ แก้ไขโดยการบารุงดิน
การชลประทาน ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตร
กลุ่มที่ ๒ ป่าไม้
ป่าไม้มีหลายประเภทตามลักษณะภูมิอากาศ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าทาง
ธรรมชาติ และป่าที่ปลูกเพื่ออุตสาหกรรมป่าไม้
๑. พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ประเทศแคนาดา และประเทศ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีการอนุรักษ์และปลูกทดแทน ป่าไม้สาคัญ ได้แก่
ป่าสน เป็นต้น
๒. พื้นที่ป่าที่ไม่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ บริเวณอเมริกากลาง และหมู่
เกาะเวสต์อินดีสต์ เนื่องจากบุกเบิกปลูกพืชผลและการค้า
กลุ่มที่ ๓ สัตว์ป่า
จานวนมากและหลายสายพันธุ์ เช่น หมีกริซลีย์ กวางมูส หมีขาว นกอินทรีย์
วัวไบซัน เป็นต้น แต่ปัจจุบันพบว่ามีจานวนลดลงเพราะพื้นที่อยู่อาศัยถูก
ทาลาย และสัตว์ป่าถูกล่าจากการบุกรุกของประชากร
กลุ่มที่ ๔ แร่ธาตุและพลังงาน ทั่วทวีปมีแร่ธาตุมากมายและหลายชนิด กระจายอยู่ทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนือ
แต่ประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรม แร่จะน้อยกว่าประเทศที่ยังกาลัง
พัฒนา เนื่องจากมีการนามาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ทองคาและเงิน ถ่านหิน
น้ามันและก๊าซธรรมชาติ เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว เป็นต้น
กลุ่มที่ ๕ น้า
๑. ทวีปอเมริกาเหนือมีแหล่งน้าหลายประเภท คือ แม่น้า ทะเลสาบ
และมหาสมุทร ซึ่งใช้ในการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การเพาะปลูก
การประมง และการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ แม่น้าเซนต์ลอร์เรนต์ แม่น้า
โคโลราโด ทะเลสาบเกรตเลกส์ มหาสมุทรแอนแลนติก เป็นต้น
๒. ฤดูหนาวเป็นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้แหล่งน้าโดยเฉพาะทางตอน
เหนือเป็นน้าแข็ง

๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำถำมท้ำยบทเรียน เรื่อง ลักษณะทรัพยำกรธรรมชำติของทวีปอเมริกำเหนือ
๑. แหล่งผลิตน้ามันและก๊าซธรรมชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่บริเวณใด
ตอบ รัฐอะแลสกา และอ่าวเม็กซิโก
๒. ถ่านหินพบมากที่สุดบริเวณใดของทวีปอเมริกาเหนือ
ตอบ เทือกเขาแอปพาเลเชียน
๓. อุตสาหกรรมป่าไม้ที่สาคัญคือป่าใด
ตอบ ป่าสน
๔. แหล่งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ตอนใดของทวีปอเมริกาเหนือ
ตอบ ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา
๕. ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการใด
ตอบ การชลประทาน ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตร
๖. จงยกตัวอย่างบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์มา ๒ ข้อ
ตอบ ตอนกลางของทวีปดินร่วนและดินเหนียว เพราะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าทางตะวันตกของทวีป มี
แร่ธาตุมากเพราะเป็นดินภูเขาไฟ
๗. จงยกตัวอย่างสัตว์ป่าของทวีปอเมริกาเหนือมา ๓ ข้อ
ตอบ หมีขาว วัวไบซัน กวางมูส
๘. สถานการณ์ในของสัตว์ป่าของทวีปอเมริกาเหนือ
ตอบ มีจานวนลดลง เพราะพื้นที่อยู่อาศัยถูกทาลาย และสัตว์ป่าถูกล่าจากการบุกรุกของประชากร
๙. จงบอกประโยชน์ของแหล่งน้าในทวีปอเมริกาเหนือมา ๒ ข้อ
ตอบ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง และเป็นแหล่งประมง
๑๐. ยกตัวอย่างแหล่งน้าในทวีปอเมริกาเหนือมา ๒ ข้อ
ตอบ แม่น้าเซนต์ลอร์เรนต์ ทะเลสาบเกรตเลกส์ มหาสมุทรแอนแลนติก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะทำงเศรษฐกิจของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นั กเรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ ความเจริ ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้ อง
และมีเหตุผล
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ
ได้อย่างเหมาะสม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในทวีป
อเมริกาเหนือ ดังนี้

ที่มา : http://bit.ly/2Ki8Qr9

ที่มา : http://bit.ly/31juX6n
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
- ภาพดังกล่าวเป็นการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใด
(การทาปศุสัตว์ การทาประมง)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. อินเทอร์เน็ต
๓. ห้องสมุด
สือ่
๑. อาชีพเลี้ยงโคเนื้อ อ้างอิงจาก
http://bit.ly/2Ki8Qr9
๒. อาชีพประมง อ้างอิงจาก
https://www.youtube.com/watch?v=FH_
diOpeeVs (ภาพตัดจากยูทูป)
ภำระงำน/ชิ้นงำน
๑. การทากิจกรรมในใบงาน เรื่อง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. การอภิปรายความสาคัญของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชากรใน ทวีปอเมริกาเหนือ

๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะทำงเศรษฐกิจของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
- จากภาพอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้คนตัดสินใจประกอบ
อาชีพดังกล่าว (อิทธิพลจากลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “จากภาพข้างต้นอาชีพเลี้ยงโค
และอาชีพประมงเป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทาง
เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
แตกต่างกันของทวีปอเมริกาเหนือ”
ขั้นสอน
๑. ครูนาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาเหนือทางด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม และการบริการ จากนั้นครูให้นักเรียนทาการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม ๒-๓ คน และทากิจกรรม “Why did
you choose this career?” (ทาไมคุณถึงเลือกประกอบอาชีพนี้)
โดยกาหนดให้นักเรียนมีบทบาท ดังนี้
นักเรียนคนที่ ๑ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการลงทุน
ธุรกิจ และกาลังสืบค้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
นักเรียนคนที่ ๒ เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีป
จากนั้นให้นักเรียนคนที่ ๒ เสนอลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ (ตัวอย่าง นักเรียนตั้งเป็น

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะทำงเศรษฐกิจของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
เรื่องราวว่า บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี้ยังมีพื้นที่ว่างพอ
สาหรับคุณ คุณสนใจจะประกอบอาชีพอะไรเป็นพิเศษไหม
(ภูมิประเทศ) หรือผมพึ่งไปเที่ยวประเทศที่มีภูมิอากาศแบบ
เมดิเตอร์เรเนียน อากาศดีมากเลย คุณสนใจบ้างไหม (ภูมิอากาศ)
นักเรียนคนที่ ๑ ตอบอาชีพที่เหมาะสมกับเงื่อนไขที่ถูกกาหนด
(ตัวอย่าง เลือกปลูกฝ้ายบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี้ เพราะ
เป็นบริเวณที่ดินและอากาศมีความเหมาะสม และเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญส่งออกไปขายยังทวีปยุโรปและประเทศอื่น ๆ) (Obj. ๑)
จากนั้นนักเรียนทั้งสองคนสลับบทบาทกัน และดาเนินกิจกรรม
ซ้าอีกครั้ง และบันทึกคาถามคาตอบลงในใบงาน เรื่อง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
จากนั้นครูสุ่มนักเรียน ๑-๒ กลุ่ม ออกมานาเสนอผลจาก
กิจกรรมที่ตนเองทาร่วมกัน ครูและนักเรียนคนอื่นร่วมแสดงความ
คิดเห็นและเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ (Obj. ๒)
๓. ครูถามนักเรียน “ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือมี
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน จึงมีลักษณะทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน แต่เพราะเหตุใดเศรษฐกิจของประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือจึงมีความเจริญเติบโตไม่เท่ากัน”

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะทำงเศรษฐกิจของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากคาถามข้างต้น และ
ร่วมกันอภิปรายโดยครูทาหน้าที่เพิ่มเติมประเด็นอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนและ
การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือตาม
แนวคาถาม ดังนี้
- ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือ (ลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะทางภูมิอากาศ)
- ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคใน
ทวีปอเมริกาเหนือแตกต่างกันเพราะเหตุใด (เทคโนโลยีและ
วิทยาการ, ความรู้ความสามารถของประชากร, ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ, ปริมาณเงินทุน เป็นต้น)
- เพราะเหตุใดประเทศต่า ง ๆ จึงต้องพยายามพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น (เพราะถ้าประเทศไหนที่สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจดียิ่งขึ้น คุณภาพชีวิตของประชากรก็ จะดีขึ้นตาม
ไปด้วย) (Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
อธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจ - การตอบคาถาม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
- การทากิจกรรม
- การทาใบงาน

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
- การตอบคาถาม
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ - การทากิจกรรม
ของทวีปอเมริกาเหนือ

๙๓

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- กิจกรรม “Why did
you choose this
career?”
- ใบงานเรื่อง ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือ

ดี : ระบุ ยกตัวอย่าง นา
เสนอลักษณะทางเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาเหนือได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : ระบุ ยกตัว
อย่าง นาเสนอลักษณะทาง
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
ยกตัวอย่าง นาเสนอ
ลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้

- คาถาม
- กิจกรรม “Why did
you choose this
career?”

ดี : จาแนก นาเสนอปัจจัยที่
มีผลต่อความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและมีความ
สมเหตุสมผล
พอใช้ : จาแนก นาเสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนก นาเสนอปัจจัยที่มี
ผลต่อความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือได้

๙๔
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายเกี่ยวกับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของประชากรในทวีป
อเมริกาเหนือ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร
- การตอบคาถาม
- การอภิปราย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
ดี : ยกตัวอย่าง อธิบาย
- ประเด็นการอภิปราย ขยายความเกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของประชากรในทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่างมี
ความสมเหตุสมผล
พอใช้ : ยกตัวอย่าง อธิบาย
ขยายความเกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของประชากรในทวีป
อเมริกาเหนือได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยกตัวอย่าง อธิบายขยาย
ความเกี่ยวกับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของประชากรใน
ทวีปอเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๕

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... .....................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ.....................................................................ชั้น..................เลขที่...............

ใบงำน
เรื่อง ลักษณะทำงเศรษฐกิจของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง นักเรียนทากิจกรรม Why did you choose this career? และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำชี้แจง
กิจกรรม Why did you choose this career? (ทาไมคุณถึงเลือกประกอบอาชีพนี้)
๑. ให้นักเรียนกาหนดบทบาท ดังนี้
นักเรียนคนที่ ๑
เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการลงทุนธุรกิจ และกาลังสืบค้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
นักเรียนคนที่ ๒
เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ
๒. นักเรียนคนที่ ๒ เสนอลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ (ตัวอย่าง บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ามิสซิสซิปปี้ยังมีพื้นที่ว่างพอสาหรับคุณ คุณสนจะประกอบอาชีพอะไรเป็นพิเศษไหม)
นักเรียนคนที่ ๑ คิดวิเคราะห์และตัดสินใจ (ตัวอย่าง คุณว่าปลูกฝ้ายดีไหม ข้อมูลที่หามาบอกว่าบริเวณนี้
ปลูกฝ้ายได้ผลผลิตสูง คุณเห็นเป็นอย่างไร)
นักเรียนคนที่ ๒ (ตัวอย่าง ก็ดีนะเลือกปลูกฝ้ายบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี้ เพราะเป็นบริเวณที่ดิน
และอากาศมีความเหมาะสม และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญส่งออกไปขายยังทวีปยุโรปและประเทศอื่น ๆ)
๓. นักเรียนทั้งสองคนสลับบทบาทกัน และดาเนินกิจกรรมซ้าอีกครั้ง
๔. บันทึกข้อมูลการสนทนาลงในใบงาน เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
ครั้งที่ ๑
นักวิชำกำร

ครั้งที่ ๒
นักธุรกิจ

นักวิชำกำร

นักธุรกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๗

เฉลยใบงำน
เรื่อง ลักษณะทำงเศรษฐกิจของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง นักเรียนทากิจกรรม Why did you choose this career? และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำชี้แจง
กิจกรรม Why did you choose this career? (ทาไมคุณถึงเลือกประกอบอาชีพนี้)
๑. ให้นักเรียนกาหนดบทบาท ดังนี้
นักเรียนคนแรก
เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการลงทุนธุรกิจ และกาลังสืบค้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
นักเรียนคนที่สอง
เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ
๒. นักเรียนคนที่สองเสนอลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ (ตัวอย่าง บริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี้ยังมีพื้นที่ว่างพอสาหรับคุณ คุณสนจะประกอบอาชีพอะไรเป็นพิเศษไหม)
นักเรียนคนแรกคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ (ตัวอย่าง คุณว่าปลูกฝ้ายดีไหม ข้อมูลที่หามาบอกว่าบริเวณนี้
ปลูกฝ้ายได้ผลผลิตสูง คุณเห็นเป็นอย่างไร)
นักเรียนคนที่สอง (ตัวอย่าง ก็ดีนะเลือกปลูกฝ้ายบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี้ เพราะเป็นบริเวณที่ดิน
และอากาศมีความเหมาะสม และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญส่งออกไปขายยังทวีปยุโรปและประเทศอื่น ๆ)
๓. นักเรียนทั้งสองคนสลับบทบาทกัน และดาเนินกิจกรรมซ้าอีกครั้ง
๔. บันทึกข้อมูลการสนทนาลงในใบงาน เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
แนวคำตอบ กิจกรรม Why did you choose this career?
นักวิชำกำร
นักธุรกิจ
- ที่ราบภาคกลาง
การเกษตร (ข้าวโพด)
- ตอนใต้กลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์
เขตที่ราบภาคกลางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
การเกษตร (ข้าวสาลี)
- บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี
การเกษตร (ฝ้าย)
- ประเทศเม็กซิโก
- ประเทศในแถบอเมริกากลาง
ที่ราบภาคกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา
การเกษตร (ถั่วเหลือง)
- ประเทศคิวบาและหมู่เกาะเวสต์อินดีส
การเกษตร (อ้อย)
- บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี ประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐทางใต้ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งในภูมิอากาศเขตร้อน ภูมิอากาศเขตอบอุ่น การเกษตร (ผักและผลไม้ต่าง ๆ)
และภูมิอากาศเขตเมดิเตอร์เรเนียน
เขตปลอดหิมะ การชลประทานดี รัฐทางใต้ประเทศสหรัฐอเมริกา
การเกษตร (ข้าวเจ้า)
ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก
ประเทศในแถบอเมริกากลางเขตร้อน
การเกษตร (กล้วยและกาแฟ)
ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของทวีปอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง
การเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ)
ที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีการปลูกข้าวโพด ข้าวโอ๊ต หญ้า และ การเลี้ยงสัตว์ (โคนม)
ถั่วเหลือง

๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักวิชำกำร
ที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีการปลูกข้าวโพด ข้าวโอ๊ต หญ้า และ
ถั่วเหลือง
- เขตแห้งแล้งและเขตภูเขา ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก
- เขตป่าทางด้านตะวันตกของประเทศแคนาดา
- เขตป่าภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา
- ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก
- เกาะนิวฟันด์แลนด์
- ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก
- ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
- เทือกเขาแอปพาเลเชียน
- เขตที่ราบด้านตะวันออก
- ที่สูงทางตะวันตกเทือกเขาร็อกกี
- รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อ่าวเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก
- ภาคกลางตอนล่าง ประเทศแคนาดา
- กลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รัฐควิเบก รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก
- เทือกเขาร็อกกี รัฐอะแลสกาของประเทศสหรัฐอเมริกา
- รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา
- ประเทศเม็กซิโก
- รัฐทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประเทศแคนาดา
ประเทศแคนาดา
เทือกเขาร็อกกี ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
- ประเทศจาเมกา
- รัฐอาร์คันซอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เมืองต่าง ๆ บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา

นักธุรกิจ
การเลี้ยงสัตว์ (สุกร เป็ด ไก่)
การเลี้ยงสัตว์ (แกะ)
การทาป่าไม้ (ป่าสน)
การประมง

การทาเหมืองแร่ (ถ่านหิน)
การทาเหมืองแร่ (ปิโตรเลียม)
การทาเหมืองแร่ (เหล็ก)
การทาเหมืองแร่ (ทองคา)
การทาเหมืองแร่ (เงิน)
การทาเหมืองแร่ (เพชร)
การทาเหมืองแร่ (ทองแดง ตะกั่ว
และสังกะสี)
การทาเหมืองแร่ (บ็อกไซต์)
อุตสาหกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ลักษณะกำรคมนำคมขนส่งของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ น
การรวบรวม วิ เ คราะห์ และน าเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการคมนาคมขนส่ง
ของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นั ก เรี ย นสามารถ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
การคมนาคมขนส่ ง ของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ได้ อ ย่ า งมี
เหตุผล

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง สุดยอดถนนของโลก เป็นเวลา
๔ นาที

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pE6I7XvJ8i0
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากวีดิทัศน์ โดยมีแนว
คาถาม ดังนี้
- ทวีปอเมริกาเหนือมีถนนที่ติดลาดับสุดยอดถนนของโลกที่
ใดบ้าง (ยูทาห์ อะแลสกา ลอสแอนเจลิ ส แลเซาท์แคโรไลนาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- นักเรียนคิดว่านอกจากเส้นทางคมนาคมทางถนนแล้ว ยังมี
เส้นทางคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือมีเส้นทางใดอีกบ้าง”
(ทางน้า ทางอากาศ ทางรถไฟ)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. http://www.kclm.org/การคมนาคมขนส่งทาง
เรือ
๓. https://existed.ru/th/land-and-watertransport-economical-geography/
สือ่
๑. คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง สุดยอดถนนของโลก
https://www.youtube.com/
watch?v=pE6I7XvJ8i0
ภำระงำน/ชิ้นงำน
๑. การสื บค้นความรู้ลั กษณะการคมนาคมขนส่ ง
ของทวีปอเมริกาเหนือลงในใบงาน เรื่อง ลักษณะการ
คมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. การอภิปรายความสาคัญของการคมนาคมขนส่ง
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของประชากรในทวี ป
อเมริกาเหนือ

๑๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ลักษณะกำรคมนำคมขนส่งของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ด้ำนคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายความส าคั ญ ข อ ง
การคมนาคมขนส่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของ
ประชากรในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “จากคลิปวีดิทัศน์ เรื่องสุดยอด
ถนนของโลกข้างต้นนั้น ถนนเป็นเพียงเส้นทางคมนาคมประเภท
หนึ่งที่กระจายอยู่ทั่วทวีปอเมริกาเหนือ”
ขั้นสอน
๑. ครูให้ นักเรียนแบ่ ง กลุ่ ม ออกเป็ น ๖ กลุ่ ม กลุ่ มละเท่า ๆ กัน
จากนั้นสืบค้นลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (ตัวอย่าง http://www.kclm.org/การคมนาคม
ขนส่งทางเรือ https://existed.ru/th/land-and-water-transporteconomical-geography/) โดยสามารถแบ่งกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ทางบก (รถยนต์)
กลุ่มที่ ๒ ทางบก (รถไฟ)
กลุ่มที่ ๓ ทางน้า (ทะเลและมหาสมุทร)
กลุ่มที่ ๔ ทางน้า (แม่น้าลาคลอง และทะเลสาบ)
กลุ่มที่ ๕ ทางอากาศ
กลุ่มที่ ๖ ทางท่อ
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกสาระส าคัญที่สืบค้นได้ลงในใบงาน
เรื่ อ ง ลั ก ษณะการคมนาคมขนส่ ง ของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ตาม
ประเด็นที่กลุ่มตนเองได้รับ

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๐๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ลักษณะกำรคมนำคมขนส่งของทวีปอเมริกำเหนือ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๓. นักเรียนทากิจกรรม “The Way” นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
๑-๒ คน ไปยังกลุ่มอื่น ๆ อีก ๕ กลุ่ม ส่วนนักเรียนที่เหลืออยู่กลุ่ม
เดิม จากนั้นนักเรียนทุกคนในกลุ่ ม (กลุ่มที่รวมใหม่) แลกเปลี่ยน
ความรู้ ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก จากการสื บ ค้ น ในขั้ น ที่ ๑ และ ๒ โดยเรี ย ง
ตามลาดับจากกลุ่มที่ ๑ ถึงกลุ่มที่ ๖ และบันทึกความรู้ที่ได้รับจาก
เพื่อนคนอื่น แต่ละกลุ่มมีเวลาแลกเปลี่ยน ๑๕ นาที (Obj. ๑)
๔. ครูเขียนตารางจุดเด่น จุดด้อยการคมนาคมของทวีปอเมริกา
เหนือลงบนกระดาน จากนั้นนักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มละ ๑ คน (กลุ่ม
ใหม่) ออกมาเขียนคาตอบ เป็นเวลา ๑๐ นาที ครูและนักเรี ย น
ร่วมกันเพิ่มเติมประเด็นต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ดังตัวอย่างตาราง (Obj.
๒)
คมนาคม
จุดเด่น
จุดด้อย
ทางรถยนต์
ทางรถไฟ
ทางทะเลและ
มหาสมุทร
..............

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ลักษณะกำรคมนำคมขนส่งของทวีปอเมริกำเหนือ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของ
การคมนาคมขนส่งที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของประชากรในทวีป
อเมริกาเหนือ ตามแนวคาถาม ดังนี้
- ทวีปอเมริกาเหนือมีการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างไร (มีบริเวณ
ที่เจริญก้าวหน้ามีมาตรฐานสูง และบริเวณที่ยังต้องได้รับการพัฒนา)
- เส้นทางคมนาคมขนส่งมีความสาคัญอย่างไรต่อการพัฒนา
ประเทศต่าง ๆ ในทวีอเมริกาเหนือ (เส้นทางจะช่วยอานวยความ
สะดวกในการทากิจกรรมหลาย ๆ ด้านของมนุษย์ เช่น การค้า การ
เดินทาง เป็นต้น)
- การเข้าใจลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือมี
ประโยชน์อย่างไร (เส้นทางคมนาคมมีความจาเป็นต่อการเดินทาง
และการขนส่งเป็นอย่างมาก ถ้าสร้างมีคุณภาพและครอบคลุมได้ทั่ว
ทั้งพื้นที่ ยิ่งสร้างประโยชน์ให้กับประชากรและประเทศอย่า งยิ่ง)
(Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
อธิบายลักษณะการคมนาคม - การตอบคาถาม
ขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือได้ - การทากิจกรรม
- การทาใบงาน

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การคมนาคมขนส่งของทวีป
อเมริกาเหนือ

- การตอบคาถาม
- การทากิจกรรม

๑๐๓

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ทากิจกรรม
“The Way"
- ใบงานเรื่อง ลั กษณะ
การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

ดี: นาเสนอ บอก ขยาย
ความลักษณะ
การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : นาเสนอ บอก
ขยายความลักษณะ
การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้แต่
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอ บอก ขยาย
ความลักษณะ
การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้

- คาถาม
- ทากิจกรรม
“The Way"

ดี : จาแนก เชื่อมโยง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปอเมริกาเหนือได้
อย่างมี
ความสมเหตุสมผล
พอใช้: จาแนก
เชื่อมโยงปัจจัยที่มีผล
ต่อการคมนาคมขนส่ง
ของทวีปอเมริกาเหนือ
ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนก เชื่อมโยงปัจจัย
ที่มีผลต่อการคมนาคม
ขนส่งของทวีปอเมริกา
เหนือได้

๑๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
- การตอบคาถาม
การคมนาคมขนส่งที่ส่งผลต่อ
- การอภิปราย
การดาเนินชีวิตของประชากรใน
ทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
ดี : นาเสนอ เชื่อมโยง
- ประเด็นการอภิปราย ยกตัวอย่าง ขยายความ
ความสาคัญของ
การคมนาคมขนส่งที่
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ของประชากรในทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้: นาเสนอ
เชื่อมโยง ยกตัวอย่าง
ขยายความความสาคัญ
ของการคมนาคมขนส่ง
ที่ส่งผลต่อการดาเนิน
ชีวิตของประชากรใน
ทวีปอเมริกาเหนือได้แต่
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอ เชื่อมโยง
ยกตัวอย่าง ขยายความ
ความสาคัญของ
การคมนาคมขนส่งที่
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ของประชากรในทวีป
อเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๐๕

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๑๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ.....................................................................ชั้น..................เลขที่...............

ใบงำน
เรื่อง ลักษณะกำรคมนำคมขนส่งของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง จงบันทึกสาระสาคัญลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือให้ถูกต้อง
กำรคมนำคมขนส่ง
กลุ่มที่ ๑ ทางบก

ประเภท
ทางรถยนต์

กลุ่มที่ ๒ ทางบก

ทางรถไฟ

กลุ่มที่ ๓ ทางน้า

ทะเลและมหาสมุทร

กลุ่มที่ ๔ ทางน้า

แม่น้าลาคลอง และทะเลสาบ

กลุ่มที่ ๕ ทางอากาศ

-

กลุ่มที่ ๖ ทางท่อ

-

ลักษณะกำรคมนำคมขนส่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๐๗

เฉลยใบงำน
เรื่อง ลักษณะกำรคมนำคมขนส่งของทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง จงบันทึกสาระสาคัญลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือให้ถูกต้อง
กำรคมนำคมขนส่ง ประเภท
ลักษณะกำรคมนำคมขนส่ง
กลุ่มที่ ๑ ทางบก ทางรถยนต์
อเมริกาเหนือมีทางหลวงที่มีผิวจราจรชั้นดีมีความยาวรวมกันมากกว่าความยาว
ของทางรถไฟประมาณ ๑๐ เท่าและตัดเชื่อมกันทุกภูมิภาคของแองโกลอเมริกา
สามารถขนส่งและติดต่อกันได้อย่างสะดวก
อเมริกากลางมีทางหลวงสายแพนอเมริกันเป็นทางหลวงนานาชาติสายหลัก
และต่อเข้าไปถึงเมืองหลวงของประเทศชิลีในทวีปอเมริกาใต้ ส่วนถนนในอเมริกา
กลางมีความก้าวหน้าเฉพาะในเขตเมือง แต่พื้นที่ชนบทยังไม่ได้รับการพัฒนา
กลุ่มที่ ๒ ทางบก
ทางรถไฟ
ทวี ป อเมริ ก าเหนือ มี เ ส้ นทางรถไฟมากกว่า ทวีป อื่ น ๆ ทั้ ง หมด ในประเทศ
แคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาจัดว่าเป็น
ประเทศที่มีเส้นทางรถไฟมากที่สุดในโลก มีเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างชายฝั่ ง
มหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกของทวีป กับมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก
ของทวีป
กลุ่มที่ ๓ ทางน้า
ทะเลและ
มีการใช้เรือโดยสารและเรือเดินสมุทรทั้งภายในและภายนอกระหว่างประเทศ
มหาสมุทร เช่น มหาสมุทรแอตแลนติกมีการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปยุโรปมากที่สุดและสามารถติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา
และประเทศที่ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน
กลุ่มที่ ๔ ทางน้า
แม่น้า ลา
มีความสาคัญและหนาแน่นมาก ได้แก่ บริเวณชายฝั่งตะวันออก ได้แก่ กลุ่ม
คลอง และ ทะเลสาบเกรตเลกส์ แม่น้าเซนต์ลอว์เรนซ์ และแม่น้ามิสซิสซิปปี มีคลองปานามา
ทะเลสาบ ที่ขุดเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศปานามา เพื่อลด
ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
กลุ่มที่ ๕ ทาง
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเจริญก้าวหน้ามาก มีการใช้เส้นทางทางอากาศ
อากาศ
อย่างกว้างขวางทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการบรรทุกสินค้าภายในและภายนอก
ระหว่างประเทศ
อเมริกากลางยังมีข้อจากัดและมีอยู่มากเฉพาะในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ ๆ
ของทุกประเทศ
กลุ่มที่ ๖ ทางท่อ
การนาระบบท่อมาใช้ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ น้ามัน ถ่านหิ นผง และน้าจาก
แหล่งผลิตไปสู่แหล่งบริโภค โดยพัฒนาด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การขนส่ง
น้ามันดิบด้วยท่อจากรัฐอะแลสกาของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในเขตภูมิอากาศ
หนาวเย็น จะติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่ให้น้ามันดิบแข็งตัว

๑๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตำรำงแสดงจุดเด่นและจุดด้อยของลักษณะกำรคมนำคมขนส่งของทวีปอเมริกำเหนือ

คมนำคม
ทางบก

ทางบก

ทางน้า

ประเภท
ทางรถยนต์

จุดเด่น
- ระบบถนนมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
- ระบบถนนเชื่อมโยงติดต่อภายใน
ประเทศ และระหว่างประเทศได้อย่าง
ทั่วถึง ทาให้มีพัฒนาด้านการขนส่ง
อุตสาหกรรม และการทาธุรกิจการค้า
เช่น ทางหลวงสายแพนอเมริกัน (PanAmerican Highway) เชื่อมประเทศ
แคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศเม็กซิโก เชื่อมต่อไปถึงประเทศ
ชิลีที่ทวิปอเมริกาใต้, ทางหลวงข้าม
ประเทศแคนาดา (Trans-Canada
Highway) เชื่อมต่อพื้นที่ทางชายฝั่ง
ตะวันตกกับพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันออก
ทางรถไฟ
- มีระบบทางรถไฟครอบคลุมทั่วทวีป
อเมริกาเหนือ เช่น ประเทศแคนาดา
และประเทศสหรัฐอเมริกามีทางรถไฟ
เชื่อมระหว่างฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกไป
ถึงฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก โดยเฉพาะ
ประเทศในอเมริกากลาง เนื่องจาก
ถนนและทางหลวงแผ่นดินมีน้อย
- มีระบบทางรถไฟหลายประเภท เช่น
รถไฟชานเมือง, รถไฟใต้ดิน รถไฟลอย
ฟ้า เป็นต้น
- ทางรถไฟช่วยให้ขนส่งสินค้าได้
ปริมาณมากเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีราคาต่า
ทะเลและมหาสมุทร ทวีปอเมริกาเหนือมีการตัดเส้นทาง
ขนส่งสินค้า เพื่อลดระยะเวลาใน
การเดินทาง เช่น คลองปานามา
(Panama Canal) ที่เชื่อมระหว่าง
มหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทร
แปรซิฟิก เป็นต้น

จุดด้อย
- ระบบถนนที่มีประสิทธิภาพจะอยู่
เฉพาะบางประเทศ เช่น ประเทศ
แคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศเม็กซิโก ส่วนในประเทศอเมริกา
กลางจะมีเฉพาะในเขตเมือง
- ถนนในเขตชนบทยังไม่มีคุณภาพ เช่น
บริเวณที่ภูมิประเทศเป็นป่าฝนเขตร้อน
ยากแก่การก่อสร้างถนน เป็นต้น
- ในฤดูหนาวถนนส่วนมากจะปกคลุม
ด้วยหิมะ ทาให้รถเดินทางไม่สะดวกและ
เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ประเทศแคนาดา

รถไฟไม่เป็นที่นิยมในการเดินทางเหมือน
รถยนต์และระบบขนส่งมวลชน เน้นใช้
ขนส่งสินค้าเป็นหลัก

มีอุปสรรคในช่ว งฤดูห นาว น้าในทะเล
และมหาสมุ ท รกลายเป็ น น้ าแข็ ง เช่ น
มหาสมุ ท รอาร์ ติ ก ทางตอนเหนื อ ของ
ประเทศแคนดา เป็นต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
คมนำคม
ทางน้า

ประเภท
แม่น้า ลาคลอง
และทะเลสาบ

ทางอากาศ

-

ทางท่อ

-

จุดเด่น
- ทวีปอเมริกาเหนือมีการขุดคลองเป็น
เส้นทางลัดในการเดินเรือขนาดใหญ่
เพื่อใช้ขนส่งสินค้าเพราะมีลาน้าขนาด
ใหญ่และสามารถแล่นเข้ามาจากทะเล
ได้ เช่น แม่น้ามิสซิสซิปปี แม่น้ามิสซูรี
เป็นต้น
- ประเทศแคนาดา และประเทศ
สหรัฐอเมริกา พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ทางน้าระหว่างทะเลสาบเกรตเลกส์กับ
แม่น้าเซนต์ลอว์เรนต์ เรียกว่า เซนต์
ลอว์เรนซ์ซีเวย์ เพื่อให้การเดินเรือ
ขนาดใหญ่ผ่านตามแม่น้าเข้ามาบริเวณ
แหล่งอุตสาหกรรมสาคัญรอบ
ทะเลสาบเกรตเลกส์ได้
- เครื่องบินโดยสารมีค่าใช้จ่ายไม่สูง
และประหยัดเวลา เนื่องจากมีผู้ใช้
บริการจานวนมาก เช่น ประเทศ
แคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศที่มีขนาดใหญ่
- สายการบินทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีหลายบริษัท โดย
เฉพาะประเทศแคนาดา และประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ทวีปอเมริกาเหนือพัฒนาระบบขนส่ง
ทางท่อเพื่อช่วยให้การขนส่งน้ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ ในฤดูหนาวเพื่อให้เกิด
ความสะดวกและปลอดภัยแทน
การขนส่งทางเรือที่น้าจะกลายเป็น
น้าแข็ง
- เป็นวิธีการขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย
และราคาต่าที่สุด

๑๐๙

จุดด้อย
แม่น้า ลาคลอง และทะเลสาบทางตอน
เหนือ และตอนกลางของทวีปอเมริกา
เหนือจะกลายเป็นน้าแข็งในช่วงฤดูหนาว
และส่งผลให้มีอุปสรรคในการขนส่ง เช่น
มหาสมุทรแอตแลนติก เป็นต้น

ระบบการขนส่งทางอากาศจะเน้นขนส่ง
ผู้โดยสารมากกว่าบรรทุกสินค้า

เส้นทางค่อนข้างไกล และอยู่ในพื้นที่
ทุรกันดาร มีผลกระทบต่อการ
บารุงรักษา

๑๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๑)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
๓. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
๔. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริก า
เหนือ
๕. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
๖. ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
๗. ลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ
ด้ำนควำมรู้
นั ก เรี ย นสามารถน าความรู้ จ ากการศึ ก ษาเรื่ อ งทวี ป
อเมริกาเหนือมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เรื่อง ท่องเที่ยวนิวยอร์ก/Expedia TH เป็นเวลา
๖ นาที

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. อินเทอร์เน็ต
Google map http://bit.ly/2YIkekh
๒. ห้องสมุด
๓. หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานภู มิ ศ าสตร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
สือ่
๑. ท่องเที่ยวนิวยอร์ก/Expedia TH
https://www.youtube.com/watch?v=
Tb7X15vB_So
๒. เที่ยวนิวยอร์กงบ ๕๐,๐๐๐ บาท ตะลุย ๗ วัน
https://travelblog.expedia.co.th/selfที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=
guided-tour/15111/
Tb7X15vB_So
๓. VLOG เที่ยวเมกาาาา ชิล ๆ ในนิวยอร์ก |
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากวีดิทัศน์ข้างต้น Peungo
โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
https://www.youtube.com/watch?v=mIauA
- วีดิทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นเรื่อง (แสดงให้เห็นถึงเมืองที่ K-7-TU
มีความเจริญก้าวหน้ า, มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ ง อาคาร ภำระงำน/ชิ้นงำน
บ้านเรือนสิ่งก่อสร้างมีความน่าสนใจ)
๑. การนาความรู้จากเนื้อหาที่เรียนมาประยุก ต์
ออกแบบ ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ ในใบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๑)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นักเรียนสามารถออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
ได้ถูกต้อง
ด้ำนคุณลักษณะ
นั กเรี ย นอภิป รายความส าคัญ ของการน าความรู้ ม าใช้
ออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
- จากวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้ชม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดที่
นักเรียนอยากเดินทางไปท่องเที่ยวบ้าง (คาตอบอยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “มหานครนิวยอร์กเป็นเพียง
ตัว อย่างเมือง ๆ หนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ ที่แสดงถึงความ
น่าสนใจในทวีป อาทิ ความหลากหลายทางสภาพแวดล้ อ ม
สังคมวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ดึงดูดให้คนจากทั่วทุกที่บนโลกเดินทางไปท่องเที่ยว ดังนั้น
การที่นักเรียนได้ศึกษาทวีปอเมริกาเหนือเป็นอย่างดี จะทาให้
นักเรียนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ของทวีป
อเมริกาเหนือได้”
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๖ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กันโดยแบ่ง
ตามความสมั ค รใจ จากนั้ น ครู ก าหนดภาระงาน/ชิ้ น งาน
เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสร้างสถานการณ์และประเด็น ใน
การกาหนดขอบเขตของภาระงาน/ชิ้นงาน เรื่อง ทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือ ดังนี้
๒.๑) นักเรียนเป็น เจ้ า ของธุร กิจ นาเที่ยว และต้อ งการ
นาเสนอทริปทัวร์สาหรับเที่ยวที่ทวีปอเมริกาเหนือ ๑ ประเทศ

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
งานเรื่อง การออกแบบ ทริป ทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือ
๒. อภิปรายความส าคัญของการนาความรู้ มาใช้
ออกแบบ ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ

๑๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๑)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๒.๒) นักเรียนต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (เช่น แผนที่
ท่องเที่ยว, รูปถ่ายทางดาวเทียม, GPS, internet เป็นต้น) ใน
การสืบค้นข้อมูลในการทาทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
๒.๓) นักเรียนนาความรู้ที่ได้ศึกษาจากคาบเรียนที่แล้วมา
ใช้บูรณาการในการสร้างทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
๒.๔) นักเรียนสร้างทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ ตาม
องค์ประกอบที่กาหนด ได้แก่
- ชื่อทริป
- วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ( ธ ร ร ม ช า ติ ,
ประวัติศาสตร์)
- สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และประวั ติ ข องสถานที่
โดยสังเขป (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว) (เนื้อหา
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ)
- กาหนดการเดินทาง (ลาดับการท่องเที่ยว ๑ วัน)
- วิ ธี ก ารเดิ น ทาง (พาหนะ, เส้ น ทางเดิ น ทาง)
(เนื้อหาลักษณะการคมนาคมขนส่ง)
- การเตรียมตัว (สิ่งของที่จาเป็น, เครื่องแต่งกาย)
(เนื้อหาลักษณะภูมิอากาศ)
๒.๕) นักเรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
เช่น แผ่นพับ, โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง เป็นต้น

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๑)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๓. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างทริปทัวร์สาหรับแนวทางใน
การสร้างทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ (ตัวอย่าง https://
travelblog.expedia.co.th/self-guided-tour/15111/ และ
https://www.youtube.com/watch?v=mIauAK-7-TU)
๔. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับสลากลาดับกลุ่ม จากนั้น
นักเรียนร่วมกันออกแบบเป็นเวลา ๒๐ นาที ลงในใบงาน เรื่อง
การออกแบบทริ ป ทั ว ร์ ท่ อ งทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ครู แ นะน า
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (Obj. ๑, ๒)
๕. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ ๑-๓ เตรียมนาเสนอในคาบเรียนต่อไป
และกลุ่ม ๔-๖ ในคาบเรียนถัดไปตามลาดับ โดยนักเรียนจะต้อง
ส่งชิ่นงานให้ครูตรวจสอบใบงาน เรื่อง การออกแบบทริปทัวร์
ท่องทวีปอเมริกาเหนือก่อนลงมือสร้างภาระงาน/ชิ้นงาน และ
นาภาระงาน/ชิ้นงาน งานมาให้ครูตรวจสอบก่อนนาเสนอใน
คาบเรียนต่อไป
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของ
การนาความรู้มาใช้ออกแบบทริ ปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
ตามแนวคาถาม ดังนี้

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๑)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
- การศึกษาบทเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือมีความสาคัญ
ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งไร (น าความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ได้ เช่ น
การดาเนินชีวิต การท่องเที่ยว)
- นักเรียนคิดว่าการนาความรู้มาใช้สร้างทริปทัวร์ท่องทวีป
อเมริกาเหนือมีความสาคัญอย่างไร (ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
บทเรียนและปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมซึ่ง
จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศได้) (Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
เครื่องมือที่ใช้
ด้ำนควำมรู้
น าความรู้ จ ากการศึ ก ษา - การตอบคาถาม
- คาถาม
เรื่องทวีปอเมริกาเหนือมาใช้ - การจัดทาทริปทัวร์ - ใบงานเรื่อง
การออกแบบทริป
ทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือ

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
ออกแบบทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือ

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การจัดทาทริปทัวร์ - ใบงานเรื่อง
การออกแบบทริป
ทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือ

๑๑๕

เกณฑ์
ดี : เลือกใช้ ประยุกต์
ความรู้จากการศึกษาเรื่อง
ทวีปอเมริกาเหนือมาใช้ได้
อย่างถูกต้องและมีความ
สมเหตุสมผล
พอใช้: เลือกใช้ ประยุกต์
ความรู้จากการศึกษาเรื่อง
ทวีปอเมริกาเหนือมาใช้ได้
อย่างถูกต้องแต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เลือกใช้ ประยุกต์ความรู้
จากการศึกษาเรื่องทวีป
อเมริกาเหนือมาใช้ได้
ดี : คิด วางแผน นาเสนอ
ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : คิด วางแผน
นาเสนอทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้
อย่างถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถคิด
วางแผนนาเสนอทริปทัวร์
ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้

๑๑๖
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ - การตอบคาถาม
การนาความรู้มาใช้ออกแบบ - การอภิปราย
ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
ดี : อธิบาย ยกตัวอย่าง
- ประเด็นการอภิปราย เชือ่ มโยง นาเสนอความ
สาคัญของการนาความรู้มา
ใช้ออกแบบทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้: อธิบาย ยกตัวอย่าง
เชื่อมโยง นาเสนอความ
สาคัญของการนาความรู้มา
ใช้ออกแบบทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบาย ยกตัวอย่าง เชื่อมโยง
นาเสนอความสาคัญของการ
นาความรู้มาใช้ออกแบบ
ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๗

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๑๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ.....................................................................ชั้น..................เลขที่...............

ใบงำน
เรื่อง กำรออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง ให้นักเรียนออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
๑. ชื่อทริป..................................................................................................................... ...........................
๒. วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว (ธรรมชาติ, ประวัติศาสตร์)
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
๓. สถานที่ท่องเที่ยว และประวัติของสถานที่โดยสังเขป (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว)
(เนื้อหาลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทางเศรษฐกิจ)
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
๔. กาหนดการเดินทาง (ลาดับการท่องเที่ยว ๑ วัน)
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
๕. วิธีการเดินทาง (พาหนะ, เส้นทางเดินทาง) (เนื้อหาลักษณะการคมนาคมขนส่ง)
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
๖. การเตรียมตัว (สิ่งของที่จาเป็น, เครื่องแต่งกาย) (เนื้อหาลักษณะภูมิอากาศ)
...................................................................................................................................... ...........................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๙

ตัวอย่ำงใบงำน
เรื่อง กำรออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ
คำสั่ง ให้นักเรียนออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
๑. ชื่อทริปมหานครนิวยอร์ก
๒. วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว
๒.๑ เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๒.๒ พักผ่อนหย่อนใจทางกลางธรรมชาติในเมือง
๓. สถานที่ท่องเที่ยว และประวัติของสถานที่โดยสังเขป
๓.๑ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) (ประวัติศาสตร์)
เป็นอนุสาวรีย์ที่ทางฝรั่งเศสมอบให้กับชาวอเมริกัน เพื่อเป็นของขวัญฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี
ในวันประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๑๗๗๖ โดยตัวเทพีมีความสูงถึง ๙๖ เมตร
ใช้ชิ้นส่วนมาประกอบตัวเทพีจานวน ๓๕๐ ชิ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการประกอบถึง ๔ เดือน สร้างโดย บาร์โธลดี
เป็น ๑ ในมหัศจรรย์สิ่งก่อสร้างของโลก (ที่มา : https://travel.kapook.com/view34844.html)
๓.๒ สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) (สังคมและสิ่งแวดล้อม)
สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค สร้างเสร็จเมื่อปี ๑๘๗๓ มีขนาดอยู่ที่ ๓๔๑ เฮกตาร์ (๓.๔
ตารางกิโลเมตร หรือสนามฟุตบอล ๔๖๐ สนามต่อกัน) โดยผู้คนที่เดินทางมาที่นี้ ไม่ใช่มาเพื่อเดินหรือวิ่งออก
กาลังเท่านั้น ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังมีสวนสัตว์ รูปปั้น ร้านอาหาร เรือถีบ ม้าหมุน ลานสเก็ต นั่งปิคนิค
และลานน้าพุ ที่สาคัญที่ เซ็นทรัล พาร์ค ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่กองภาพยนตร์
(ที่มา : https://travel.kapook.com/view34844.html)
๔. กาหนดการเดินทาง (ลาดับการท่องเที่ยว ๑ วัน)
๔.๑ เข้าพัก โรงแรม AKA Central Park ระดับคะแนน ๘.๕
๔.๒ ออกเดินทางจากโรงแรม AKA Central Park ไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
(Statue of Liberty)
๔.๓ ออกเดินทางจากอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ไปสวนสาธารณะ
เซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) รับประทานอาหารกลางวันตามชอบใจ
๔.๔ เดินทางกลับโรงแรม AKA Central Park และพักผ่อนตามอัธยาศัย
๕. วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถทัวร์ เพราะนิวยอร์กเป็นเมืองสาคัญที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง เส้นทาง
คมนาคมทางบกโดยเฉพาะถนนในเมืองค่อนข้างมีมาตรฐานและมีเส้นทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง
สะดวกสบาย
๖. การเตรียมตัว
เดินทางช่วงฤดูใบไม้ผลิ เมษายน-มิถุนายน เตรียมเสื้อผ้าได้หลายรูปแบบ แต่อย่าลืมเสื้อ
กันหนาวไว้ด้วย เพราะอากาศจะอยู่ระหว่าง ๑๒-๓๐ องศา เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ในโซนอบอุ่น
ถึงหนาว นักท่องเที่ยวจึงต้องเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบริเวณที่ไปท่องเที่ยวและช่วงเวลาตามฤดูกาล

๑๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรสร้ำงทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ
เครื่องมือที่ใช้ คือ Google Map

โรงแรม AKA Central Park

AKA Central Park ตั้งอยู่ห่างจากสวนสาธารณะ Central Park เป็นระยะทาง ๑๖๐ เมตร และตั้งอยู่
ห่างจากสถานีรถไฟ Grand Central เป็นระยะทาง ๑.๔ กิโลเมตร ที่พักตั้งอยู่ห่างจากถนน 5th Avenue โดย
ใช้เวลาเดินเพียงหนึ่งนาที ส่วนแหล่งชอปปิงต่าง ๆ เช่น ร้าน Dolce & Gabana, ร้าน Bergdorf Goodman,
และร้าน Tiffany อยู่ห่างจาก AKA Central Park เป็นระยะทางไม่เกิน ๕๐๐ เมตร
ที่มา : https://www.booking.com/hotel/us/korman-kommunities-central-park.th.html

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ (Statue of Liberty)

ที่มา : http://bit.ly/2YLEb9V
สวนสำธำรณะ เซ็นทรัล พำร์ค (Central Park)
ที่มา : http://bit.ly/2YNqrzw

๑๒๑

๑๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ออกเดินทางจากโรงแรม AKA Central Park ไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒๙ นาที
AKA Central Park, 42 W 58th St, New York, NY 10019, USA >>>>>>>> Statue of
Liberty National Monument, New York, NY 10004, USA

ที่มา : http://bit.ly/2Ysh1tH

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๒๓

ออกเดินทางจากอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ไปสวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค
(Central Park) ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๒ นาที
Statue of Liberty National Monument, New York, NY 10004, USA >>>>>>> Central
Park

ที่มา : http://bit.ly/2yFa๐GD

๑๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เดินทางกลับโรงแรม AKA Central Park และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Central Park >>>>>>>>AKA Central Park, 42 W 58th St, New York, NY 10019, USA

ที่มา : http://bit.ly/2TiATtL

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๒๕

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๒)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
๓. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
๔. ลักษณะทางสั งคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริก า
เหนือ
๕. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
๖. ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
๗. ลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ
ด้ำนควำมรู้
นั ก เรี ย นสามารถน าความรู้ จ ากการศึ ก ษาเรื่ อ งทวี ป
อเมริกาเหนือมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูให้นักเรียนชมคลิป วีดิทัศน์ เรื่อง 25 Beautiful Places
In The United States You Need To Visit Today เป็นเวลา
๖ นาที

ที่มา : https://www.youtube.com/
watch?v=WND2wx5S4t8
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากการชมวีดิทัศน์
ข้างต้น โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
- มีสถานที่ใดที่นักเรียนอยากไปบ้าง (สะพานโกลด์เดนเกท
แกรนด์แคนยอน)
จากนั้นครูกล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากที่นาเสนอในวีดิทัศน์
ข้างต้นแล้ว ทวีปอเมริกาเหนือมีสถานที่สวยงามมากมายน่า

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. อินเทอร์เน็ต
๓. ห้องสมุด
สือ่
- ๒๕ Beautiful Places In The United States
You Need To Visit Today
https://www.youtube.com/watch?v=
WND2wx5S4t8
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ

๑๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๒)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นักเรียนสามารถนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างสร้างสรรค์
๒. นั ก เรี ย นสามารถแสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง บวกจาก
ผลงานการนาเสนอทริป ทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ ได้ อย่าง
เหมาะสม
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรี ย นอภิป รายความส าคั ญ ของการน าความรู้ ม าใช้
ออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
เดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยิ่ ง วั น นี้ นั ก เรี ย นจะได้ ช มการ
นาเสนอ ทริปทัวร์ที่เพื่อน ๆ เตรียมมา
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากคาบเรียนที่แล้วนักเรียนได้
ร่ว มกันออกแบบทริปทัว ร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ คาบเรียนนี้
นักเรียนกลุ่มที่ ๑-๓ นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ”
ขั้นสอน
๑. ครูแจกแบบประเมินการนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือ ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ ใบ
๒. นักเรียนกลุ่มที่ ๑ นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
กาหนดเวลากลุ่มละ ๑๐-๑๕ นาที จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียน
ที่ ส งสั ย สอบถาม ครู แ นะน าประเด็ น อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม จากนั้ น
นักเรียนแต่กลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและประเมินลงในแบบ
ประเมินการนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
(Obj. ๑, ๒, ๓)
๓. นักเรียนกลุ่มที่ ๒ นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
กาหนดเวลาละ ๑๐-๑๕ นาที จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนที่
สงสัยสอบถาม ครูแนะนาประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม จากนั้นนักเรียน
แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เห็ น และประเมิ น ลงในแบบ
ประเมินการนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
(Obj. ๑, ๒, ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๒๗

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๒)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๔. นักเรียนกลุ่มที่ ๓ นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
กาหนดเวลาละ ๑๐-๑๕ นาที จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนที่
สงสัยสอบถาม ครูแนะนาประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม จากนั้นนักเรียน
แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เห็ น และประเมิ น ลงในแบบ
ประเมินการนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
(Obj. ๑, ๒, ๓)
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ
ความสาคัญของการนาความรู้มาใช้ออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีป
อเมริกาเหนือ ตามแนวคาถาม ดังนี้
- นักเรียนได้ประเด็นอะไรบ้างจากการนาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียนของเพื่อน (ข้อมูลจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ การลาดับ
ทัวร์ที่น่าสนใจ ความรู้สึกอยากไปท่องเที่ยวจริง ๆ)
- นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว (ความรู้
ทักษะการใช้ภาษา ประสบการณ์)
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรที่สามารถนาความรู้มาใช้สร้างท
ริป ทัว ร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ ได้ (ความรู้ที่เรียนในห้ องเรียน
สามารถนาสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ภาระงานให้ได้, ความรู้ที่เรียน
สามารถปรับและนาไป ประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ ได้) (Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๒๘
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
นาความรู้จากการศึกษา
เรื่องทวีปอเมริกาเหนือมาใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีกำร
- การนาเสนอ

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีป - การนาเสนอ
อเมริกาเหนือ
๒. แสดงความคิดเห็นเชิงบวก - แสดงความคิดเห็น
จากผลงานการนาเสนอทริปทัวร์
ท่องทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

ดี: รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่อง
ทวีปอเมริกาเหนือมาใช้ได้
อย่างถูกต้องและมีความ
สมเหตุสมผล
พอใช้ : รวบรวมข้อมูล
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเรื่องทวีปอเมริกา
เหนือมาใช้ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่อง
ทวีปอเมริกาเหนือมาใช้ได้

- แบบการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
- ประเด็นแสดง
ความคิดเห็น

ดี: นาเสนอผลการศึกษาและ
วางแผนทริป แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
สร้างสรรค์และเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอผการศึกษา
และวางแผนทริปแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอผลการศึกษาและ
วางแผนทริป แสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
- การตอบคาถาม
การนาความรู้มาใช้ออกแบบ
- การอภิปราย
ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- การอภิปราย

๑๒๙
เกณฑ์

ดี : อธิบาย ยกตัวอย่าง
เชื่อมโยง นาเสนอความ
สาคัญของการนาความรู้มาใช้
ออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้: อธิบาย ยกตัวอย่าง
เชื่อมโยง นาเสนอความ
สาคัญของการนาความรู้มาใช้
ออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีป
อเมริกาเหนือได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ยกตัวอย่าง เชื่อมโยง นาเสนอ
ความสาคัญของการนาความรู้
มาใช้ออกแบบทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้

๑๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ......................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓๑

แบบประเมินกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
กลุ่มที่................
คำสั่ง ให้นักเรียนประเมินการนาเสนองานหน้าชั้นเรียนของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่นตามรายการประเมินที่
กาหนด โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง

รำยกำรประเมิน
เนื้อหา
ความสามารถใน
การนาเสนอ
บุคลิกภาพ
เวลา
การตอบข้อซักถาม
รวม
ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่......
กลุ่มที่......
กลุ่มที่......
....................................
....................................
.....................................
ดี
พอ ปรับ ดี
พอ ปรับ ดี
พอ ปรับ
ดี
ดี
ดี
มำก
ใช้ ปรุง มำก
ใช้ ปรุง มำก
ใช้ ปรุง
๓
๓
๓
๔
๒
๑
๔
๒
๑
๔
๒
๑

๑๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๓)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลั กษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
๒. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
๓. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
๔. ลั กษณะทางสั งคมและวั ฒ นธรรมของทวี ป อเมริ ก า
เหนือ
๕. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
๖. ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
๗. ลักษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถนาความรู้จากการศึกษาเรื่องทวีปอเมริกา
เหนือมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นักเรียนสามารถนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างสร้างสรรค์

รำยวิชำสังคมศึกษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูกล่าวกับนักเรียนว่า “จากคาบเรียนที่แล้วนักเรียนกลุ่มที่
๑-๓ ได้นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างน่าสนใจ
อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนาเสนอ สถานที่ท่องเที่ยว เป็น
ต้น”
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “ดังนั้นคาบเรียนนี้ จะเป็น
การนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนกลุ่มที่
๔-๖”
ขั้นสอน
๑. ครูแจกแบบประเมินการนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือ ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ ใบ
๒. นักเรียนกลุ่มที่ ๔ นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
กาหนดเวลาละ ๑๐-๑๕ นาที จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนที่
สงสัยสอบถาม ครูแนะนาประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม จากนั้นนักเรียน
แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น และประเมิ น ลงในแบบ
ประเมินการนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
(Obj. ๑, ๒)
๓. นักเรียนกลุ่มที่ ๕ นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
กาหนดเวลาละ ๑๐-๑๕ นาที จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนที่
สงสัยสอบถาม ครูแนะนาประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม จากนั้นนักเรียน

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. อินเทอร์เน็ต
๓. ห้องสมุด
สือ่
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๓)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงบวกจากผลงาน
การนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม
ด้ำนคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นอภิ ป รายความส าคั ญ ของการน าความรู้ ม าใช้
ออกแบบทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น และประเมิ น ลงในแบบ
ประเมินการนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
(Obj. ๑, ๒)
๔. นักเรียนกลุ่มที่ ๖ นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
กาหนดเวลาละ ๑๐-๑๕ นาที จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนที่
สงสัยสอบถาม ครูแนะนาประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม จากนั้นนักเรียน
แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น และประเมิ น ลงในแบบ
ประเมินการนาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ
(Obj. ๑, ๒)
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ ความ
ส าคั ญ ของการน าความรู้ ม าใช้ อ อกแบบทริ ป ทั ว ร์ ท่ อ งทวี ป
อเมริกาเหนือ ตามแนวคาถาม ดังนี้
- นักเรียนนาความรู้จากเนื้อหาอะไรมาสร้างทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือ (เครื่องมือทางภู มิศ าสตร์ เช่น GPS ใช้ห า
ข้อมูลเรื่องเส้นทาง Remote Sensing และ Google Earth ใช้
หาภาพประกอบ Internet ข้อมูล เนื้อหาในบทเรียนเรื่อง ทวีป
อเมริกาเหนือ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และ
นาความรู้มาประยุกต์ใช้ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการสร้างทริป
ทัวร์ให้สมจริงและเป็นไปได้มากที่สุด)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกำเหนือ (๓)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์อเมริกำเหนือ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรที่สามารถนาความรู้มาใช้สร้างทริป
ทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้ (ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนสามารถ
นาสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ภาระงานให้ได้, ความรู้ที่เรียนสามารถ
ปรับและนาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ ได้) (Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
นาความรู้จากการศึกษา
เรื่องทวีปอเมริกาเหนือมาใช้

วิธีกำร
- การนาเสนอ

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นาเสนอทริปทัวร์ท่องทวีป - การนาเสนอ
อเมริกาเหนือ
๒. แสดงความคิดเห็นเชิงบวก - แสดงความคิดเห็น
จากผลงานการนาเสนอทริป
ทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือที่ใช้

๑๓๕

เกณฑ์

- แบบการนาเสนอหน้า ดี: รวบรวมข้อมูล
ชั้นเรียน
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเรื่องทวีป
อเมริกาเหนือมาใช้ได้
อย่างถูกต้องและมีความ
สมเหตุสมผล
พอใช้ : รวบรวมข้อมูล
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเรื่องทวีป
อเมริกาเหนือมาใช้ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เรื่องทวีปอเมริกาเหนือมา
ใช้ได้
- แบบการนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
- ประเด็ น แสดงความ
คิดเห็น

ดี: นาเสนอผลการศึกษา
และวางแผนทริป แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทริป
ทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างสร้างสรรค์
และเหมาะสม
พอใช้: นาเสนอผลการ
ศึกษาและวางแผนทริป
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอผลการศึกษาและ
วางแผนทริป แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทริปทัวร์
ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้

๑๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ - การตอบคาถาม
การนาความรู้มาใช้ออกแบบ - การอภิปราย
ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- การอภิปราย

เกณฑ์
ดี : อธิบายยกตัวอย่าง
เชื่อมโยง นาเสนอความ
สาคัญของการนาความรู้
มาใช้ออกแบบทริปทัวร์
ท่องทวีปอเมริกาเหนือได้
อย่างสมเหตุสมผล
พอใช้: อธิบาย ยก
ตัวอย่าง เชื่อมโยง นา
เสนอความสาคัญของการ
นาความรู้มาใช้ออกแบบ
ทริปทัวร์ท่องทวีปอเมริกา
เหนือได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบาย ยกตัวอย่าง เชื่อม
โยง นาเสนอความสาคัญ
ของการนาความรู้มาใช้
ออกแบบทริปทัวร์ท่อง
ทวีปอเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓๗

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................... .....................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๑๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
กลุ่มที่................
คำสั่ง ให้นักเรียนประเมินการนาเสนองานหน้าชั้นเรียนของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่นตามรายการ
ประเมินที่กาหนด โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง

รำยกำรประเมิน

กลุ่มที่......
กลุ่มที่......
กลุ่มที่......
....................................
....................................
.....................................
ดี
พอ ปรับ ดี
พอ ปรับ ดี
พอ ปรับ
ดี
ดี
ดี
มำก
ใช้ ปรุง มำก
ใช้ ปรุง มำก
ใช้ ปรุง
๓
๓
๓
๔
๒
๑
๔
๒
๑
๔
๒
๑

เนื้อหา
ความสามารถใน
การนาเสนอ
บุคลิกภาพ
เวลา
การตอบข้อซักถาม
รวม
ข้อเสนอแนะ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ หลำกสีสันอเมริกำใต้
รหัสวิชำ ส ๒๓๑๐๒ รำยวิชำสังคมศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ ๒
เวลำ ๑๑ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระภูมิศาสตร์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล ภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล เกี่ ยวกับลั กษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ม.๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสารวจ รวบรวม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ จะทาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาค
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น
- แผนที่
- การรับรู้จากระยะไกล
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
- ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
๒) ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้
๓) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
๔) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ และลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้
๕) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้
๖) ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
๗) เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
๘) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
๙) แหล่งท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้

๑๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษะ/กระบวนกำร
๑) การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาใต้
๒) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิลักษณ์กับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกา

ใต้
๓) การวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
๔) การอภิปรายถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างหลากหลายของภูมิลักษณ์ เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้
เจตคติ
๑) ความสาคัญของลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทางาน
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ชิ้นงาน “อาชีพของฉันในดินแดนอเมริกาใต้”
ให้นักเรียนเลือกประกอบธุรกิจหรืออาชีพ ๑ อย่าง ในทวีปอเมริกาใต้ โดยมีประเด็นคาถามต่อไปนี้
๑) ลักษณะของธุรกิจหรืออาชีพที่เลือก (ทาเกี่ยวกับอะไร)
๒) บริเวณที่ตั้งของอาชีพหรือธุรกิจนี้ (อธิบายว่าตั้งอยู่จุดใดทวีปอเมริกาใต้ ลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับลักษณะของธุรกิจหรืออาชีพที่เลือก)
๓) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในบริเวณที่เลือก (ทรัพยากรควรสัมพันธ์กับพื้นที่ และอาชีพที่เลือก)
๔) ให้เหตุผลประกอบว่าทาไมถึงเลือกทาธุรกิจหรืออาชีพนี้ (เหตุผลที่ให้ต้องสัมพันธ์กับพื้นที่ที่เลือก
ประกอบธุรกิจหรืออาชีพ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ระดับคุณภำพ
ประเด็นกำร
ประเมิน
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- ความถูกต้อง - อธิบายเนื้อหาใน - อธิบายเนื้อหาใน - อธิบายเนื้อหาใน
ของเนื้อหา
กรอบความรู้
กรอบความรู้
กรอบความรู้
ต่อไปนี้ได้อย่าง
ต่อไปนี้ได้อย่าง
ต่อไปนี้ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบทุก
ถูกต้อง ๒ ใน ๓
ถูกต้อง ๑ ใน ๓
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
๑) อธิบายภูมิ
๑) อธิบายภูมิ
๑) อธิบายภูมิ
ประเทศและ
ประเทศและ
ประเทศและ
ภูมิอากาศใน
ภูมิอากาศใน
ภูมิอากาศในบริเวณ
บริเวณที่เลือกทา บริเวณที่เลือกทา ที่เลือกทาธุรกิจ/
ธุรกิจ/อาชีพ
ธุรกิจ/อาชีพ
อาชีพ
๒) อธิบาย
๒) อธิบาย
๒) อธิบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในบริเวณที่เลือก ในบริเวณที่เลือก ในบริเวณที่เลือก

๑๔๑

๑ (ปรับปรุง)
- อธิบายเนื้อหาใน
กรอบความรู้
ต่อไปนี้ได้ไม่ถูกต้อง
๑) อธิบายภูมิ
ประเทศและ
ภูมิอากาศใน
บริเวณที่เลือกทา
ธุรกิจ/อาชีพ
๒) อธิบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในบริเวณที่เลือก
๓) อธิบายลักษณะ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เลือก

๑๔๒
ประเด็นกำร
ประเมิน

- ความ
สอดคล้องของ
เนื้อหา

- ความสวยงาม
ของชิ้นงาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับคุณภำพ
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๓) อธิบายลักษณะ ๓) อธิบายลักษณะ ๓) อธิบายลักษณะ
กิจกรรมทาง
กิจกรรมทาง
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เลือก
เศรษฐกิจที่เลือก
เศรษฐกิจที่เลือก
- ชิ้นงานมีประเด็น - ชิ้นงานมีประเด็น - ชิ้นงานมีประเด็น
ดังต่อไปนี้ที่
ดังต่อไปนี้ที่
ดังต่อไปนี้ที่
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับธุรกิจ/
ธุรกิจ/อาชีพที่เลือก ธุรกิจ/อาชีพที่เลือก อาชีพที่เลือก ๑ ใน
ครบทุกประเด็น
๒ ใน ๓ ประเด็น ๓ ประเด็น
๑) ลักษณะภูมิ
๑) ลักษณะภูมิ
๑) ลักษณะภูมิ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
๒) ลักษณะ
๒) ลักษณะ
๒) ลักษณะ
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ
๓) ทรัพยากร
๓) ทรัพยากร
๓) ทรัพยากร
ธรรมชาติที่ใช้
ธรรมชาติที่ใช้
ธรรมชาติที่ใช้
- ชิ้นงานมีความ
- ชิ้นงานตกแต่ง
- ชิ้นงานมีการ
สวยงาม สะอาด
สวยงาม น่าสนใจ ตกแต่งแต่ขาด
เป็นระเบียบ
แต่ขาดความความ ความสวยงามหรือ
เรียบร้อย
สะอาดหรือไม่เป็น ขาดความสะอาด
ระเบียบ
หรือไม่เป็นระเบียบ

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน ๑๐-๑๒
คะแนน ๗-๙
คะแนน ๔-๖
คะแนน ต่ากว่า ๔
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)

- ชิ้นงานไม่มี
ประเด็นที่
สอดคล้องกับ
ธุรกิจ/อาชีพที่เลือก
๑) ลักษณะภูมิ
ประเทศ
๒) ลักษณะ
ภูมิอากาศ
๓) ทรัพยากร
ธรรมชาติที่ใช้
- ชิ้นงานไม่มีการ
ตกแต่งให้สวยงาม
ไม่น่าสนใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๔๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ขั้นนำ
ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพที่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกาใต้
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
- กีฬาฟุตบอลในทวีปอเมริกาใต้
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
- ภูมิประเทศ เช่น ป่าแอมะซอน
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
- สัตว์ป่า เช่น ปลาปิรันยา งูอนาคอนดา
ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต ของทวีป
อเมริกาใต้
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ที่มา : http://www.zimbio.com/photos/Lionel+Messi/Brazil+v+
ด้ำนควำมรู้
Argentina+Superclasico+de+las+Americas/AKOU6N_w34A
นักเรียนสามารถระบุตาแหน่ง ที่ตั้ง ขนาด
และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นักเรียนสามารถใช้แผนที่ในการหา
ตาแหน่งที่ตั้ง และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
ใต้ได้อย่างเหมาะสม
ที่มา : http://www.guitarthai.com/picpost/gtpicpost/A3143994.jpg

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. รูปภาพเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้
- กีฬาฟุตบอลในทวีปอเมริกาใต้ เช่น
- ภูมิประเทศ เช่น ป่าแอมะซอน
- สัตว์ป่า เช่น ปลาปิรันยา
งูอนาคอนดา
๒. รูปภาพแผนที่โลก และแผนที่ทวีป
อเมริกาใต้
๓. ภาพบริเวณสุดอาณาเขตทิศต่าง ๆ
ของทวีปอเมริกาใต้
๔. โปรแกรมนาเสนอเรื่อง ที่ตั้ง ขนาด
และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
๑. การระบุตาแหน่งที่ตั้ง ขนาด และ
อาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้
จากใบงาน เรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และ
อาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้

๑๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายถึงความสาคัญของ
การศึกษาที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตทวีป
อเมริกาใต้ได้

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ที่มา : https://www.gettyimages.com/detail/photo/animals-piranharoyalty-free-image/92121157
จากนั้น ครูตั้งคาถาม ดังต่อไปนี้
๑) “ภาพที่นักเรียนได้เห็นมีสิ่งใดที่นักเรียนรู้จักบ้าง”
๒) “ภาพที่นักเรียนเห็นนั้น น่าจะตั้งอยู่บริเวณใดในโลก”
(ดูคาตอบจากนักเรียน อาจตอบเป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “สิ่งที่นักเรียนได้เห็นนั้น สามารถพบเห็นได้ใน
ทวีปอเมริกาใต้ ดังนั้นในวันนี้เราจะศึกษา ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
อเมริกาใต้”
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้ ในประเด็นต่อไปนี้
๑.๑ ที่ตั้งและขนาดของทวีปอเมริกาใต้ (เริ่มจากแสดงให้เห็นว่าอยู่บนพื้นโลก
บริเวณใด บอกละติจูด ลองจิจูด พื้นที่ จากนั้นลองนามาเปรียบเทียบขนาดและ
ตาแหน่งกับประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพที่แตกต่างกันมากขึ้น)
๑.๒ อาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ (บอกตาแหน่งเหนือสุด ใต้สุด ตะวันออก
สุด และตะวันตกสุด)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
๒. การอภิปรายถึงความสาคัญของ
การศึกษาที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตที่
ทวีปอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๔๕

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
๒. ครูฉายภาพแผนที่ทวีปอเมริกาใต้

ที่มา : https://grahamdennis.me/blank-map-of-south-america.html/
south-america-coloring-map-for-blank-of
(ดัดแปลงภาพโดยใส่ตัวเลขลงไปแต่ละประเทศ)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
และแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละประมาณ ๓-๔ คน แจกใบงาน เรื่อง ที่ตั้ง ขนาด
และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ โดยให้นักเรียนสืบค้นชื่อประเทศและเมืองหลวง
ในทวีปอเมริกาใต้ให้ตรงกับหมายเลขที่กาหนดให้ เมื่อหมดเวลาที่กาหนด ครูสุ่ม
นักเรียนออกมาเฉลยคาตอบแต่ละข้อจนครบ โดยครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
(Obj. ๑, ๒)
ขั้นสรุป
ครูเลือกภาพที่เกี่ยวข้องกับบริเวณสุดอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ทั้ง ๔ ทิศ
(เหนือ-แหลมกายีนัส/ใต้-แหลมโฟรเวิร์ด/ตะวันตก-แหลมปารีญัส/ตะวันออกแหลมโกเกย์รูส) หรือใช้ภาพสถานที่สาคัญอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้สุดอาณาเขตแต่ละทิศ
จากนั้นตั้งคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ตามแนวคาถาม ดังนี้
๑) “นักเรียนเห็นความแตกต่างของแต่ละพื้นที่อย่างไรบ้าง”
(เช่น ความสูงต่าของพื้นที่ อากาศที่ต่างกัน เป็นต้น)
๒) “ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้แต่ละพื้นที่แตกต่างกันคืออะไร”
(มีที่ตั้งที่แตกต่างกัน)
๓) “การศึกษาที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตทวีปอเมริกาใต้มีความสาคัญอย่างไร”
(บุคคลที่รู้และเข้าใจลักษณะที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปต่าง ๆ จะทาให้ได้
โอกาสในการดาเนินชีวิตที่ดี) (Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
ระบุตาแหน่งของที่ตั้ง
ขนาด และอาณาเขตสาคัญ
ของทวีปอเมริกาใต้

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

๑๔๗

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- ชุดคาถาม
- การระบุประเทศและ - ใบงาน เรื่อง ที่ตั้ง
เมืองหลวงในใบงาน
ขนาด และอาณาเขต
ของทวีปอเมริกาใต้

ดี : ระบุตาแหน่งที่ตั้ง
ขนาด และอาณาเขต
สาคัญของทวีปอเมริกา
ไต้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
พอใช้ : ระบุตาแหน่ง
ประเทศและเมืองหลวง
ในทวีปอเมริกาใต้ได้ แต่
ยังไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุตาแหน่งประเทศ
และเมืองหลวงในทวีป
อเมริกาใต้ได้

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
ใช้แผนที่ในการหา
ตาแหน่งที่ตั้ง และอาณาเขต
ของทวีปอเมริกาใต้

- การออกมาระบุ
ตาแหน่งในแผนที่

ดี : หาตาแหน่งที่ตั้ง
บริเวณอาณาเขตของ
ทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
พอใช้ : หาตาแหน่งที่ตั้ง
บริเวณอาณาเขตของ
ทวีปอเมริกาใต้แต่ยังไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถหา
ตาแหน่งที่ตั้ง บริเวณ
อาณาเขตของทวีป
อเมริกาใต้ได้

ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายถึง
ความสาคัญของการศึกษา
ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต
ทวีปอเมริกาใต้

- การตอบคาถาม
- ชุดคาถาม
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ชุดคาถามและ
แผนที่ทวีปอเมริกา
ใต้

ดี : อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นถึงความสาคัญ
ของที่ตั้ง ขนาด และ
อาณาเขตทวีปอเมริกาใต้
ได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้อง ตรงประเด็น
พอใช้ : อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นถึงความ
สาคัญของที่ตั้ง ขนาด

๑๔๘
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
และอาณาเขตทวีป
อเมริกาใต้ได้แต่ยังไม่
ครอบคลุม
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นถึงความสาคัญ
ของที่ตั้ง ขนาด และ
อาณาเขตทวีปอเมริกาใต้
ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๔๙

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๑๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำน เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นหำประเทศและเมืองหลวงของประเทศต่ำง ๆ ในทวีปอเมริกำใต้ ให้ตรงกับ
หมำยเลขที่กำหนดให้
หมำย
เลข
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ประเทศ

เมืองหลวง

ที่มา : https://grahamdennis.me/blank-map-of-southamerica.html/south-america-coloring-map-for-blank-of

ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕๑

เฉลยใบงำน เรื่อง ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นหำประเทศและเมืองหลวงของประเทศต่ำง ๆ ในทวีปอเมริกำใต้ ให้ตรงกับ
หมำยเลขที่กำหนดให้
หมำย
เลข
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ประเทศ

เมืองหลวง

บราซิล
อุรุกวัย
อาร์เจนตินา
ชิลี
ปารากวัย
โบลิเวีย
เปรู
เอกวาดอร์
โคลอมเบีย
เวเนซุเอลา
กายอานา
ซูรินาเม
เฟรนช์เกียนา
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
ตรินิแดดและโตเบโก

บราซิเลีย
มอนเตวิเดโอ
บัวโนสไอเรส
ซานดิเอโก
อาซุนซีออน
ซูเกร
ลิมา
กีโต
โบโกตา
การากัส
จอร์จทาวน์
ปารามารีโบ
กาแยน
สแตนลีย์
พอร์ต ออฟ สเปน
ที่มา : https://grahamdennis.me/blank-map-of-southamerica.html/south-america-coloring-map-for-blank-of

ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชั้น ม.๓/..... เลขที่ ........
ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชัน้ ม.๓/..... เลขที่ ........

๑๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
ดังนี้
๑) เขตเทือกเขาและที่ราบสูงทาง
ตะวันตก
๒) เขตที่ราบสูงทางตะวันออก
๓) เขตที่ราบ
๔) เขตหมู่เกาะ

รำยวิชำสังคมศึกษำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพสถานที่ทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับอเมริกาใต้ เช่น
เทือกเขาแอนดีส, ป่าแอมะซอน, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, ทะเลทรายอาตากามา

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. รูปภาพเกี่ยวกับภูมิประเทศทวีป
อเมริกาใต้
- เทือกเขาแอนดีส
- ป่าแอมะซอน
- หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
ที่มา : https://th.ilovevaquero.com/images/obrazovanie/gori-andi- ทะเลทรายอาตากามา
opisanie-foto-visota-and_2.jpg
๒. รูปภาพแผนที่กายภาพทวีปอเมริกาใต้
(เทือกเขาแอนดีส)
(เช่น: https://thidarud124.files.
wordpress.com/2014/02/america_
s.gif)
๓. ภาพเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นภูมิประเทศ
สาคัญของทวีปอเมริกาใต้
ที่มา : http://www.guitarthai.com/picpost/gtpicpost/A3143994.jpg ๔. โปรแกรมนาเสนอเรื่อง ลักษณะ
(ป่าแอมะซอน)
ภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถระบุสถานที่สาคัญใน
ภูมิประเทศเขตต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
ที่มา : https://scontent-fbkk5-7.us-fbcdn.net/v1/t.1-48/
๑. นักเรียนใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน 1426l78O9684I4108ZPH0J4S8_842023153_K1DlXQOI5DHP/dskvvc.
การแบ่งเขตภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ได้
qpjhg.xmwo/w/data/880/880744-img.r9g6f3.232ku.jpg
อย่างถูกต้อง
(หมู่เกาะฟอล์กแลนด์)
๒. นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะเด่นของเขต
ภูมิประเทศต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่าง
มีเหตุผล
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายถึงความสาคัญของ
ภูมิประเทศที่มีผลต่อมนุษย์ได้อย่างมีเหตุผล
ที่มา : https://d3hne3c382ip58.cloudfront.net/resized/750x420/
atacama-adventure-nature-tour-in-the-atacama-desert-tour-2297916_1510029029.JPG
(ทะเลทรายอาตากามา)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การจับคู่ข้อความและแสดงคาตอบพร้อม
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาใต้

๑๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
จากนั้นครูถามนักเรียนว่า “ภาพที่นักเรียนได้เห็นคือสถานที่ใด มีลักษณะ
อย่างไร” (เช่น เทือกเขา แม่น้า หมู่เกาะ ทะเลทราย เป็นต้น)
๒. ครูกล่าวกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “สิ่งที่นักเรียนได้เห็น เป็นลักษณะภูมิ
ประเทศแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถพบเห็นได้ในทวีปอเมริกาใต้ ดังนั้นวันนี้เราจะ
ศึกษาภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้”
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ทั้ง ๔ เขต
๑) เขตเทือกเขาและที่ราบสูงทางตะวันตก
๒) เขตที่ราบสูงทางตะวันออก
๓) เขตที่ราบ
๔) เขตหมู่เกาะ
โดยครูยกตัวอย่างสถานที่สาคัญ เช่น เทือกเขา แม่น้า ที่ราบลุ่ม เกาะ ที่
สาคัญ (อาจใช้ google earth ในการเปิดภาพให้เห็นตาแหน่งที่ตั้งและสถานที่
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น) และลองสุ่มนักเรียนชี้ตาแหน่งของเขตภูมิประเทศและสถานที่
สาคัญต่าง ๆ

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕๕

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ภาพแผนที่กายภาพทวีปอเมริกาใต้
(ที่มา : http://bit.ly/2YP6GmQ)
๒. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยให้ร่วมกันจับคู่ข้อความสาคัญ
ว่าข้อความดังกล่าวตรงกับภูมิประเทศเขตใดในทวีปอเมริกาใต้
ก. บริเวณที่ใกล้ขั้วโลกใต้มากสุดในอเมริกาใต้
ข. อากาศหนาวเย็นด้วยความสูงมาก ๆ
ค. เกิดจากภูเขาไฟใต้ทะเล รวมไปถึงฟยอร์ด
ง. มีป่าดงดิบกว้างใหญ่ สัตว์นานาชนิด
จ. บริเวณที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยมากสุด

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ฉ. แหล่งกาเนิดแม่น้า หล่อเลี้ยงที่ราบส่วนใหญ่
ช. พื้นที่สูงมาก จึงทาให้เกิดทะเลทรายในบริเวณรอบ ๆ
ซ. เป็นที่สูง พื้นที่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปี
- เขตเทือกเขาและที่ราบสูงทางตะวันตก (ข, ช)
- ที่ราบสูงทางตะวันออก (ฉ, ซ)
- เขตที่ราบทางตะวันออก (ง, จ)
- หมู่เกาะ (ก, ค)
(ครูอาจทาเป็นโปรแกรมนาเสนอสาหรับเฉลย หรือทาบัตรคาเพื่อใช้จับคู่บน
กระดาน หรือจับคู่ในกลุ่มก็ได้)
โดยครูให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลที่เลือกตอบ ซึ่งนักเรียนจะได้วิเคราะห์
ลักษณะเด่นของเขตภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ได้
(Obj. ๑, ๒, ๓)
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาคัญที่ได้รับเกี่ยวกับการเรียนเรื่อง
ภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ และบันทึกลงในสมุด (เช่น เขตภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาใต้)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสาคัญของภูมิประเทศที่มีผลต่อ
มนุษย์ (ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดลักษณะพื้นที่ที่ผลต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ที่แตกต่างกัน) (Obj. ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนระบุสถานที่
สาคัญในภูมิประเทศรูปแบบ
ต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการแบ่งเขตภูมิประเทศ
ของทวีปอเมริกาใต้ได้
๒. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
เขตภูมิประเทศต่าง ๆ ของ
ทวีปอเมริกาใต้ได้

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

๑๕๗

เกณฑ์

- การตอบคาถาม

- ชุดคาถาม
- แผนที่กายภาพ
ทวีปอเมริกาใต้

ดี : ระบุสถานที่สาคัญใน
ภูมิประเทศรูปแบบต่าง ๆ
ของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
พอใช้ : ระบุสถานที่สาคัญ
ในภูมิประเทศรูปแบบ
ต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้
ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
สถานที่สาคัญในภูมิ
ประเทศรูปแบบต่าง ๆ ของ
ทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง

- การตอบคาถาม
- การลากเส้นแบ่งเขต
ภูมิประเทศ
- การตอบคาถาม

- คาถาม
- แผนที่กายภาพ
ทวีปอเมริกาใต้
- ชุดคาถามจาก
โปรแกรมนาเสนอ
และแผนทีประกอบ

ดี : ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขต
ภูมิประเทศและวิเคราะห์
ลักษณะเด่นของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตรงประเด็น
พอใช้ : ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขต
ภูมิประเทศและวิเคราะห์
ลักษณะเด่นของทวีป
อเมริกาใต้ได้ แต่ยังไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การแบ่งเขตภูมิประเทศ
และวิเคราะห์ลักษณะเด่น
ของทวีปอเมริกาใต้ได้

๑๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
เครื่องมือที่ใช้
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายถึง
- การตอบคาถาม
- คาถาม
ความสาคัญของภูมิประเทศที่ - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
มีผลต่อมนุษย์
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นถึงความสาคัญของ
ภูมิประเทศที่มีผลต่อมนุษย์
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นถึงความสาคัญ
ของภูมิประเทศที่มีผลต่อ
มนุษย์ในด้านต่าง ๆ ได้ แต่
ยังขาดไปบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ถึงความสาคัญของภูมิ
ประเทศที่มีผลต่อมนุษย์ใน
ด้านต่าง ๆ ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕๙

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................... .....................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๑๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้ (สถำนที่สำคัญ)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
(สถานที่สาคัญ)
๑) เทือกเขา ที่ราบสูง
๒) แหล่งน้า (แม่น้า ร่องลึกบาดาล
มหาสมุทร)
๓) ที่ราบ ที่ราบลุ่มแม่น้า ป่า
๔) ทะเลทราย
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถระบุสถานที่สาคัญใน
ภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง

รำยวิชำสังคมศึกษำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูทบทวนความรู้ในคาบที่แล้ว เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
อเมริกาใต้ โดยถามถึงความรู้ที่ได้รับจาก ลักษณะภูมิประเทศเขต
ต่าง ๆ
๒. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่อง Earth from Space: Amazon River
และ Amazon River Boat Ride

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QBk1Pkuj9mw
(Earth from Space: Amazon River)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์เรื่อง Earth from Space:
Amazon River
(https://www.youtube.com/watch?v=
QBk1Pkuj9mw)
๒. Amazon River Boat Ride
https://www.youtube.com/watch?v=
E7wS_9GXZPE
๓. ภาพเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นภูมิประเทศ
สาคัญของทวีปอเมริกาใต้
๔. โปรแกรมนาเสนอเรื่อง ลักษณะภูมิ
ประเทศของทวีปอเมริกาใต้ (สถานที่สาคัญ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๖๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้ (สถำนที่สำคัญ)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการค้นหาสถานที่สาคัญในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสาคัญของ
สถานที่สาคัญในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสาคัญของ
ภูมิประเทศที่มีผลต่อมนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างเหมาะสม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ระบุตาแหน่งและวิเคราะห์สถานที่สาคัญ
เกี่ยวกับภูมิประเทศในทวีปอเมริกาใต้ โดยทา
ลงใบงานและแผนผังความคิด และ
การอภิปรายหน้าชั้นเรียน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=E7wS_9GXZPE
(Amazon River Boat Ride)
หลังจากชมวีดิทัศน์ ครูตั้งคาถาม ดังต่อไปนี้
๑) “แม่น้าแอมะซอนมีลักษณะอย่างไร” (เป็นแม่น้าที่คดเคี้ยว มี
พื้นที่รอบ ๆ เป็นที่ราบลุ่ม มีต้นไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้น)
๒) “นักเรียนเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ แม่น้าแอมะซอนอย่างไร
บ้าง (เห็นถึงพื้นที่เพาะปลูก ทาการเกษตร เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์หลัก
ชนิด เป็นต้น)
๓. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จะเห็นได้ว่าแม่น้าแอมะซอนมี
ความสาคัญหลายอย่างต่อพื้นที่ทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งนอกจากแม่น้าแอมะ
ซอนแล้ว ก็ยังมีสถานที่สาคัญอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อทวีปอเมริกาใต้”
ขั้นสอน
๑. ครูแจ้งถึงสิ่งที่นักเรียนจะศึกษาในคาบนี้ โดยครูให้นักเรียนศึกษา
สถานที่สาคัญทางธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้ ดังต่อไปนี้

๑๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้ (สถำนที่สำคัญ)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

๑) เทือกเขา ที่ราบสูง ได้แก่ เทือกเขาแอนดีส, ที่ราบสูงกีอานา,
ที่ราบสูงบราซิล, ที่ราบสูงปาตาโกเลีย
๒) แหล่งน้า ได้แก่ แม่น้าแอมะซอน
๓) ที่ราบ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้า ป่า ที่ราบลุ่มแม่น้า ปารานาปารากวัย-อุรุกวัย, ที่ราบยาโนส, ป่าเชลวาส, มหาสมุทรแปซิฟิก,
มหาสมุทรแอตแลนติก
๔) ทะเลทราย ได้แก่ ทะเลทรายอาตากามา
(หรือครูอาจเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้ ตามสมควร)
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๑๒ กลุ่ม และแจกใบงาน เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ (สถานที่สาคัญ) ให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันค้นหาว่าสถานที่สาคัญแต่ละแห่งตั้งอยู่บริเวณหมายเลขใดใน
แผนที่ (Obj. ๑, ๒)
๑) เทือกเขาแอนดิส (G)
๒) แม่น้าแอมะซอน (D)
๓) ป่าเชลวาส (I)
๔) ที่ราบยาโนส (F)
๕) ที่ราบสูงกีอานา (C)
๖) ที่ราบสูงบราซิล (E)
๗) ทะเลทรายอาตากามา (K)
๘) ที่ราบลุ่มแม่น้าปารานา ปารากวัย อุรุกวัย (L)
๙) ที่ราบสูงปาตาโกเลีย (J)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๖๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้ (สถำนที่สำคัญ)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
๑๐) ร่องลึกบาดาลชิลีเปรู (H)
๑๑) มหาสมุทรแปซิฟิก (A)
๑๒) มหาสมุทรแอตแลนติก (B)

ที่มา : http://www.enchantedlearning.com/geography/
samer/riveroutlinemap/
(ดัดแปลงภาพโดยเติมหมายเลขเพิ่มเติมในแผนที่)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้ (สถำนที่สำคัญ)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

๓. จากนั้น ครูสุ่มสถานที่สาคัญให้กลุ่มละ ๑ แห่ง จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มหาว่า สถานที่ที่ได้นั้นมีความสาคัญต่อทวีปอเมริกาใต้อย่างไรบ้าง
สรุปมาเป็นผังความคิด โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน โดยใช้เวลา กลุ่ม
ละ ๒ นาที (ครูเตรียมภาพประกอบไว้ฉายจากโปรแกรมนาเสนอด้วย)
โดยครูจะเสริมข้อมูลเพิ่มเติม เป็นการอธิบายและเปิดตาแหน่งใน
google earth ให้ดูด้วย
๕. ครูให้นักเรียนนาผลงานไปติดไว้ที่บอร์ดของห้อง เพื่อให้ศึกษา
ผลงานในภายหลัง (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้รับจากการเรียนเรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ (สถานที่สาคัญ)
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของภูมิประเทศที่มีผลต่อ
มนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้ (ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทาให้เกิด
ความแตกต่างของพื้นที่ในแต่ละแห่ง ซึ่งส่งผลต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้ในแต่ละพื้นที่ด้วย ทั้งในด้านการตั้งถิ่นฐาน
การประกอบอาชีพ ฯลฯ) (Obj. ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
ระบุสถานที่สาคัญในภูมิ- - การตอบคาถาม
ประเทศ ของทวีปอเมริกาใต้ - การทาใบงาน

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
๑. ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา
สถานที่สาคัญในทวีปอเมริกา
ใต้
๒. วิเคราะห์ความสาคัญของ
สถานที่สาคัญในทวีปอเมริกา
ใต้

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน
- ภาระงาน วิเคราะห์
ความสาคัญของสถานที่
สาคัญทางธรรมชาติใน
ทวีปอเมริกาใต้

๑๖๕

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปอเมริกาใต้
(สถานที่สาคัญ)
- แผนที่ทวีปอเมริกา
ใต้

ดี : สามารถระบุสถานที่
สาคัญในภูมิประเทศของ
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
พอใช้ : สามารถระบุ
สถานที่สาคัญในภูมิประเทศ ของทวีปอเมริกา
ใต้ได้ แต่ยังขาดไปบางข้อ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุสถานที่สาคัญในทวีป
อเมริกาใต้ได้ถูกต้อง

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปอเมริกาใต้
(สถานที่สาคัญ)
- ผังความคิด

ดี : ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหาและความสาคัญ
ของสถานที่สาคัญในทวีป
อเมริกาใต้ตามหัวได้
อย่างถูกต้องและมีเหตุผล
รองรับ
พอใช้ : ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหาและความสาคัญ
ของสถานที่สาคัญในทวีป
อเมริกาใต้ตามหัวได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการค้นหาสถานที่และ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
สถานที่ได้

๑๖๖
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายถึงความสาคัญ
ของภูมิประเทศที่มีผลต่อ
มนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร
- การตอบคาถาม
- การสัตเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญ
ของภูมิประเทศที่มีผลต่อ
มนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้
อย่างเหมาะสม
พอใช้ : อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สาคัญของภูมิประเทศที่มี
ผลต่อมนุษย์ในทวีปอเมริกา
ใต้แต่ยังไม่ครอบคลุม
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับความสาคัญของภูมิ
ประเทศที่มีผลต่อมนุษย์ใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๖๗

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๑๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกำใต้ (สถำนที่สำคัญ)
คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่สถานที่สาคัญให้สัมพันธ์กับหมายเลขในภาพ

A. แปซิฟิก
E. บรำซิล
I. เชลวำส

B. แอตแลนติก
F. ยำโนส
J. ปำตำโกเลีย

C. กีอำนำ
G. แอนดิส
K. อำตำกำมำ

D. แอมะซอน
H. ชิลีเปรู
L. ปำรำนำ-ปำรำกวัย-อุรุกวัย

ที่มาของแผนที่
http://www.enchantedlearning.com/
geography/samer/riveroutlinemap/
๑) เทือกเขา ...............................
๔) ที่ราบ .......................................
๗) ทะเลทราย ...............................
๑๐)ร่องลึกบาดาล..........................

๒)แม่น้า.....................................
๕) ที่ราบสูง.......................................
๘) ที่ราบลุ่มน้า ....................................
๑๑) มหาสมุทร .............................

๓) ป่า .....................................
๖) ที่ราบสูง...................................
๙) ที่ราบสูง ..................................
๑๒) มหาสมุทร ............................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๖๙

เฉลยใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกำใต้ (สถำนที่)
สำคัญ)

คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่สถานที่สาคัญให้สัมพันธ์กับหมายเลขในภาพ

A. แปซิฟิก
E. บรำซิล
I. เชลวำส

B. แอตแลนติก
F. ยำโนส
J. ปำตำโกเลีย

C. กีอำนำ
G. แอนดิส
K. อำตำกำมำ

D. แอมะซอน
H. ชิลีเปรู
L. ปำรำนำ-ปำรำกวัย-อุรุกวัย

ที่มาของแผนที่
http://www.enchantedlearning.com/
geography/samer/riveroutlinemap/
๑) เทือกเขา G แอนดิส ก
๒) แม่น้า D แอมะซอน a
๓) ป่า I เชลวาส ก
๔) ที่ราบ F ยาโนส d
๕) ที่ราบสูง C กีอานา ก
๖) ที่ราบสูง E บราซิล d
๗) ทะเลทราย K อาตากามา d ๘) ที่ราบลุ่มน้า L ปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย . ๙) ที่ราบสูง J ปาตาโกเลีย .
๑๐) ร่องลึกบาดาล H ชิลีเปรู d ๑๑) มหาสมุทร B แอตแลนติก ก
๑๒) มหาสมุทร A แปซิฟิก ก

๑๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ
๒. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้
๑) ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
๒) ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
๓) ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
๔) ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
๕) ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
๖) ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
๗) ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่ง
ตะวันตก
๘) ภูมิอากาศแบบภูเขาสูง

รำยวิชำสังคมศึกษำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง
South America by drone HD

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์เรื่อง South America by
drone HD (https://www.youtube.com/
watch?v=JcRcvxm7i_U)
๒. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์
ที่มา :
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
https://www.youtube.com/watch?v=JcRcvxm7i_U
๓. ภาพเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศเขตต่าง ๆ
หลังจากชมวีดิทัศน์ ครูตั้งคาถามต่อไปนี้
ของทวีปอเมริกาใต้
๑) “จากวีดิทัศน์นักเรียนเห็นลักษณะภูมิอากาศแบบใดบ้าง”
๔. แผนที่แบ่งเขตภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้
(เช่น ร้อน, หนาว, อบอุ่น เป็นต้น)
ที่มา: ประเสริฐ วิทยารัฐ และคนอื่น ๆ.
๒) “ลักษณะภูมิอากาศแต่ละรูปแบบ มีทรัพยากรธรรมชาติ
หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๓๐๕ โลกของเรา.
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง” (เช่น เขตขั้วโลกไม่พบต้นไม้, เขตร้อนชื้น
๒๕๔๔.
พบป่าดิบชื้น, เขตทะเลทรายพบพืชมีหนาม เป็นต้น)
https://sites.google.com/site/
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จะเห็นได้ว่าทวีปอเมริกาใต้ เป็น thwipxmerikatisouthamerica/laksnaทวีปกว้างใหญ่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ
phumi-xakas)
วันนี้เราจะได้เรียนถึงภูมิประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต้”
๕. บัตรคา เขตภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๗๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
๑. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สภาพภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศกับการดารงชีวิต
ของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของ
ลักษณะภูมิอากาศที่มีผลต่อธรรมชาติและมนุษย์ใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพ
ภูมิอากาศที่แตกต่างกัน จากแหล่งเรียนรู้ (เช่น หนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,
https://sites.google.com/site/thwipxmerikatisouthamerica/
laksna-phumi-xakas เป็นต้น) (Obj. ๑)
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน และแจก
ใบงาน เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ โดยให้นักเรียน
จับบัตรคาซึ่งสุ่มเขตภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ทั้งหมด ๘ เขต
ดังนี้
๑) ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
๒) ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
๓) ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
๔) ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
๕) ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
๖) ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
๗) ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
๘) ภูมิอากาศแบบภูเขาสูง
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์เขต
ภูมิอากาศที่ได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิอากาศกับการดารงชีวิตตามเขตภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาใต้ ตามที่กลุ่มของตนได้รับ
ในใบงาน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีป
อเมริกาใต้

๑๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์
๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย (หากสมมุติว่าต้องไปอยู่
อาศัยบริเวณนั้น)
แล้ววาดภาพตกแต่งให้สวยงาม ให้เวลา ๑๕ นาที
๔. ครูนาแผนที่ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้มาติดไว้บนกระดาน
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานโดยใช้แผนที่
ดังกล่าวประกอบการนาเสนอ กาหนดเวลากลุ่มละ ๒ นาที หลังจาก
นาเสนอผลงานครูให้ความรู้เพิ่มเติม และให้นักเรียนนาผลงานไปติด
ที่บอร์ดแสดงผลงานหลังจบคาบ (Obj. ๒, ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๗๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ที่มา : ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๓๐๕
โลกของเรา. ๒๕๔๔.
(https://sites.google.com/site/thwipxmerikatisouthamerica/
laksna-phumi-xakas)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของลักษณะภูมิอากาศที่มีผล
ต่อธรรมชาติและมนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้ (ที่ตั้ง ทิศทางลมประจา
แนวเทือกเขา และกระแสน้า ส่งผลให้เกิดลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน
นามาซึ่งความหลากหลายของธรรมชาติและการดารงชีวิตของมนุษย์
ในทวีปอเมริกาใต้) (Obj. ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนควำมรู้
๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ - การตอบคาถาม
สภาพภูมิอากาศของทวีป
- การทาใบงาน
อเมริกาใต้
๒. อธิบายลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาใต้

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
วิเคราะห์ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิอากาศกับการดารงชีวิต
ของทวีปอเมริกาใต้

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน

เครื่องมือที่ใช้

๑๗๕

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
ลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาใต้

ดี : ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสภาพภูมิอากาศและ
อธิบายลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างถูกต้อง
พอใช้ : ระบุปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ
และอธิบายลักษณะ
ภูมิอากาศของทวีปอเมริกา
ใต้ได้แต่ยังไม่ครบถ้วนบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพ
ภูมิอากาศและอธิบาย
ลักษณะภูมิอากาศของทวีป
อเมริกาใต้ได้

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
ลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปอเมริกาใต้

ดี : วิเคราะห์ลักษณะความ
สัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศ
กับการดารงชีวิตของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
และมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิอากาศกับการดารงชีวิต
ของทวีปอเมริกาใต้ได้พอ
เข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิอากาศกับการดารงชีวิต
ของทวีปอเมริกาใต้ได้

๑๗๖
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญ
ของลักษณะภูมิอากาศที่มี
ผลต่อธรรมชาติและมนุษย์
ในทวีปอเมริกาใต้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร
- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
ดี : อภิปรายแสดง
- แบบสังเกตพฤติกรรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสาคัญของลักษณะ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อธรรมชาติ
และมนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสาคัญของลักษณะ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อธรรมชาติ
และมนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้ได้
แต่ยังขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสาคัญของลักษณะ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อธรรมชาติ
และมนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๗๗

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๑๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาดรูป
ประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ .....................................................................................
ลักษณะทั่วไป
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์
ที่สำมำรถพบได้
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๗๙

บัตรคำ

ร้อนชื้น

ทุ่งหญ้ำเมืองร้อน
(ทุ่งหญ้ำสะวันนำ)

กึ่งทะเลทรำย

ทะเลทรำย

เมดิเตอร์เรเนียน

อบอุ่นชื้น

ภำคพื้นสมุทรชำยฝั่ง
ตะวันตก

ภูเขำสูง

๑๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่ำงคำตอบ ในใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาดรูป
ประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ .................................ร้อนชื้น......................................
ลักษณะทั่วไป
- เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยมากกว่า ๒๗ องศา
เซลเซียส มีฝนตกชุก (ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยมากกว่า ๒,๕๗๗ มิลลิเมตร/
ปี) ตัวอย่างพื้นที่ เช่น บริเวณแถบลุ่มน้าแอมะซอน

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์ที่สำมำรถพบได้
- พืชพรรณ เช่น ป่าดงดิบ กล้วยไม้ป่า
- สัตว์ป่า เช่น จระเข้ งูอะนาคอนด้า
ปลาปิรันย่า เป็นต้น

พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
- แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่บาง ระบายอากาศได้ดี
- ที่อยู่อาศัย สามารถระบายความร้อนได้ดี
และกันฝนได้ดีด้วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๑

ตัวอย่ำงคำตอบ ในใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาดรูป
ประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ .........ภูมิอำกำศแบบอบอุ่นชื้น....................
ลักษณะทั่วไป
- ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้าอุ่นบราซิล ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนอากาศ
อบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า ๑๘ องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนมากกว่า
๑,๘๐๐ มิลลิกรัม/ปี บริเวณที่พบ เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้าปารานา-ปารากวัยอุรุกวัย, ตอนใต้ของบราซิล, บางส่วนของอาร์เจนตินา โบลิเวีย ปารากวัย,
ส่วนใหญ่ในประเทศอุรกวัย เป็นต้น

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์ที่
สำมำรถพบได้
- พืชพรรณเป็นไม้เนื้ออ่อน ต้นสูง
ใหญ่ ไม้สน เช่น ปาราไพน์
- สัตว์ป่า เช่น คาปิบาร่า เป็นต้น

พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
- หน้าร้อนแต่งกายเสื้อโปร่งสบาย หน้าหนาว
ใส่เสื้อที่มีความหนาว
- ที่อยู่อาศัยสามารถกันความหนาวได้ดี และมี
อุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ความอบอบอุ่น และ
ในหน้าร้อนก็สามารถทนร้อนได้รับดับหนึ่ง

๑๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่ำงคำตอบ ในใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาด
รูปประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ ...............กึ่งทะเลทรำย...................
ลักษณะทั่วไป
- ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงกว่า ๒๒ องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่า
๒๒ องศาเซลเซียส อากาศกลางวันร้อน กลางคืนหนาว ปริมาณน้าฝนน้อย
อยู่ระหว่าง ๒๕๐-๕๐๐ มิลลิเมตร/ปี บริเวณที่พบ เช่น ภาคเหนือของ
โคลอมเบียและเวเนซุเอลา ที่สูงปาตาโกเนีย

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์
ที่สำมำรถพบได้
- พืชพรรณ เช่น ทุ่งหญ้าสั้น ไม้พุ่มเตี้ย
ไม้หนาม พืชทนแล้ง
- สัตว์ เช่น แพะ แกะ อูฐ เป็นต้น

พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
- แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่บาง ระบายอากาศ
ได้ดี
- ที่อยู่อาศัย สามารถระบายความร้อนได้ดี
และกันลมแรงได้ดี กันแดดได้ดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๓

ตัวอย่ำงคำตอบ ในใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาดรูป
ประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ ...............ทุ่งหญ้ำเมืองร้อน (สะวันนำ)...................
ลักษณะทั่วไป
- มีอุณหภูมิสูงตลอดปี เฉลี่ยมากกว่า ๒๗ องศาเซลเซียส ฝนตกชุก
ในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศแห้ง บริเวณที่พบ เช่น ลุ่มน้าโอรีโนโก
ที่สูงกิอานา ที่สูงบราซิล เป็นต้น

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์ที่สำมำรถพบได้
- พืชพรรณ เช่น หญ้าสูงสะวันนา และป่าโปร่ง
- สัตว์ป่า เช่น งูอะนาคอนด้า จระเข้ สัตว์เขต
ร้อน เป็นต้น

พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
- แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่บาง ระบายอากาศได้ดี
- ที่อยู่อาศัย สามารถระบายความร้อนได้ดี
และกันฝนได้ดีด้วย

๑๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่ำงคำตอบ ในใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาดรูป
ประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ ...............ทะเลทรำย...................
ลักษณะทั่วไป
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย กลางวันอากาศร้อนมาก
กลางคืนอากาศหนาวเย็น ฝนตกร้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร/ปี
บางที่ฝนไม่ตกเลย บริเวณที่พบ เช่น ทะเลทรายอาตากามา

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์ที่สำมำรถพบได้
- พืชพรรณ เช่น กระบองเพชร ไม้หนาม
ดอกไม้ทะเลทราย
- สัตว์ เช่น กิ้งก่าทะเลทราย อูฐ เป็นต้น
พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
- แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มิดชิด กันแดดแรงและลมแรงได้ดี
- ที่อยู่อาศัย กันแดดแรง ลมแรงได้ดี วัสดุทนอากาศร้อน
มากได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๕

ตัวอย่ำงคำตอบ ในใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาดรูป
ประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ ...............เมดิเตอร์เรเนียน...................
ลักษณะทั่วไป
- อยู่บริเวณชายฝัง่ มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ตอนกลางของชิลี
อากาศร้อนและแห้งแล้งในฤดูร้อน ฤดูหนาว หนาวเย็นและ
มีฝนตก อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๐-๒๐ องศาเซลเซียส

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์ที่สำมำรถพบได้
- พืชพรรณ เช่น ไม้พุ่มเตี้ย เปลือกหนา ลาต้น
เล็ก เช่น มะกอก องุ่น โอ๊ก ส้ม เป็นต้น
- สัตว์ จาพวกสัตว์ทะเลชายฝั่ง
พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
- ฤดูร้อนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่บาง ระบายอากาศได้ดี
ฤดูหนาวอาจใส่เสื้อที่กันหนาว และเตรียมเสื้อกันฝน
- ที่อยู่อาศัย สามารถระบายความร้อนได้ดี และกันฝน
และความหนาวได้ดีด้วย

๑๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่ำงคำตอบ ในใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาดรูป
ประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ ...............ภำคพื้นสมุทรชำยฝั่งตะวันตก...................
ลักษณะทั่วไป
- อยู่บริเวณต่อเนื่องจากตอนกลางของชิลีลงมาตอนใต้ และตอนใต้ของ
อาร์เจนตินา อากาศอบอุ่นในฤดูร้อน และหนาวถึงหนาวจัดในฤดูหนาว
มีหิมะปกคลุม ฝนและหิมะตกค่อนข้างชุก อุณหภูมิเฉลี่ย ๘ องศา
เซลเซียส

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์ที่สำมำรถพบได้
- พืชพรรณ เช่น ป่าไม้ใบกว้าง ป่าผลัดใบ ป่าสน
- สัตว์ เป็นสัตว์ขนหนา ทนหนาว เช่น เพนกวิน
สิงโตทะเล หมี นกนางนวล เป็นต้น

พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
- เสื้อมีความหนา กันหนาวได้ดี
- ที่อยู่อาศัย สามารถทนความหนาวได้ดี
มีเครื่องมือปรับให้อากาศอุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๗

ตัวอย่ำงคำตอบ ในใบงำน เรื่อง ลักษณะภูมอิ ำกำศของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศที่ได้ ๒) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ที่สามารถพบได้ ๓) ลักษณะการแต่งกายและที่อยู่อาศัย นาเสนอโดยการเขียนข้อมูลและวาดรูป
ประกอบให้สวยงาม
เขตภูมิอำกำศ ...............ภูเขำสูง...................
ลักษณะทั่วไป
- อยู่บริเวณเทือกเขาแอนดีส อากาศจะยิ่งหนาว
ตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นไป ฝนเข้าถึงน้อย
บริเวณยอดเขามีหิมะปกคลุม

พืชพรรณธรรมชำติและสัตว์ที่สำมำรถพบได้
- พืชพรรณ ตามระดับความสูง ส่วนใหญ่เป็นต้นหญ้า
- สัตว์ ขนหนา ทนหนาว เช่น อัลปาก้า แกะ แพะภูเขา
เป็นต้น
พื้นที่สาหรับวาดรูปภาพประกอบการอธิบาย

ลักษณะกำรแต่งกำยและที่อยู่อำศัย
- เสื้อมีความหนา กันหนาวได้ดี ปกคลุมได้ทั้งตัว
- ที่อยู่อาศัย สามารถทนความหนาวได้ดี สามารถ
กันลมได้ มีเครื่องมือปรับให้อากาศอุ่น

๑๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงประชำกรของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ลักษณะทั่วไปทางประชากรของทวีป
อเมริกาใต้
๒. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของทวีป
อเมริกาใต้
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเชื้อชาติใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง

รำยวิชำสังคมศึกษำ

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กิจกรรมกำรเรียนรู้
สือ่
ขั้นนำ
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพของนักฟุตบอลทีมชาติบราซิล และทีมชาติ ๒. ห้องสมุด
อาร์เจนตินา
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพนักฟุตบอลทีมชาติบราซิล
๒. ภาพแผนที่ทวีปอเมริกาใต้
๓. ภาพแผนที่ความหนาแน่นประชากรของ
ทวีปอเมริกาใต้
๔. โปรแกรมนาเสนอเรื่อง ลักษณะทาง
ที่มา : https://s.isanook.com/sp/๐/ud/1/7277/
ประชากรของทวีปอเมริกาใต้
179964834.jpg
ภำระงำน/ชิ้นงำน
(ทีมชาติบราซิล)
๑. อธิบายลักษณะประชากรที่พบในทวีป
อเมริกาใต้ โดยใช้แบบฝึกหัด เรื่อง ลักษณะ
ทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้ และ
การอภิปรายประกอบ
๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับ
การอยู่อาศัยของประชากรในทวีปอเมริกาใต้
โดยใช้แผนที่ความหนาแน่นของประชากรของ
ทวีปอเมริกาใต้ และการอภิปราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงประชำกรของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นั กเรี ย นสามารถวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
ระหว่างพื้นที่กับการอยู่อาศัยของประชากรในทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
๒. นักเรียนอภิปรายความสาคัญของปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนยอมรับในความหลากหลายของ
ลักษณะประชากรในทวีปอเมริกาใต้ ได้
อย่างเหมาะสม โดยปราศจากอคติ

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ที่มา : https://s.isanook.com/sp/๐/ud/1/7277/
176512222.jpg
(ทีมชาติอาร์เจนตินา)
จากนั้นครูตั้งคาถามต่อไปนี้
๑) “นักเรียนเห็นความแตกต่างของบุคคลในภาพอย่างไรบ้าง”
(เช่น นักฟุตบอลมีหน้าตา สีผิวที่แตกต่างกัน)
๒) “นักเรียนคิดว่า เหตุใดหน้าตา สีผิวของนักฟุตบอลจึง
แตกต่างกัน (เพราะว่ามีลักษณะเชื้อชาติที่แตกต่างกัน)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จะเห็นได้ว่าทวีปอเมริกาใต้
เป็นทวีปที่มีความแตกต่างของประชากร วันนี้เราจะได้เรียนถึง
ลักษณะประชากรในทวีปอเมริกาใต้”
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายความเป็นมาของทวีปอเมริกาใต้โดยสังเขป โดย
กล่าวถึงเรื่องราวชนเผ่าพื้นเมือง การเข้ามาของชาวตะวันตก

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงประชำกรของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

และการประกาศอิสรภาพของทวีปอเมริกาใต้ (เนื้อหาจาก
http://bit.ly/2MIuCGh)
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและอธิบายถึงลักษณะเชื้อชาติใน
ทวีปอเมริกาใต้ ประกอบไปด้วย อินเดียนพื้นเมือง, ชาวผิวสี,
ชาวผิวขาว และชาวเอเชีย จากแหล่งเรียนรู้ (หนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) (Obj. ๑)
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และตอบคาถามต่อไปนี้
๑) “เพราะเหตุใด ทวีปอเมริกาใต้จึงมีประชากรผิวขาว” (เป็น
ชาวยุโรปที่เข้ามาแสวงหาทรัพยากรและล่าอาณานิคมในช่วงต้น
ของประวัติศาสตร์สมัยใหม่)
๒) “เพราะเหตุใด ทวีปอเมริกาใต้มีประชากรผิวสีเชื้อสายแอฟ
ริกัน” (ชาวยุโรปนาเอาประชากรผิวสีเชื้อสายแอฟริกันเข้ามาเพื่อ
เป็นแรงงานในการทาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)
๓. ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีป
อเมริกาใต้ (ลักษณะคาถามเป็นการจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กับ
ลักษณะประชากร) เป็นเวลาประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นเฉลย
พร้อมกัน โดยขณะที่เฉลยครูให้นักเรียนอภิปรายเหตุผลประกอบว่า
ทาไม จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๔. ครูให้นักเรียนดูแผนที่ความหนาแน่นประชากรในทวีปอเมริกา
ใต้

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๙๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงประชำกรของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

ที่มา : https://kids.britannica.com/students/assembly/
view/160672
จากนั้นร่วมกันตอบคาถามต่อไปนี้
๑) “จากแผนที่ นักเรียนคิดว่าประชากรส่วนใหญ่ในทวีป
อเมริกาใต้ อาศัยอยู่ในบริเวณใด” (บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกและ
ตะวันออก)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะทำงประชำกรของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

๒) “เพราะเหตุใด ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ ถึง
อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอย่างหนาแน่น” (เพราะเป็นบริเวณที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพอากาศที่ดี)
๓) “เพราะเหตุใด บริเวณตอนกลางของทวีปจึงมีประชากร
อาศัยเบาบาง” (เพราะบางส่วนแห้งแล้ง และบางส่วนเป็นป่าทึบที่
ไม่ได้รับการสารวจ จึงไม่เหมาะกับการอาศัยของมนุษย์) (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นความสาคัญของปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความแตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงของประชากรในทวีป
อเมริกาใต้ รวมถึงการยอมรับในความหลากหลายของลักษณะ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ ได้อย่างเหมาะสม โดยปราศจากอคติ
(แนวคาตอบ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และการเข้า
มาของชนชาติต่าง ๆ ในอดีต ยอมทาให้เกิดความหลากหลายของ
ประชากร ส่งผลต่อความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้) (Obj. ๓, ๔)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
อธิบายลักษณะเชื้อชาติ
ในทวีปอเมริกาใต้

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่กับการอยู่อาศัย
ของประชากรในทวีปอเมริกา
ใต้
๒. อภิปรายถึงปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความแตกต่างและ
การเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้

๑๙๓

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การทาแบบฝึกหัด

- คาถาม
- แบบฝึกหัด เรื่อง
ลักษณะทาง
ประชากรของ
ทวีปอเมริกาใต้

ดี : อธิบายลักษณะประชากรที่
พบในทวีปอเมริกาใต้จาก
การตอบคาถามและคาตอบใน
แบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
ประชากรที่พบในทวีปอเมริกา
ใต้จากการตอบคาถามและ
คาตอบในแบบฝึกหัดได้แต่ยัง
ขาดไปบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ลักษณะประชากรที่พบในทวีป
อเมริกาใต้จากการตอบคาถาม
และคาตอบในแบบฝึกหัดได้

- การตอบคาถาม
- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

- คาถาม
- แผนที่แสดง
ความหนาแน่น
ของประชากรใน
ทวีปอเมริกาใต้
- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ดี : วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่กับการอยู่อาศัย
ของประชากรและปัจจัยที่ก่อ
ให้เกิดความแตกต่างของการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่กับการอยู่อาศัย
ของประชากรและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความแตกต่างของ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร
ในทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ยังไม่
สมบูรณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับ
การอยู่อาศัยของประชากรและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง
ของการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้

๑๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
เครื่องมือที่ใช้
ด้ำนคุณลักษณะ
ยอมรับในความหลากหลาย - การตอบคาถาม
- คาถาม
ของลักษณะประชากรในทวีป - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
อเมริกาใต้ ได้อย่างเหมาะสม
พฤติกรรม
โดยปราศจากอคติ

เกณฑ์
ดี : แสดงออกถึงการยอมรับ
ในความหลากหลายของ
ลักษณะประชากรในทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างเหมาะสม
โดยปราศจากอคติ
พอใช้ : แสดงออกถึง
การยอมรับใน
ความหลากหลายของลักษณะ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้
ได้แต่ไม่เหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
แสดงออกถึงการยอมรับใน
ความหลากหลายของลักษณะ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๙๕

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

๑๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบฝึกหัด เรื่อง ลักษณะประชำกรของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาตอบให้สัมพันธ์กับประโยคที่กาหนดให้

ชำวอินเดียนพื้นเมือง

ชำวผิวขำว

ชำวผิวสี

ชำวเอเชีย

๑. ส่วนใหญ่อพยพมาจากทวีปยุโรป

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

๒. ชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้มาอย่างยาวนาน

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

๓. ชาวยุโรปนาเข้ามาจากแอฟริกาสู่ทวีปอเมริกาใต้

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

๔. อพยพเข้ามาเป็นแรงงานหลังจากที่ทวีปอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่เข้ามา
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒

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

๕. ถูกนามาใช้เป็นแรงงานหลักในการทาเกษตรกรรม การก่อสร้าง
และอุตสาหกรรม

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

๖. มีเป้าหมายแรกเริ่มเพื่อแสวงหาทรัพยากรและดินแดนอาณานิคม

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

๗. ต่อสู้กับผู้รุกรานเป็นเวลายาวนานและพ่ายแพ้ในที่สุด

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

๘. ชาวอเมริกาใต้ที่เป็นลูกผสมที่เรียกว่า “เมสติโซ” (Mestizo)
(๒ คาตอบ)

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

๙. ชาวอเมริกาใต้ที่เป็นลูกผสมที่เรียกว่า “มูแลตโต” (Mulatto)
(๒ คาตอบ)

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

๑๐. ชาวอเมริกาใต้ที่เป็นลูกผสมที่เรียกว่า “แซมโบ” (Zambo)
(๒ คาตอบ)

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๙๗

เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ลักษณะประชำกรของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาตอบให้สัมพันธ์กับประโยคที่กาหนดให้

ชำวอินเดียนพื้นเมือง

ชำวผิวขำว

๑. ส่วนใหญ่อพยพมาจากทวีปยุโรป
๒. ชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้มาอย่างยาวนาน

ชำวผิวสี

ชำวเอเชีย
ชำวผิวขำว
ชำวอินเดียนพื้นเมือง

๓. ชาวยุโรปนาเข้ามาจากแอฟริกาสู่ทวีปอเมริกาใต้

ชำวผิวสี

๔. อพยพเข้ามาเป็นแรงงานหลังจากที่ทวีปอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่เข้ามา
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒

ชำวเอเชีย

๕. ถูกนามาใช้เป็นแรงงานหลักในการทาเกษตรกรรม การก่อสร้าง
และอุตสาหกรรม

ชำวผิวสี

๖. มีเป้าหมายแรกเริ่มเพื่อแสวงหาทรัพยากรและดินแดนอาณานิคม

ชำวผิวขำว

๗. ต่อสู้กับผู้รุกรานเป็นเวลายาวนานและพ่ายแพ้ในที่สุด
๘. ชาวอเมริกาใต้ที่เป็นลูกผสมที่เรียกว่า “เมสติโซ” (Mestizo)
(๒ คาตอบ)
๙. ชาวอเมริกาใต้ที่เป็นลูกผสมที่เรียกว่า “มูแลตโต” (Mulatto)
(๒ คาตอบ)
๑๐. ชาวอเมริกาใต้ที่เป็นลูกผสมที่เรียกว่า “แซมโบ” (Zambo)
(๒ คาตอบ)

ชำวอินเดียนพื้นเมือง
ชำวผิวขำว
ชำวอินเดียนพื้นเมือง
ชำวผิวขำว
ชำวผิวสี
ชำวอินเดียนพื้นเมือง
ชำวผิวสี

๑๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ลักษณะทั่วไปทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้
๑) ชีวิตความเป็นอยู่
๒) ภาษา
๓) ศาสนา และความเชื่อ
๔) วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น
๒. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้
- การเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม
ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

รำยวิชำสังคมศึกษำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ “แนะนาทวีปอเมริกาใต้ Welcome To
South America | Local Aventura”

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hZLohCyiD3g
หลังจากชมวีดิทัศน์ครูตั้งประเด็นคาถาม “จากวีดิทัศน์ นักเรียน
เห็นกิจกรรมหรือสถานที่ใดบ้าง” (เช่น สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน
การเต้น ทานาเกลือ เป็นต้น)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากวีดิทัศน์ ทวีปอเมริกาใต้ เป็น
ทวีปที่มีสถานที่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่หลากหลาย วันนี้เรา
จะได้ศึกษาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้”
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาใต้ ประกอบไปด้วยประเด็นดังนี้ ๑) ชีวิตความเป็นอยู่ ๒) ภาษา

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง Welcome To South
America | LocalAventura
(https://www.youtube.com/
watch?v=hZLohCyiD3g)
๒. ภาพแผนที่ทวีปอเมริกาใต้
๓. ภาพเกี่ยวกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
เช่น ภาพชาวมายา ชนเผ่าในป่าแอมะ
ซอน ภาพเมืองริโอ เดอ จาเนโร เป็นต้น
๔. โปรแกรมนาเสนอเรื่อง ลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๑๙๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปทาง
สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ได้พอ
สังเขป
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่าง
มีเหตุผล
ด้ำนคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสาคัญของ
ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อลักษณะสังคมและวัฒนธรรมใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

รำยวิชำสังคมศึกษำ

๓) ศาสนาและความเชื่อ ๔) วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นจากแหล่งเรียนรู้
(หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (Obj. ๑)
จากนั้นครูตั้งประเด็นคาถามต่อไปนี้
๑) “นักเรียนคิดว่า ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้ มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง (เช่น มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง เข้ากับวัฒนธรรมของชาวตะวันตก)
๒) “นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดความหลาก หลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้ (เช่น สภาพพื้นที่ของทวีปที่
กว้างใหญ่และมีความหลากหลาย/ การเข้ามาล่าอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก/ ความเหลื่อมล้าของรายได้ เป็นต้น)
๒. ครูให้นักเรียนดูภาพสังคมในอดีตของทวีปอเมริกาใต้ กับภาพใน
ปัจจุบัน
- ภาพสังคมอดีต เช่น ภาพชาวมายัน

ที่มา : https://www.slideshare.net/lovinitwithhim/
civilizations-of-early-central-and-south-america

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ภำระงำน/ชิ้นงำน
๑. การสรุปเนื้อหาสาคัญที่ได้รับจากการ
เรียน ลงในใบงาน เรื่อง ลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ และ
การอภิปรายร่วมกัน
๒. การวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้
ผ่านการเปรียบเทียบความแตกต่างจาก
ภาพที่กาหนดให้ และหาสาเหตุและผลที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม

๒๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำใต้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ
- ภาพชนเผ่าในป่าแอมะซอน (ถ่ายจากมุมสูง ค.ศ. ๒๐๐๘)

ที่มา : http://blogs.mcclatchydc.com/southamerica/2008/
๐๕/uncontacted-tri.html
- ภาพในปัจจุบัน เมืองเซา เปาโล ประเทศบราซิล

ที่มา : https://www.theguardian.com/travel/2017/feb/10/
sao-paulo-brazil-crime-writer-joe-thomas

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำใต้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หลำกสีสันอเมริกำใต้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

รำยวิชำสังคมศึกษำ

จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้ ดังนี้ “ปัจจัยใดบ้าง ที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ (เช่น
การเข้ามาตั้งอาณานิคมของชาวตะวันตก ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เป็นต้น)
(Obj. ๒)
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ ๓-๔ คน ให้นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ โดยให้
นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ (ชีวิต
ความเป็นอยู่, ภาษา, ศาสนาและ ความเชื่อ, วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น)
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้ (ลักษณะ
ทางกายภาพ และการเข้ามาของชาติตะวันตก ก่อให้เกิดลักษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์ในทวีปอเมริกา
ใต้)
(Obj. ๓)

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๒๐๒
๗. กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
อธิบายลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาใต้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การทาแบบใบงาน

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
ลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้

ดี : อธิบายลักษณะทั่วไป
ทางสังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างเข้าใจ ครบถ้วน
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
ทั่วไปทางสังคมและ
วัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาใต้ได้พอสังเขป
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะทั่วไปทาง
สังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้ได้

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
ลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้

ดี : วิเคราะห์ถึง
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ถึง
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ยังไม่
ครบถ้วน ในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยน
แปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมในทวีป
อเมริกาใต้ได้

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยน
- การตอบคาถาม
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรม - การทาใบงาน
ในทวีปอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
ด้ำนคุณลักษณะ
อภิปรายถึงความสาคัญ
- การตอบคาถาม
ของภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
- การสังเกตพฤติกรรม
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

๒๐๓

เกณฑ์
ดี : อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นความสาคัญ
ของภูมิศาสตร์และปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมในทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นความสาคัญ
ของภูมิศาสตร์และปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมในทวีป
อเมริกาใต้ได้แต่ยังไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นความสาคัญ
ของภูมิศาสตร์และปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมในทวีป
อเมริกาใต้ได้

๒๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..............
๙. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๕

ใบงำน เรื่อง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสาระสาคัญที่ได้รับจากการเรียนเรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกา โดยทาเป็นผังความคิดรวบยอด ในประเด็นต่อไปนี้

ชีวิตควำมเป็นอยู่

ภำษำ
ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกำใต้

ศำสนำและควำมเชื่อ

วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น

๒๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แนวคำตอบ ใบงำน เรือ่ ง ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกำใต้
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสาระสาคัญที่ได้รับจากการเรียนเรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกา โดยทาเป็นผังความคิดรวบยอด ในประเด็นต่อไปนี้
แม้บางประเทศในอเมริกาใต้จะมีเศรษฐกิจดี
แต่พบว่าประชากรส่วนใหญ่ในหลายประเทศ
ยังยากจน เพราะมีความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจสูง

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งและที่ราบลุ่มแม่น้า

อาชีพหลัก
ของชาว
พื้นเมืองคือ
เกษตรกรรม
และรับจ้าง

ภาษาโปรตุเกส –
ใช้ในบราซิล

ภำษำ

ชีวิตควำมเป็นอยู่
ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกำใต้

วัฒนธรรมชนเผ่าอินคา

ศำสนำและควำมเชื่อ
ส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิก ตามสเปนและ
โปรตุเกสที่เป็นอดีตเจ้าอาณานิคม

ภาษาสเปน – ใช้เกือบ
ทุกประเทศในทวีป
ยกเว้นบราซิล และ
ดินแดนอาณานิคม

รองจากคริสต์คาทอลิก คือคริสต์
โปรแตสแตนท์, ความเชื่อชนเผ่า
ดัง้ เดิม และศาสนาอืน่ ๆ

วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น
ฟุตบอล

เทศกาลคาร์นิวัล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
๑) ทรัพยากรดิน
๒) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๓) ทรัพยากรแร่
๔) ทรัพยากรน้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทรัพยากร
ธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ได้พอสังเขป

รายวิชาสังคมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทวีป
อเมริกาใต้ “Aerial Resources Group in South America”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง Aerial Resources Group
in South Americ
(https://www.youtube.com/watch?v=
rYInHV๐H๐i4)
๒. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์
ที่มา :
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
https://www.youtube.com/watch?v=rYInHV๐H๐i4
๓. ใบงาน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
อเมริกาใต้
หลังจากชมวีดิทัศน์ครูตั้งประเด็นคาถาม “จากวีดิทัศน์
๔. บัตรคา สาหรับทาใบงาน
นักเรียนเห็นทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง” (แม่น้ำ ป่ำไม้ แร่ ฯลฯ) ภาระงาน/ชิ้นงาน
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จะเห็นว่า ทวีปอเมริกาใต้ เป็น ๑. การวิเคราะห์ประโยชน์ของทรัพยากร
ทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรมีค่ามากมาย คาบนี้เรา ธรรมชาติที่มีผลต่อทวีปอเมริกาใต้ในใบงาน
จะได้เรียนเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้”
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้

๒๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อการดารงชีวิตของ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้

รายวิชาสังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ขั้นสอน
๒. การอภิปรายถึงความสาคัญของ
๑. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อการดารงชีวิต
อเมริกาใต้ ประกอบไปด้วยประเด็นดังนี้ ๑) ทรัพยากรดิน ๒)
ของประชากรในทวีปอเมริกาใต้
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๓) ทรัพยากรแร่ ๔) ทรัพยากรน้า
จากแหล่งเรียนรู้ (หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓) โดยครูอธิบายถึงการเชื่อมโยงของพื้นที่และ
ประวัติศาสตร์ในทวีปอเมริกาใต้ (Obj. ๑)
จากนั้น ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
“นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
หลากหลาย” (สภำพภูมิประเทศ, ภูมิอำกำศ, กระแสลม กระแสลม
ประจ้ำ, กระแสน้ำ, ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ เป็นต้น)
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔-๕ คน จากนั้นให้นักเรียนทาใบ
งาน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ และจับบัตรคา
เพื่อสุ่มเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อศึกษาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มละ ๑ หัวข้อ จาก ๔ หัวข้อ ได้แก่
๑) ทรัพยากรดิน ๒) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๓) ทรัพยากรแร่ ๔) ทรัพยากรน้า
โดยมีประเด็นศึกษาดังต่อไปนี้
๑) คุณสมบัติของทรัพยากรนั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา

๒) ทรัพยากรที่เป็นจุดเด่น (บอกถึงประเภทย่อยที่เป็นจุดเด่น
เช่น ชนิดดิน ประเภทสัตว์ป่า เป็นต้น) สถานที่/บริเวณที่พบ
๓) สถานที่/บริเวณที่พบ
๔) ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีต่อทวีปอเมริกาใต้
กาหนดเวลา ๒๐ นาที
๓. สุ่มนักเรียนอย่างน้อย ๔ กลุ่มออกมานาเสนอผลงาน (ครูสุ่ม
กลุ่มให้ได้เนื้อหาทรัพยากรธรรมชาติครบทุกหัวข้อ) โดยเปิดโอกาส
ให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ผลต่อการดารงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ (มนุษย์น้ำเอำ
ทรัพยำกรธรรมชำติไปใช้ในกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อด้ำรงชีวิต) (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะทรัพยากร - การตอบคาถาม
- คาถาม
ธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ - การทาแบบใบงาน - ใบงาน เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาใต้

เกณฑ์
ดี : อธิบายลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
อเมริกาใต้ได้ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
อเมริกาใต้ได้แต่ยังไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะทรัพยากร
ธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผล
ต่อทวีปอเมริกาใต้

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาใต้

ดี : วิเคราะห์ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อ
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ประโยชน์
ของทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ผลต่อทวีปอเมริกาใต้ได้แต่
ยังขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อ
ทวีปอเมริกาใต้ได้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายถึงความสาคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ผลต่อการดารงชีวิตของ
ประชากรในทวีปอเมริกาใต้

- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ดี : อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อ
การดารงชีวิตของประชากร
ในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อ
การดารงชีวิตของประชากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๒๑๑

เกณฑ์
ในทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ยัง
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ถึงความสาคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีผลต่อการดารง
ชีวิตของประชากรในทวีป
อเมริกาใต้ได้

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

๒๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงาน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ ..........................................
๑. คุณสมบัติทั่วไป

๒. ตัวอย่างชนิดของทรัพยากรที่เป็น
จุดเด่น

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

๓. สถานที่หรือบริเวณที่พบ

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

……………………………………………………………………………………………

๔. ทรัพยากรประเภทนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง

บัตรคา

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑๓

ดิน

ป่าไม้และสัตว์ป่า

แร่

น้า

ดิน

ป่าไม้และสัตว์ป่า

แร่

น้า

๒๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างแนวคาตอบ ใบงาน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ ..............ดิน.................
๑. คุณสมบัติทั่วไป
- ดินเป็นสสารชนิดหนึ่งที่อยู่บนพื้นโลก มีสีคล้า
หรือจางตามชนิดและการผ่านการกระทาของดิน
ดินมีหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะและแหล่งแร่ธาตุให้แก่
พืช เป็นแหล่งกักเก็บน้าและแร่ธาตุมากมาย มี
ความ สาคัญต่อการเกษตรและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์

๒. ตัวอย่างชนิดของทรัพยากรที่เป็น
จุดเด่น
- ดินตะกอนแม่น้า เป็นดินที่เกิดจากการพัดพา
จากการไหลของแม่น้า หรือบริเวณริมฝั่งแม่น้า
เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม
- ดินภูเขาไฟ มีแร่ธาตุสูง เหมาะทาเกษตรกรรม
- ดินร่วน เหมาะทาเกษตรกรรม

๓. สถานที่หรือบริเวณที่พบ
- ดินตะกอน พบได้บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าสาย
สาคัญ เช่น แม่น้าแอมะซอน แม่น้าปารานาอุรักวัย-ปารากวัย เป็นต้น
- ดินภูเขาไฟ เช่น ตอนกลางของชิลีและเปรู
ที่สูงบราซิล เป็นต้น
- ดินร่วน เช่น ทุ่งหญ้าปัมปัส ในอาร์เจนติน่า
เป็นต้น

๔. ทรัพยากรประเภทนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
๑) ก่อให้เกิดการทาเกษตรกรรมหลากชนิด เป็นหนึ่งในรายได้หลักของคนในทวีป และสามารถเพาะปลูกพืชบางชนิดในปริมาณมากได้ เช่น อ้อย กาแฟ
๒) ก่อให้เกิดไความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติ ทาให้เกิดป่าและสัตว์ป่าหลากหลายชนิด
เป็นต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑๕

ตัวอย่างแนวคาตอบ ใบงาน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ ...........ป่าไม้และสัตว์ป่า.............
๑. คุณสมบัติทั่วไป
- ป่า คือบริเวณที่มีพืชพันธุ์ไม้รวมกันหลาก
ชนิด และมีบริเวณกว้าง มีความอุดมสมบูรณ์
- สัตว์ป่า คือ สัตว์ที่ดารงชีวิต อาศัยอยู่ในป่า

๒. ตัวอย่างชนิดของทรัพยากรที่เป็น
จุดเด่น
- ป่าไม้ เช่น ป่าดิบชื้น ป่าฝนเขตร้อน
- สัตว์ป่า เป็นลักษณะสัตว์ป่าในเขตร้อน เช่น
เสือดาว ปลาปิรันย่า งูอนาคอนด้า เป็นต้น

๔. ทรัพยากรประเภทนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
๑) ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาค และคงไว้ซึ่งความชุ่มชื้นและฝน
๒) ป่าไม้บางส่วนสามารถนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น สร้างบ้าน เฟอร์นิเจอร์ สร้างรายได้ให้แก่มนุษย์

๓. สถานที่หรือบริเวณที่พบ
- เช่น ป่าแอมะซอน ป่าเชลวาส เป็นต้น

๒๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างแนวคาตอบ ใบงาน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ ...........แร่.............
๑. คุณสมบัติทั่วไป
- ธาตุหรือสารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ด้วยกระบวนการทางอนินทรีย์ ส่วนใหญ่
เป็นของแข็ง มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบ มี
สูตรเคมีและสมบัติอื่น ๆ ที่แน่นอนคงที่หรืออาจ
เปลี่ยนแปลงได้ในวงจากัด

๒. ตัวอย่างชนิดของทรัพยากรที่เป็น
จุดเด่น
- เช่น ทองคา เหล็ก ทองแดง บ็อกไซต์ ถ่านหิน

๔. ทรัพยากรประเภทนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
๑) สร้างรายได้ให้แก่ประเทศที่ครอบครองแหล่งแร่อย่างมหาศาล
๒) แร่หลายชนิดเป็นวัตถุดิบสาคัญสาหรับอุตสาหกรรมในอเมริกาใต้

๓. สถานที่หรือบริเวณที่พบ
- เหล็ก เช่น ประเทศบราซิล
- ทองคา พบได้ในหลายประเทศ เช่น บราซิล เปรู
เอกวาดอร์ ชิลี
- ทองแดง เช่น ชิลี เปรู
- บ็อกไซด์ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิล รองลงมา
คือ โบลิเวีย เปรู เวเนซุเอลา กายอานา ซูรินาเม
- ถ่านหิน เช่น เวเนซุเอลา โคลอมเบีย บราซิล ชิลี
เป็นต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑๗

ตัวอย่างแนวคาตอบ ใบงาน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ ...........น้า.............
๑. คุณสมบัติทั่วไป
- น้าเป็นสิ่งที่โปร่งใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และไม่มีสี
ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลักของลาธาร,
แม่น้า, และมหาสมุทรในโลก เป็นต้น และยังเป็น
ของเหลวในสิ่งมีชีวิต มีสูตรเคมีคือ H๒O

๒. ตัวอย่างชนิดของทรัพยากรที่เป็น
จุดเด่น
- แม่น้า ทางน้าสายยาว
- ทะเล มหาสมุทร แหล่งน้าขนาดใหญ่

๓. สถานที่หรือบริเวณที่พบ
- แม่น้า เช่น แม่น้าแอมะซอน แม่น้าปารานา
แม่น้าปารากวัย แม่น้าอุรุกวัย เป็นต้น
- มหาสมุทร เช่น มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรแอตแลนติก

๔. ทรัพยากรประเภทนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
๑) นาน้ามาใช้ในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ๒) เป็นแหล่งอาหารทะเล ๓) ใช้ในงานอุตสาหกรรม ๔) ผลิตไฟฟ้าพลังน้า ๖) ใช้ในการคมนาคม
ขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมาก

๒๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
๑) เกษตรกรรม
๒) การทาป่าไม้
๓) การทาเหมืองแร่
๔) อุตสาหกรรม
๕) การค้าในประเทศและการค้าระหว่าง
ประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายลักษณะเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้พอสังเขป

รายวิชาสังคมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอเมริกาใต้
ดังนี้
๑) การปลูกกาแฟในบราซิล (บรำซิลเป็นประเทศผู้ผลิตกำแฟ
เป็นอันดับ ๑ ของโลก)

ที่มา : http://www.wikiwand.com/en/Coffee_production_
in_Brazil (ไร่กาแฟในบราซิล)

๒) การเลี้ยงปลาแซลมอนในชิลี
ที่มา : http://bit.ly/33fP7jt

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพเกี่ยวกับการทาไร่กาแฟและฟาร์ม
ปลาแซลมอน
- http://www.wikiwand.com/en/
Coffee_production_in_Brazil
- http://bit.ly/33fP7jt
๒. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การอธิบายลักษณะเศรษฐกิจในทวีป
อเมริกาใต้ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิศาสตร์และลักษณะของวีป
อเมริกาใต้ โดยใช้กิจกรรม “อาชีพของฉัน
ในดินแดนอเมริกาใต้”
๒. การอภิปรายความสาคัญของภูมิศาสตร์ที่
มีต่อลักษณะเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิศาสตร์กับลักษณะเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของ
ภูมิศาสตร์ที่มีต่อลักษณะเศรษฐกิจในทวีปอเมริกา
ใต้

รายวิชาสังคมศึกษา

(ครูสามารถหาภาพนอกเหนือจากนี้ เพื่อเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้)
จากนั้น ให้นักเรียนตอบคาถาม “จากภาพนักเรียนเห็นอะไร
บ้าง” (กำรท้ำไร่กำแฟ ท้ำพืนที่เลียงปลำในทะเล)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากภาพเกี่ยวกับการปลูกกาแฟ
และเลี้ยงปลาแซลมอน เราจะเห็นได้ว่า ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่
สามารถทาเกษตรกรรมขนาดใหญ่ นอกเหนือจากนี้ อเมริกาใต้ยังมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกหลายอย่าง วันนี้เราจะเรียนเรื่อง
ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้”
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาเรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
ใต้ ประกอบไปด้วยประเด็นดังนี้ ๑) เกษตรกรรม ๒) การทาป่าไม้
๓) การทาเหมืองแร่ ๔) อุตสาหกรรม ๕) การค้าในประเทศและ
ระหว่างประเทศ จากแหล่งเรียนรู้ (หนังสือเรียนรำยวิชำพืนฐำน
ภูมิศำสตร์ ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๓) (Obj. ๑)
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามในประเด็น “นักเรียนคิดว่า
ปัจจัยใดบ้างทาให้เกิดลักษณะเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายในทวีป
อเมริกาใต้ (ที่ตัง สภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติ)
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ ๔-๕ คน และแจกใบกิจกรรม
เรื่อง อาชีพของฉันในดินแดนอเมริกาใต้ เพื่อร่วมกิจกรรม “อาชีพ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา

ของฉันในดินแดนอเมริกาใต้” โดยให้นักเรียนเลือกประกอบธุรกิจ
หรืออาชีพ ๑ อย่าง ในทวีปอเมริกาใต้ โดยมีประเด็นคาถามต่อไปนี้
๑) ลักษณะของธุรกิจหรืออาชีพที่เลือก (ท้ำเกี่ยวกับอะไร)
๒) บริเวณที่ตั้งของอาชีพหรือธุรกิจนี้ (อธิบำยว่ำตังอยู่จุดใดทวีป
อเมริกำใต้ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับ
ลักษณะของธุรกิจหรืออำชีพที่เลือก)
๓) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในบริเวณที่เลือก (ทรัพยำกรควร
สัมพันธ์กับพืนที่ และอำชีพที่เลือก)
๔) ให้เหตุผลประกอบว่าทาไมถึงเลือกทาธุรกิจหรืออาชีพนี้
(เหตุผลที่ให้ต้องสัมพันธ์กับพืนที่ที่เลือกประกอบธุรกิจหรืออำชีพ)
จากนั้น สุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลงาน และเปิดโอกาสให้
นักเรียนกลุ่มอื่นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของภูมิศาสตร์ที่มีต่อ
ลักษณะเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต้ (ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ
และทรัพยำกรธรรมชำติ ก่อให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีควำม
หลำกหลำย และส่งผลต่ออำชีพและกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์ที่
แตกต่ำงกันในทวีปอเมริกำใต้) (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาใต้

วิธีการ
- การตอบคาถาม
- การทากิจกรรม
“อาชีพของฉันใน
ดินแดนอเมริกาใต้”

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ - การตอบคาถาม
ระหว่างภูมิศาสตร์กับลักษณะ - กิจกรรมเรื่อง อาชีพ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ ของฉันในดินแดน
อเมริกาใต้

เครื่องมือที่ใช้

๒๒๑

เกณฑ์

- คาถาม
- กระดาษและ
อุปกรณ์วาดเขียน

ดี : อธิบายลักษณะ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่าง
ครบถ้วน
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้ แต่ยังขาด
ไปบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้

- คาถาม
- กระดาษและ
อุปกรณ์สาหรับทา
กิจกรรม เรื่อง อาชีพ
ของฉันในดินแดน
อเมริกาใต้

ดี : วิเคราะห์ถึงความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิศาสตร์กับลักษณะ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างมีเป็น
เหตุเป็นผล
พอใช้ : วิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิศาสตร์กับลักษณะ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้แต่ยังขาด
ไปบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ถึงความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิศาสตร์กับลักษณะ
เศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้ได้

๒๒๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
ภูมิศาสตร์ที่มีต่อลักษณะ
เศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : อภิปรายความ
สาคัญของภูมิศาสตร์ที่มี
ต่อลักษณะเศรษฐกิจใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อภิปรายความ
สาคัญของภูมิศาสตร์ที่มี
ต่อลักษณะเศรษฐกิจใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ยัง
ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายความสาคัญ
ของภูมิศาสตร์ที่มีต่อ
ลักษณะเศรษฐกิจใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๒๓

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

๒๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างงานกิจกรรม “อาชีพของฉันในดินแดนอเมริกาใต้” (ทาลงในกระดาษวาดเขียน หรือกระดาษอื่นตามความเหมาะสมในการสอน)
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกประกอบธุรกิจหรืออาชีพ ๑ อย่าง ในทวีปอเมริกาใต้ วาดภาพระบายสีประกอบ และตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้

ชื่อธุรกิจ/อาชีพ ....................................................................
ลักษณะของธุรกิจ/อาชีพ
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

บริเวณที่ตั้งของธุรกิจ/อาชีพ
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้

เหตุผลในการเลือกทาธุรกิจ/อาชีพนี้

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๒๕

ตัวอย่างงานกิจกรรม “อาชีพของฉันในดินแดนอเมริกาใต้” (ทาลงในกระดาษวาดเขียน หรือกระดาษอื่นตามความเหมาะสมในการสอน)
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกประกอบธุรกิจหรืออาชีพ ๑ อย่าง ในทวีปอเมริกาใต้ วาดภาพระบายสีประกอบ และตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้

ชื่อธุรกิจ/อาชีพ ... บริษัท SA SALMON AND SEAFOOD..
ลักษณะของธุรกิจ/อาชีพ
- ทาฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอน และจับสัตว์ทะเลเพื่อขายเป็น
อาหาร

บริเวณที่ตั้งของธุรกิจ/อาชีพ
- บริเวณชายฝั่งของประเทศชิลีและเปรู
ที่มา : https://thefishsite.com/articles/chilean-salmon-spark-human-health-concerns

ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้

เหตุผลในการเลือกทาธุรกิจ/อาชีพนี้

- ปลาแซลมอน และสัตว์น้าทะเล

- เพราะบริเวณชายฝั่งประเทศเปรูและชิลี เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่
มีปลาแซลมอนและสัตว์นาทะเลชุ
้
กชุมที่สุดแห่งหนึง่ ของโลก

๒๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
๑) ทางบก (ถนน, รถไฟและรถราง)
๒) ทางน้า
๓) ทางอากาศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการคมนาคม
ของทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง

รายวิชาสังคมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับรถไฟหัวจักรไอน้า ในประเทศ
บราซิล “South America Steam Locomotives Brazil-Tereza
Cristina Railways”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์เกี่ยวกับ รถไฟหัวจักรไอน้า
ในประเทศบราซิล (South America Steam
Locomotives Brazil-Tereza Cristina
Railways)
https://www.youtube.com/watch?v=
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mg8Cx8CYFgk mg8Cx8CYFgk)
๒. ภาพแผนที่ทวีปอเมริกาใต้
หลังชมวีดิทัศน์ ครูให้นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้
๓. บัตรคา สาหรับทาใบงาน
๑) “จากวีดิทัศน์ นักเรียนเห็นสิ่งใดบ้าง” (รถไฟหัวจักรไอน้ำ ภาระงาน/ชิ้นงาน
ทำงรถไฟ ไร่รอบ ๆ ทำงรถไฟ)
- ประโยชน์ของการคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ
๒) นักเรียนคิดว่า รถไฟในภาพก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ต่อทวีปอเมริกาใต้ในหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียน
(ขนส่งสิ่งของจ้ำนวนมำกในระยะทำงไกล ๆ )
ได้รับ จากใบงาน และอภิปรายหน้าชั้นเรียน
๓) นอกจากรถไฟแล้ว นักเรียนคิดว่ายังมีการคมนาคมขนส่ง
ในรูปแบบใดอีกบ้าง (ถนน เรือ อำกำศ กำรเดิน ฯลฯ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๒๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ของ
การคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ ต่อทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของ
การคมนาคมที่มีต่อประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างมีเหตุผล

รายวิชาสังคมศึกษา

๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “นอกจากการคมนาคม
โดยรถไฟที่เห็นในวีดิทัศน์แล้ว ทวีปอเมริกาใต้ยังมีการคมนาคม
รูปแบบอื่น ๆ อีก ซึ่งวันนี้เราจะได้เรื่อง การคมนาคมของทวีป
อเมริกาใต้”
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาเรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
โดยอธิบายถึงการคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ เช่น
การคมนาคมทางบก, การคมนาคมทางน้า, การคมนาคมทางอากาศ
จากแหล่งเรียนรู้ (หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) (Obj. ๑)
จากนั้น ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ในประเด็นต่อไปนี้
“นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการสร้างรูปแบบ
การคมนาคมที่แตกต่างกันของทวีปอเมริกาใต้ (สภำพภูมิประเทศ
ภูมิอำกำศ ควำมต้องกำรของประชำกร ระดับเศรษฐกิจ ฯลฯ)
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ ๔-๕ คน จากนั้นให้นักเรียน
ทาใบงาน เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ และจับบัตรคา
เพื่อสุ่มเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อศึกษาเกี่ยวกับ
การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ กลุ่มละ ๑ หัวข้อ จาก ๔ หัวข้อ
ได้แก่ ๑) ทางบก (ถนน)
๒) ทางบก (รถไฟและรถราง)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา

๓) ทางน้า
๔) ทางอากาศ
โดยมีประเด็นศึกษาต่อไปนี้
๑) ข้อมูลทั่วไป
๒) ตัวอย่างเส้นทางสาคัญ
๓) เพราะเหตุใดจึงเกิดการคมนาคมรูปแบบนี้ขึ้นในทวีป
อเมริกาใต้
๔) การคมนาคมรูปแบบนี้ก่อให้เกิดผลแก่ทวีปอเมริกาใต้
อย่างไร
๓. ครูสุ่มนักเรียนอย่างน้อย ๔ กลุ่มออกมานาเสนอผลงาน (ครูสุ่ม
กลุ่มให้ได้เนื้อหาการคมนาคมครบทุกหัวข้อ) โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนกลุ่มอื่นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครูตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การอภิปรายสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เรื่อง ความสาคัญของการคมนาคมที่มีต่อประชากรในทวีป
อเมริกาใต้ ตามแนวคาถาม ดังนี้
๑) “นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบ
การคมนาคมที่แตกต่างกัน (สภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ
ควำมต้องกำรของประชำกร ระดับเศรษฐกิจ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๒๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
๒) “การคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ มีความสาคัญอย่างไรต่อ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บ้าง”
(ก่อให้เกิดกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์ ที่มีควำมหลำกหลำย)
(Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะ
- การตอบคาถาม
การคมนาคมของทวีปอเมริกา - การทาใบงาน เรื่อง
ใต้
การคมนาคมของทวีป
อเมริกาใต้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ประโยชน์ของ
การคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ
ต่อทวีปอเมริกาใต้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
การคมนาคมที่มีต่อประชากร
ในทวีปอเมริกาใต้

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน เรื่อง
การคมนาคมของทวีป
อเมริกาใต้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
การคมนาคมของ
ทวีปอเมริกาใต้

ดี : อธิบายลักษณะ
การคมนาคมของทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจ
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
การคมนาคมของทวีป
อเมริกาใต้ได้พอสังเขป
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะ
การคมนาคมของทวีป
อเมริกาใต้ได้

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
การคมนาคมของ
ทวีปอเมริกาใต้

ดี : วิเคราะห์ประโยชน์
ของการคมนาคมรูปแบบ
ต่าง ๆ ต่อทวีปอเมริกาใต้
ได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์
ประโยชน์ของ
การคมนาคมรูปแบบ
ต่าง ๆ ต่อทวีปอเมริกาใต้
ได้ แต่ยังขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ประโยชน์ของ
การคมนาคมรูปแบบต่าง
ๆ ต่อทวีปอเมริกาใต้ได้

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม

ดี : อภิปรายความสาคัญ
ของการคมนาคมที่มีต่อ
ประชากรในทวีปอเมริกา
ใต้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : อภิปรายความ
สาคัญของการคมนาคมที่
มีต่อประชากรในทวีป
อเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๒๓๑

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายความสาคัญของ
การคมนาคมที่มีต่อ
ประชากรในทวีปอเมริกา
ใต้ได้

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

๒๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงาน เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ ..........................................
๑. ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับรูปแบบ

๒. ตัวอย่างเส้นทางสาคัญ

การคมนาคมที่ได้รับ

……………………………………………………………………………………………

๓. สาเหตุที่ทาให้เกิดการสร้างเส้นทาง
คมนาคมรูปแบบนี้ในทวีปอเมริกาใต้

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………

๔. การคมนาคมรูปแบบนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓๓

บัตรคา
ทางบก
ทางบก (ถนน)

(รถไฟและรถราง)

ทางน้า

ทางอากาศ

ทางน้า

ทางอากาศ

ทางบก
ทางบก (ถนน)

(รถไฟและรถราง)

๒๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างแนวคาตอบ ใบงาน เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ .............ทางบก (ถนน) ................
๑. ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับรูปแบบ
การคมนาคมที่ได้รับ
ทางรถยนต์ เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในทวีป มีถนนสายหลักเชื่อมต่อกันหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้ง
ตะวันออกและตะวันตก และเขตเมืองหลวง
ประเทศต่าง ๆ

๒. ตัวอย่างเส้นทางสาคัญ
- เช่น ทางหลวงสายแพนอเมริกัน (Pan-American
Highway) ถนนข้ามทวีประหว่างอเมริกาเหนือกับ
อเมริกาใต้ ถือเป็นถนนที่เชื่อมต่อกันยาวที่สุดในโลก

๓. สาเหตุที่ทาให้เกิดการสร้างเส้นทาง
คมนาคมรูปแบบนี้ในทวีปอเมริกาใต้
- เพื่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ช่วยให้
เดินทางท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว
และเข้าถึงได้ทุกจุดในทวีป แม้แต่ในพื้นที่สูงที่เข้าถึง
ได้ยาก

๔. การคมนาคมรูปแบบนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
๑) ทาให้การค้าขายและการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้มากขึ้น ๒) เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
เทคโนโลยีหลากหลาย ทาให้ประเทศผู้รับมีความเจริญมากยิ่งขึ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓๕

ตัวอย่างแนวคาตอบ ใบงาน เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ .............ทางน้า................
๑. ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับรูปแบบ
การคมนาคมที่ได้รับ
แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) แม่น้า ลาคลอง ใช้
ในการส่งสินค้าจานวนมาก และค้าขายระหว่าง
ประเทศที่ติดแม่น้าได้ ๒) ทะเล มหาสมุทร มี
ท่าเรือน้าลึกที่ขนส่งสินค้าข้ามประเทศและข้าม
ทวีป

๒. ตัวอย่างเส้นทางสาคัญ
- แม่น้า เช่น แม่น้าปารานา แม่น้าปารากวัย แม่น้า
อุรุกวัย แม่น้าแอมะซอน เป็นต้น
- ทางทะเล มหาสมุทร เช่น ท่าเรือเมืองริโอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล ท่าเรืองกรุงมอนเตวิเดโอ
ประเทศอุรุกวัย ท่าเรือกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ
อาร์เจนตินา

๓. สาเหตุที่ทาให้เกิดการสร้างเส้นทาง
คมนาคมรูปแบบนี้ในทวีปอเมริกาใต้
- เพื่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ช่วยให้
การเดินทางในทวีป และการค้าระหว่างประเทศใน
ระดับทวีปและระดับโลกทาได้สะดวกขึ้น และขนส่ง
สินค้าได้ในปริมาณมาก

๔. การคมนาคมรูปแบบนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
ช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและระหว่างทวีปทาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณที่มาก

๒๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างแนวคาตอบ ใบงาน เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ ทางบก (รถไฟและรถราง)
๑. ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับรูปแบบ
การคมนาคมที่ได้รับ
การใช้รถไฟและรถรางมีเป็นจานวนน้อย มี
ระยะทางที่สั้นและคุณภาพไม่ดีนัก จึงไม่เป็นที่
นิยมใช้
ชนิดรถไฟที่เริ่มได้รับความนิยมคือ รถไฟใต้ดิน แต่
ใช้ในเมืองใหญ่ที่เจริญเท่านั้น
ส่วนรถราง มีจานวนน้อย และมีอายุยาวนาน แต่
ยังคงมีใช้อยู่ในเมืองใหญ่ในหลายประเทศ

๒. ตัวอย่างเส้นทางสาคัญ
- ทางรถไฟ เช่น เส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างกรุง
บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา กับกรุงลิม่า
ประเทศเปรู, เส้นทางรถไฟ โคลอมเบีย-ปานามา
เป็นต้น
- รถไฟฟ้าใต้ดิน เช่น เมืองเซา เปาโลก ประเทศ
บราซิล, กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
- รถราง มีเกือบทุกประเทศในอเมริกาใต้ เช่น เมือง
เซา เปาโล ประเทศบราซิล, เมืองโคชาแบมบา
ประเทศเปรู เป็นต้น

๓. สาเหตุที่ทาให้เกิดการสร้างเส้นทาง
คมนาคมรูปแบบนี้ในทวีปอเมริกาใต้
- เพื่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ช่วย
ให้การเดินทางในทวีป และการค้าระหว่างประเทศ
ในระดับทวีปและระดับโลกทาได้สะดวกขึ้น และ
ขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมาก

๔. การคมนาคมรูปแบบนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
๑) ใช้ในการเดินทางของประชากรจานวนมาก โดยใช้ค่าใช้จ่ายไม่มาก และลดปัญหาการจราจรคับคั่ง ๒) ใช้ในการขนส่งสินค้าจานวนมาก ๓) ใช้ใน
การท่องเที่ยว แนะนาสถานที่ทางธรรมชาติและชมทิวทัศน์รอบเมือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓๗

ตัวอย่างแนวคาตอบ ใบงาน เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ในประเด็นต่อไปนี้

หัวข้อที่ได้ ทางอากาศ
๑. ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับรูปแบบ
การคมนาคมที่ได้รับ
การคมนาคมทางอากาศ เริ่มได้รับความนิยมมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะพื้นที่สูง ประกอบกับเน้นการท่องเที่ยว
มากขึ้น ทาให้การคมนาคมทางอากาศได้รับความ
นิยมมากขึ้น

๒. ตัวอย่างเส้นทางสาคัญ
- ท่าอากาศยานบราซิเลีย/ บราซิล
- ท่าอากาศยานริโอ เดอ จาเนโร กาเลียโอ/
บราซิล
- ท่าอากาศยานเซา เปาโล กัวลูโลส/ บราซิล
- ท่าอากาศยานมินิสโตร ปิสตารินี/ อาร์เจนตินา
- ท่าอากาศยานเอสโดราโด/ โคลอมเบีย
ตัวอย่างสายการบิน เช่น อาเวียงกา (Avianca)
เป็นต้น

๓. สาเหตุที่ทาให้เกิดการสร้างเส้นทาง
คมนาคมรูปแบบนี้ในทวีปอเมริกาใต้
๑) เพื่อให้เดินทายภายในประเทศและภายในทวีป
ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๒) รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
๓) ขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

๔. การคมนาคมรูปแบบนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรบ้าง
๑) การเดินทางภายในประเทศและภายในทวีปสะดวกขึ้น ๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากยิ่งขึ้น ๓) การขนส่งสินค้าทาให้
สะดวกมากขึ้น

๒๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สีสันแห่งอเมริกาใต้
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายและลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม
๒. กรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสังคมของทวีปอเมริกาใต้ ดังนี้
๑) กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล
(เกี่ยวกับการสร้างเมืองใหม่ โดยคานึงถึงการอยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อม)
๒) โรชินฮา สลัมที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล
(จากการขยายตัวของเมืองและความเหลื่อมล้า
ก่อให้เกิดการอยู่อาศัยในชุมชนแออัด)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ๒. ห้องสมุด
“Welcome to Brasilia – Brazil's Capital City from Above in ๓. อินเทอร์เน็ต
High Definition”
แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์เกี่ยวกับ กรุงบราซิเลีย ประเทศ
บราซิล (Welcome to Brasilia – Brazil's
Capital City from Above in High
Definition)
(https://www.youtube.com/watch?v=
m8fZeZTN๐TE)
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=m8fZeZTN๐TE ๒. ภาพแผนที่ทวีปอเมริกาใต้
หลังชมวีดิทัศน์ นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
๓. กรณีศึกษา เกี่ยวกับความสัมพันธ์
๑) “จากวีดิทัศน์ ลักษณะของกรุงบราซิเลียเป็นอย่างไรบ้าง”
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมของทวีป
(เป็นเมืองที่มีกำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงอยู่ร่วมกับพืนที่สีเขียว)
อเมริกาใต้
๒) “ลักษณะกรุงบราซิเลีย มีความแตกต่างกับเมืองทั่วไป
๔. โปรแกรมนาเสนอเรื่อง ความสัมพันธ์
อย่างไร” (เป็นเมืองที่เน้นกำรอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม)
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมของทวีป
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “เราจะเห็นได้ว่า กรุงบราซิเลีย อเมริกาใต้
เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความแตกต่างในด้านการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม วันนี้เราจะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สีสันแห่งอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม
ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น
จากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสังคมและนาเสนอ
แนวทางแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมของทวีป
อเมริกาใต้ที่อยู่ในกรณีศึกษาได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมที่มีผลต่อ
การดารงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างมีเหตุผล

เรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกา
ใต้”
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายถึงเนื้อหา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สังคมในทวีปอเมริกาใต้ โดยอธิบายถึงประเด็น ดังต่อไปนี้
๑) ความหมายของสิ่งแวดล้อม ความหมายของสังคม และ
ความหมายของสิ่งแวดล้อมทางสังคม
๒) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม
จากนั้น ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามต่อไปนี้
๑) “ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม มีลักษณะอย่าง
ไร” (เป็นควำมสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือสร้ำงขึนใหม่ และมีผลต่อกำรด้ำเนินชีวิตหรือวิถี
ชีวิตของคนในพืนที่)
๒) “ให้นักเรียนยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สังคม และผลจาการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม”
(เช่น กำรสร้ำงห้ำงสรรพสินค้ำ อำจท้ำให้เกิดควำมสะดวก สบำย
ของผู้บริโภคในกำรเข้ำถึงแหล่งจ้ำหน่ำยสินค้ำต่ำง ๆ แต่อำจท้ำให้
ร้ำนค้ำโดยรอบขำยสินค้ำได้น้อยลงเพรำะผู้บริโภคมีตัวเลือกมำกขึน
เป็นต้น) (Obj. ๑)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา จากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สังคม ในใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้

๒๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สีสันแห่งอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ ๔-๕ คน จากนั้นให้นักเรียน
ทาใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีป
อเมริกาใต้ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อศึกษาเกี่ยวกับ กรณีศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
กลุ่มละ ๑ หัวข้อ จาก ๒ หัวข้อ ได้แก่
๑) กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล (เกี่ยวกับการสร้างเมืองใหม่
โดยคานึงถึงการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม)
๒) ชุมชนแออัด (สลัม) ในเมือง ริโอ เดอ เจเนโร (จาก
การขยายตัวของเมืองและความเหลื่อมล้า ก่อให้เกิดการอยู่อาศัยใน
ชุมชนแออัด)
โดยมีประเด็นศึกษาต่อไปนี้
๑) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในเรื่องมีลักษณะอย่างไร
บ้าง
๒) สาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในเรื่อง
๓) ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสังคม
๔) วิธีการในการแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเรื่องให้ดีขึ้น
และสัมพันธ์กับสังคม
จากนั้น สุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลงาน (ครูสุ่มอย่างน้อย
กรณีศึกษาละ ๑ กลุ่ม) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้แสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (Obj.
๒)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สีสันแห่งอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
ครูตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การอภิปรายสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมที่มีผลต่อ
การดารงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ ตามแนวคาถาม ดังนี้
๑) “ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม” (สภำพแวดล้อม และควำมต้องกำร
สิ่งใหม่ของสังคมนัน)
๒) “การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม ก่อให้
เกิดผลต่อการดารงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาใต้อย่างไรบ้าง”
(ส่งผลให้สภำพแวดล้อมและกิจกรรมของมนุษย์ที่อยู่ใกล้ ๆ
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมซึ่งอำจจะท้ำให้ดีขึนหรือแย่ลงก็ได้)
(Obj. ๓)

๒๔๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายความหมายและ
- การตอบคาถาม
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสังคมได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์สาเหตุ ผลที่
เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อสังคมและนาเสนอแนวทาง
แก้ไขหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของทวีปอเมริกาใต้ที่อยู่ใน
กรณีศึกษา

- การตอบคาถาม
- การทาใบงาน เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสังคม
ในทวีปอเมริกาใต้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ดี : อธิบายความหมายของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสังคมได้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจ
ง่าย
พอใช้ : อธิบายความหมาย
ของความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสังคมได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความหมายของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสังคมได้

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับสังคมในทวีป
อเมริกาใต้

ดี : วิเคราะห์สาเหตุ ผลที่
เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อสังคมและนาเสนอ
แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของทวีป
อเมริกาใต้ที่อยู่ใน
กรณีศึกษาได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์สาเหตุ
ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อสังคมและ
นาเสนอแนวทางแก้ไขหรือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของทวีป
อเมริกาใต้ที่อยู่ใน
กรณีศึกษาได้แต่ยังขาดไป
บางหัวข้อ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิด
ขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อสังคมและนาเสนอแนว
ทางแก้ไขหรือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของทวีป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
- การตอบคาถาม
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่ - การสังเกต
มีผลต่อสังคมในทวีปอเมริกาใต้ พฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

๒๔๓

เกณฑ์
อเมริกาใต้ที่อยู่ใกรณีศึกษา
ได้
ดี : อภิปรายความสาคัญ
ของความสัมพันธ์ของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม
ในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อภิปรายความ
สาคัญของความสัมพันธ์ของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม
ในทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ยัง
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายความสาคัญของ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม
ในทวีปอเมริกาใต้ได้

๒๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๔๕

กรณีศึกษาที่ ๑ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล
กรุงบราซิเลีย (Brasillia) เมืองหลวงของประเทศบราซิล มีเนื้อที่
ราว ๕,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรราว ๓ ล้านคน สถาปนาเป็นเมือง
หลวงเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๐ แทนที่เมืองหลวงเดิมคือ ริโอ
เดอ จาเนโร ที่เคยเป็นเมืองหลวงของบราซิลมากว่า ๒๐๐ ปี
ช่วงก่อนหน้า ค.ศ.๑๙๖๐ ริโอ เดอ จาเนโร เมืองหลวงเดิมของ
บราซิลประสบปัญหาการเติบโตของเมือง โดยพบปัญหาการขยายตัวของ
เมืองและประชากรอย่างรวดเร็วจนทาให้การวางผังเมืองผิดพลาด และ
ก่ อ เกิ ด ปั ญ หาชุ ม ชนแออั ด และปั ญ หาอื่ น ๆ ในเมื อ งเป็ น จ านวนมาก
นอกจากนี้ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ยังเป็นเมืองที่อยู่บริเวณชายฝั่งติดกับ
ผังกรุงบราซิเลีย ค.ศ. ๑๙๕๗
มหาสมุทรแอตแลนติก ทาให้ไม่สามารถขยายอาณาเขตของเมื องได้มาก ที่มา : https://www.metalocus.es/en/
news/latin-america-constructionนัก และยังอันตรายเมื่อประเทศอยู่ในสถานการณ์สงครามด้วย
architecture-1955-1980-moma
ด้วยเหตุผลข้างต้น ทาให้เกิดข้อเสนอที่จะย้ายเมืองหลวงเข้ามา
อยู่ บ ริ เวณกลางประเทศตั้ง แต่ช่ว งคริ ส ต์ ศตวรรษที่ ๑๙ ทว่าก็ถูกโต้แย้งมาตลอด จนกระทั่งยุคสมั ย ของ
ประธานาธิบดี จูสเซลิโน คูบิตส์เช็ค (Juscelino
Kubitschek) จึงได้มีแผนรื้อฟื้นการตั้งเมืองหลวง
ใหม่อีกครั้ง ในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ ใช้เวลาราวสามปี
ครึ่งในการวางผังเมืองและก่อสร้าง และทาการ
ย้ายเมืองหลวงอย่างเป็นทางการเมื่องวันที่ ๒๑
เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๐
กรุงบราซิเลีย เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการออกแบบ
ผังเมืองและสิ่งแวดล้อมจาก ลูซิโอ คอสต้า (Lucio
Costa) ออสการ์ นีเอไมเยร์ (Oscar Niemeyer)
และโรแบร์ โ ต้ บั ว ร์ ลี่ มาร์ ซ (Roberto Burle
กรุงบราซิเลีย จากมุมสูง
Marx) โดยออกแบบผังเมืองที่มองจากมุมสูงจะคล้ายกับ
ที่มา : http://trip-n-travel.com/listicle/21989/
แมลงปอ (หรืออาจคล้ายกับเครื่องบินหรือนก) การก่อ
สร้างคาถึงถึงการจัดการที่ชัดเจน แบ่งโซนออกเป็นสถานที่สาคัญ อุตสาหกรรม ย่านธุรกิจ และที่อยู่อาศัย โดย
คานึงถึงความเป็นระเบียบ สะดวกสบาย ความสวยงามจากศิลปะ และการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว
ปัจจุบัน กรุงบราซิเลียได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงยึดหลักของความเป็นระเบียบ ความสวยงาม
และการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่าง นอกจากนี้กรุงบราซิเลียยังได้เป็นศูนย์รวมของสถานที่สาคัญใน
ประเทศและยังได้เป็นสถานที่จัดแข่งขันฟุตบอลโลกปี ค.ศ. ๒๐๑๔ และกีฬาโอลิมปิก ค.ศ. ๒๐๑๖ อีกด้วย
แหล่งอ้างอิง
สานักข่าว ว๊อยส์ทีวี. (๒๕๕๔). บราซิเลีย เมืองหลวงใหม่บราซิล. สืบค้นเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. สืบค้นได้จาก
https://www.voicetv.co.th/read/23890
World Heritage Convention. (2018). Brasilia. Retrieved July 21, 2018, from https://whc.unesco.org/
en/list/445
Vivek. (2016). 15 Things To Do in Brasilia. Retrieved July 21, 2018, from http://trip-n-travel.com/
listicle/21989/

๒๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กรณีศึกษาที่ ๒ โรชินฮา สลัมที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล
โรชินฮา (Rocinha) เป็นชุมชนแออัด (สลัม) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิล ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้
ของเมืองริโอ เดอ จาเนโร มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๔๓.๗๒ เฮกเตอร์ (๑.๔๓๗ ตารางกิโลเมตร) แต่มีประชากร
อาศัยอยู่เกือบ ๗๐,๐๐๐ คน
ประวัติของชุมชนแออัดแห่งนี้ เริ่มจากช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ในช่วงที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ยัง
เป็นเมืองหลวงของประเทศบราซิล ได้เกิดสงคราม
คานู ด อส (Canudos war) เกิ ด ขึ้ น หลั ง สงคราม
กองทัพได้เดินทางไปยังกรุงริโอ เดอ จาเนโร เพื่อรับ
เงินจ้าง ทว่าทางรัฐก็ไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างแต่อย่างไร
เมื่อไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ทหารกลุ่มนี้จึงได้ตั้งแหล่งที่
อยู่อาศัยชั่ว คราวบริเวณตอนใต้ของเมือง และได้
กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยถาวร
โรชินฮา จากมุมสูง
ที่มา : https://th.airbnb.com/locations/rio-de-janeiro/
ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๐๐ ริโอ เดอ จาเนโร ได้
rocinha
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวของประชากร
จานวนมาก และเกิดช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวย
กับคนจนเกิดขึ้น คนจนในเมืองไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ ปัญหา
นี้ส่งผลชัดเจนจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่าในช่วงทศวรรษที่
๑๙๔๐ ส่งผลให้เกิดความยากจนไปทั่วประเทศ มีคนจนมาก
ยิ่งขึ้นและมีการอพยพของคนจนเข้ามาในเมืองมากขึ้น ส่งผล
ให้เกิดปัญหาความยากจน ปัญหาสุขภาพ และปัญหาอาชญา
กรรมตามมา ทว่าก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาแต่อย่างใด นั่นจึง
ทาให้คนจนจานวนมากต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัยใน โรชินฮา
และท าให้ โ รชิ น ฮากลายเป็ น ชุ ม ชนแออั ด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ ที่มา : https://th.airbnb.com/locations/rio-dejaneiro/rocinha
ประเทศบราซิล
แม้โรชินฮาจะมีสถานะเป็นชุมชนแออัด แต่ก็มีระบบบริหารจัดการเป็นของตนเอง มีอาคารที่อยู่อาศัย
ร้านอาหาร รวมถึงโรงพยาบาลขนาดย่อมอยู่ภายใต้พื้นที่อันจากัด ชุมชนถู กปกครองด้วยอิทธิพลของพ่อค้ายา
เสพติด เป็นแหล่งรวมของปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมจานวนมาก
ปัจจุบัน แม้รัฐบาลจะพยายามแก้ปัญหาชุมชนแออัดแห่งนี้ แต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ยัง
คงมีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเราได้ แต่หวังว่าสักวันหนึ่ง โรชินฮาจะกลายเป็น
ชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สาหรับทุก ๆ คน
แหล่งอ้างอิง
สโป๊คดาร์คทีวี. (๒๕๖๐). ดินแดนสีเทา! ‘Rocinha’ สลัมที่ใหญ่ทสี่ ุดของบราซิล ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแออัด ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด. สืบค้นเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. สืบค้นได้จาก https://www.spokedark.tv/
posts/rocinha-favela/
Brown, Sarah. (2017). A Brief History of Rio De Janeiro’s Favelas. Retrieved July 21, 2018, from
https://theculturetrip.com/south-america/brazil/articles/a-brief-history-of-rio-de-janeiros-favelas/

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๔๗

ใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมของทวีปอเมริกาใต้
ตามหัวข้อที่กลุ่มของตนได้รับ จากนั้นวิเคราะห์เรื่องราวและตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้

กรณีศึกษาที่ ..... เรื่อง ........................................................................................
๑. นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในกรณีศึกษา อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

๒. สาเหตุใด ทีส่ ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามกรณีศึกษา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

๓. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามกรณีศึกษานี้ ก่อให้เกิดผลต่อสังคม
อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

๔. หากนักเรียนมีโอกาสได้เป็นผู้ดแู ลสถานที่ในกรณีศึกษา นักเรียนจะมีวิธีการ
ในการแก้ไขหรือพัฒนา ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมนี้ อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

๒๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างแนวคาตอบใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมของทวีปอเมริกาใต้
ตามหัวข้อที่กลุ่มของตนได้รับ จากนั้นวิเคราะห์เรื่องราวและตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้

กรณีศึกษาที่ ...๑... เรื่อง ....................กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล.......................
๑. นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในกรณีศึกษา อย่างไรบ้าง
- กรุงบราซิเลียสร้างเมืองหลวงใหม่ โดยสร้างในพื้นที่บริเวณป่าพื้นที่ว่างใจกลางประเทศ (ต่างจากเดิมที่
เมืองใหญ่อยู่บริเวณชายฝั่ง) จัดผังเมืองแบบสมัยใหม่

๒. สาเหตุใด ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามกรณีศึกษา
๑) เมืองหลวงเดิมมีความแออัด วางผังเมืองไม่ดี ไม่สามารถขยายต่อได้ ๒) ต้องการเมืองหลวงใหม่ที่
สามารถเชื่อมโยงไปได้ทุกแห่งในประเทศ และวางผังเมืองดี คาถึงถึงการทางาน อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม

๓. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามกรณีศึกษานี้ ก่อให้เกิดผลต่อสังคมอย่างไรบ้าง
๑) เกิดเมืองหลวงใหม่ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ ๒) ทาให้ประชากรที่อยู่อาศัยในกรุงบราซิเลีย สามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้น มีความสมดุลในชีวิต เผชิญปัญหาในเมืองน้อยลง เช่น ปัญหารถติดน้อยลง
เป็นต้น

๔. หากนักเรียนมีโอกาสได้เป็นผู้ดูแลสถานที่ในกรณีศึกษา นักเรียนจะมีวิธีการในการแก้ไข
หรือพัฒนา ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมนี้ อย่างไรบ้าง
๑) พัฒนาเมืองให้คานึงถึงการวางผังเมืองที่ดี เดินทางไปจุดต่าง ๆ ทั้งในเมืองและระหว่างเมืองอื่นได้อย่าง
สะดวก
๒) คานึงถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สร้างอาคารสถานที่ที่คานึงสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเมือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๔๙

ตัวอย่างแนวคาตอบใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมของทวีปอเมริกใต้
ตามหัวข้อที่กลุ่มของตนได้รับ จากนั้นวิเคราะห์เรื่องราวและตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้

กรณีศึกษาที่ ...๒... เรื่อง ...โรชินฮา สลัมที่ใหญ่ที่สดุ ของบราซิล...
๑. นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในกรณีศึกษา อย่างไรบ้าง
- เปลี่ยนแปลงจากย่านชุมชนแห่งหนึ่งในเมือง กลายเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในทวีป

๒. สาเหตุใด ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามกรณีศึกษา
๑) ลักษณะการเจริญเติบโตของประเทศที่เน้นความเจริญแบบเมืองท่า ทาให้คนกระจุกตัวกันในเมือง
๒) การจัดผังเมืองไม่ดี ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทาให้ผู้มีรายได้น้อยต้องไปอยู่ในพื้นที่ชุมชน
แออัด

๓. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามกรณีศึกษานี้ ก่อให้เกิดผลต่อสังคมอย่างไรบ้าง
๑) เกิดชุมชนแออัดใหญ่ใหญ่ ๒) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแออัดไม่ดี ขาดความพร้อมด้านอุปโภค
บริโภค ขาดความสะอาดและขาดความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ๓) เกิดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมที่
ปรายได้ยาก

๔. หากนักเรียนมีโอกาสได้เป็นผู้ดูแลสถานที่ในกรณีศึกษา นักเรียนจะมีวิธีการในการแก้ไข
หรือพัฒนา ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมนี้ อย่างไรบ้าง
๑) จัดการรื้อชุมชนแออัดทิ้ง ๒) สร้างเมืองย่อยรับรองแห่งใหม่นอกเมือง เพื่อย้ายคนจากสลัมมาอยู่ที่แห่ง
ใหม่ จัดสถานที่ให้มีคุณภาพ มีที่พัก งาน และการคมนาคมที่ดีรองรับ ๓) ใส่ใจในการแก้ปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรม ตรวจสอบอยู่เสมอ

๒๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหา
๑. แหล่งท่องเที่ยวในอเมริกาใต้
๑) มาชู ปิกชู ประเทศเปรู
๒) เมืองลิมา ประเทศเปรู
๓) รูปปั้นพระเยซูคริสต์ ประเทศบราซิล
๔) เกาะอีสเตอร์ ประเทศชิลี
๕) ป่าแอมะซอน
๖) น้าตกอีกวาชู
๗) อุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปย์เน
ประเทศชิลี
๘) ทะเลเกลือ ซาลาร์ เด ยูยูนี ประเทศ
โบลิเวีย

รายวิชาสังคมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในทวีปอเมริกา
ใต้ “South American Backpacking Trip: Brazil, Bolivia,
Peru, Columbia”

ที่มา : https://www.youtube.com/
watch?v=RmlXd71wLzM&t=193s
หลังจากชมวีดิทัศน์ ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
“จากวีดิทัศน์ นักเรียนเห็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง”
(โบรำณสถำนเก่ำแก่บนยอดเขำ ทะเล และรูปปั้นพระเยซูคริสต์)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จะเห็นได้ว่า ทวีปอเมริกาใต้
นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน
วันนี้เราจะศึกษาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในทวีปอเมริกาใต้”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในทวีป
อเมริกาใต้ (South American
Backpacking Trip: Brazil, Bolivia, Peru,
Columbia)
(https://www.youtube.com/watch?v=
RmlXd71wLzM&t=193s)
๒. ภาพแผนที่ทวีปอเมริกาใต้
๓. ภาพสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้
(ตามหัวข้อที่ได้กาหนดไว้)
๔. ใบความรู้ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในทวีป
อเมริกาใต้
๕. โปรแกรมนาเสนอเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว
ในทวีปอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับที่มีต่อทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างมีเหตุมีผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้ที่มีต่อมนุษย์ได้
อย่างมีเหตุผล

รายวิชาสังคมศึกษา

ขั้นสอน
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับกระดาษ
และอุปกรณ์สาหรับการวาดภาพระบายสี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
“มาเทีย่ วอเมริกาใต้กันเถอะ” ซึ่งโจทย์กาหนดให้นักเรียนศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญในทวีปอเมริกาใต้ ๑ แห่ง (ครูเลือกให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม) จากทั้งหมด ๗ แห่ง ดังนี้
๑) มาชู ปิกชู ประเทศเปรู
๒) กริซตูเรเดงโตร์ (รูปปั้นพระเยซูคริสต์) ประเทศบราซิล
๓) เกาะอีสเตอร์ ประเทศชิลี
๔) ป่าแอมะซอน
๕) น้าตกอีกวาชู
๖) อุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปย์เน ประเทศชิลี
๗) ทะเลเกลือ ซาลาร์ เด ยูยูนี ประเทศโบลิเวีย
โดยนักเรียนจะต้องทาโปสเตอร์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ตน
ได้รับ พร้อมออกแบบตกแต่งให้สวยงาม ใช้เวลาในการทา ๒๐ นาที
โดยมีหัวข้อที่กาหนดให้ต่อไปนี้
๑) ข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่
๒) ความสาคัญของสถานที่

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การทาโปสเตอร์ให้ความรู้และแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้กิจกรรม
“มาเที่ยวอเมริกาใต้กันเถอะ”

๒๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลากสีสันอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา

เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วให้นาไปติดตรงบอร์ดห้องเพื่อแลก
เปลี่ยนกันศึกษาข้อมูล จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสถานที่ให้
สมบูรณ์ (Obj. ๑, ๒)
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวในทวีป
อเมริกาใต้ที่มีต่อมนุษย์ (ด้ำนสภำพแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนวิถี
กำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์ ฯลฯ กล่ำวคือ แหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ นอกจำกนันยังสร้ำงรำยได้แก่
มนุษย์ที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง)
(Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญในทวีป
อเมริกาใต้ได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๒๕๓

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- กิจกรรม “มาเที่ยว - กระดาษและ
อเมริกาใต้กันเถอะ” อุปกรณ์เครื่องเขียน
สาหรับทากิจกรรม

ดี : อธิบายลักษณะของ
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
ของแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ในทวีปอเมริกาใต้ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญในทวีป
อเมริกาใต้ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับที่มีต่อ
ทวีปอเมริกาใต้ได้

- การตอบคาถาม
- กิจกรรม มาเที่ยว
อเมริกาใต้กันเถอะ

- คาถาม
- กระดาษและ
อุปกรณ์เครื่องเขียน
สาหรับทากิจกรรม

ดี : วิเคราะห์ความสาคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ที่มีต่อทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ความ
สาคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับที่มีต่อทวีปอเมริกาใต้
ได้แต่ยังขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับที่มี
ต่อทวีปอเมริกาใต้ได้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายถึงความสาคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวในทวีป
อเมริกาใต้ที่มีต่อมนุษย์ได้

- การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ดี : อภิปรายถึงความสาคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวในทวีป
อเมริกาใต้ที่มีต่อมนุษย์ได้
อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ความ
สาคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับที่มีต่อทวีปอเมริกาใต้
ได้แต่ยังไม่ครอบคลุมใน
บางประเด็น

๒๕๔
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับที่มี
ต่อทวีปอเมริกาใต้ได้

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕๕

ใบความรู้ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้
มาชู ปิกชู (Machu Picchu)
ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศเปรู ซากเมืองโบราณ
ขนาดใหญ่ของอารยธรรมอินคา ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่
ซ่อนอยู่ในบริเวณเทือกเขาแอนดีส นักประวัติศาสตร์
ได้สั น นิ ษฐานว่าสร้ างขึ้น ช่ว งคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ ๑๕
และถูกปล่อยทิ้งร้างใน ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ จน
เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๑ นักโบราณคดี ไฮแรม บิงแฮม (iram
Bingham) ได้ค้นพบโบราณสถานแห่งนี้อีกครั้ง ทาให้
มาชู ปิกชู ได้รับการบูรณะและกลายเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวที่ได้รับการยอมรับเป็น ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก

ที่มา : https://pantip.com/topic/32419193

กริซตูเรเดงโตร์ (รูปปั้นพระเยซูคริสต์)
(Christ the Redeemer)
กริซตูเรเดงโตร์ หรือ รูปปั้นพระเยซูคริสต์ เป็น
อนุสาวรีย์ตั้งอยู่บนยอดเขากอร์โกวาดู เมืองริโอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล มีความสูง ๓๘ เมตร เปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๓๑ มี
ความสวยงามคือหากมองจากมุมสูง จะเห็ นเหมือน
พระเยซูกาลังอ้าแขนโอบกอดเมืองริโอ เดอ จาเนโร
ปัจจุบันได้ถูกจัดเป็น ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
ใหม่
ที่มา : http://travelercorner.com/christ-redeemerrio-brazil/

๒๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โมอาย : เกาะอีสเตอร์ (Moai: Easter Island)
ตั้งอยู่บนเกาะอีสเตอร์ ประเทศชิลี โมอาย คือชื่อ
เรียกของรูปปั้นแกะสลั กจากหินขนาดยักษ์ มีลักษณะ
เหมือนช่วงบนของมนุษย์ และมีศีรษะขนาดใหญ่เด่น
ชัด จากการสารวจพบว่ามีโมอายมากกว่า ๖๐๐ ตัว
กระจายตัวอยู่ในเกาะอีสเตอร์
ที่มา : https://oceaniacruisesblog.com/2015/10/30/
the-mystery-of-easter-island/
ที่มา : http://www.untamedpath.com/slide/amazonrainforest-adventure/deep-amazon-group-by-ceiba-tree/

ป่าแอมะซอน (Amazon Forest)
เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ แม่น้าแอมะซอน และบริเวณตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้ มีเนื้อที่
มากกว่า ๕ ล้านตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า ๙
ประเทศ เนื้อที่กว่าร้อยละ ๖๐ ตั้งอยู่ในประเทศบราซิล
ป่าแอมะซอนเป็นหนึ่ง ในผื นป่า ที่อุ ดมสมบูรณ์ แ ละมี
ความหลากทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มี
พันธุ์ไม้มากกว่า ๑๖,๐๐๐ ชนิด ป่าแอมะซอนเหมาะ
สาหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แต่ต้องระวัง
อันตรายจากการเดินทาง โดยเฉพาะภัยธรรมชาติและ
สัตว์ป่าดุร้ายนานาชนิด
ที่มา : https://tecake.in/there-is-a-50-probabilityof-amazon-rainforest-turning-into-barren-savannah

น้าตกอีกวาซู (Iguazu Falls)
ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนประเทศบราซิลกับอาร์เจนตินา
เป็นน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ คาว่า “อีกวาซู”
มาจากภาษากวารานี แปลว่า “สายน้าอันยิ่งใหญ่” น้าตก
อี ก วาซู มี ข นาดใหญ่ แนวยาวกว่ า ๔ กิ โ ลเมตร สู ง กว่ า
๒๖๙ ฟุต มีความสวยงามและยังคงความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติเอาไว้
ที่มา : https://somethingoffreedom.com/guide-iguazufalls-brazil/

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕๗

อุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปย์เน
(Torres Del Paine National Park)
ตั้งอยู่ในประเทศชิลี ครอบคลุมพื้นที่ ๔๔๘,๒๘๐
เอเคอร์ เป็นอุทยานที่มีจุดน่าสนมากมาย ตั้งแต่ภูเขา
สูงที่มีหิมะปกคลุมยอดเขา ธารน้าแข็ง ทะเลสาบเปโอ
แม่น้า รวมไปถึง พันธุ์พืช และพันธุ์สั ตว์จ านวนมาก
โดยมี เ ทื อ กเขากอร์ ดิ เ ยร่ า อยู่ บ ริ เ วณศู น ย์ ก ลาง
เหมาะสาหรับผู้ที่รักธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง
ทีม่ า : https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/
nature-travel/torres-del-paine-patagonia-trek

ซาลาร์ เดอ อูยูนี (Salar de Uyuni)
ตั้งอยู่ในประเทศโบลิเวีย บนเนื้อที่กว่า ๑๐,๕๘๒ ตารางกิโลเมตร
มีจุดเด่นคือเป็นทะเลเกลือกว้างใหญ่ที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะช่วง
เวลาที่ฝนตกจนเกิดผืนน้าปกคลุมผลึกเกลือ ทาให้เห็นภาพสะท้อน
อย่างสมบูรณ์แบบ เห็นภาพสะท้อนได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีโรงแรม
เกลือที่สิ่งก่อสร้างสร้างมาจากเกลือรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ภาพซาลาร์ เดอ อูยูนี และโรงแรมเกลือ
ที่มา : https://travel.kapook.com/view84551.html
แหล่งอ้างอิง
ฝ่ายวิชาการ พีบีซี. (๒๕๕๓). ทวีปอเมริกาใต้. กรุงเทพฯ: พีบีซี.
เลดี้บัค (นามแฝง). (๒๕๕๗). เที่ยวบราซิล เมืองแห่งพระเจ้า รีโอเดจาเนโร. สืบค้นเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. สืบค้นได้จาก
https://travel.mthai.com/world-travel/45907.html
กรม
Amazon Rainforest. (2018). Retrieved July 21, 2018,บรรณานุ
from https://www.beautifulworld.com/south-america/brazil/
amazon-rain-forest/
Hasna Haidar. (2017). 10 Most Beautiful Places in Latin America. Retrieved July 21, 2018, from
https://www.topuniversities.com/blog/10-most-beautiful-places-latin-america

๒๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๗ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระภูมิศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ม.๓/๒ ระบุ แ นวทางการอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในทวีป อเมริก าเหนื อ และ
อเมริกาใต้
ม.๓/๓ ส ารวจ อภิ ป รายประเด็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ และ
อเมริกาใต้
ม.๓/๔ วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกัน
จัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อดารงกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีดุลยภาพ
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อม
๒) สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
๓) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
๕) ผลกระทบที่ไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
ทักษะ/กระบวนการ
๑) ประเมินสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
๒) วิเคราะห์และอภิปรายแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
๓) นาเสนอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕๙

เจตคติ
๑) เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
๒) นาแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ได้
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ออกแบบป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔-๖ คน เพื่อออกแบบป้ายรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ โดยมีประเด็นการทาดังนี้
๑) คาขวัญหรือข้อความเชิญชวนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒) ออกแบบตรา (โลโก้) ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓) ภาพวาดประกอบที่ให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเชิญชวนให้มาอนุรักษ์ส่งแวดล้อม
โดยทาลงในกระดาษ ๑-๑.๕  ๐.๕-๑ เมตร เป็นกระดาษที่ไม่บางเกินไป สามารถนาไปติดและใช้ได้
จริง
กาหนดส่งก่อนการนาเสนอ ๑ สัปดาห์ และกานหนดนาเสนอผลงาน โดยให้ระยะเวลาในการนาเสนอ
ผลงานไม่เกิน ๘ นาที

๒๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ความถูกต้อง
ทาได้ครบทุก
ทาได้ ๒ จาก ๓
ทาได้ ๑ จาก ๓
ครบถ้วนของ
ประเด็นดังนี้
ประเด็นดังนี้
ประเด็นดังนี้
ผลงาน
๑) คาขวัญหรือ
๑) คาขวัญหรือ
๑) คาขวัญหรือ
ข้อความอนุรักษ์
ข้อความอนุรักษ์
ข้อความอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๒) มีตรา โลโก้
๒) มีตรา โลโก้
๒) มีตรา โลโก้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เกีย่ วกับการอนุรักษ์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๓) มีภาพประกอบ ๓) มีภาพประกอบ ๓) มีภาพประกอบ
เกี่ยวกับปัญหาหรือ เกี่ยวกับปัญหาหรือ เกี่ยวกับปัญหาหรือ
แนวทางอนุรักษ์
แนวทางอนุรักษ์
แนวทางอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ความสวยงาม ทาได้ครบทุก
ทาได้ ๒ จาก ๓
ทาได้ ๑ จาก ๓
และความคิด
ประเด็นดังนี้
ประเด็นดังนี้
ประเด็นดังนี้
สร้างสรรค์
๑) ผลงานสะอาด ๑) ผลงานสะอาด ๑) ผลงานสะอาด
ผลงาน
เรียบร้อย
เรียบร้อย
เรียบร้อย
๒) นาเสนอแนวคิด ๒) นาเสนอแนวคิด ๒) นาเสนอแนวคิด
ที่สร้างสรรค์ แปลก ที่สร้างสรรค์ แปลก ที่สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่
ใหม่
ใหม่
๓) ใช้เทคนิคทาง
๓) ใช้เทคนิคทาง
๓) ใช้เทคนิคทาง
ศิลปะในการสร้าง ศิลปะในการสร้าง ศิลปะในการสร้าง
ผลงานให้น่าสนใจ ผลงานให้น่าสนใจ ผลงานให้น่าสนใจ
ตามหลักทัศนศิลป์ ตามหลักทัศนศิลป์ ตามหลักทัศนศิลป์
ความ
นักเรียนส่งงานตรง นักเรียนส่งงานช้า นักเรียนส่งงานช้า
รับผิดชอบใน
ตามระยะเวลาที่ครู กว่าที่กาหนด ๒ วัน กว่าที่กาหนด ๓ วัน
การทางาน
กาหนดให้
เป็นต้นไป
การนาเสนอ
ทาได้ครบทุก
ทาได้ ๒ จาก ๓
ทาได้ ๑ จาก ๓
ผลงาน
ประเด็นดังนี้
ประเด็นดังนี้
ประเด็นดังนี้
๑) นาเสนอได้น่า
๑) นาเสนอได้น่า
๑) นาเสนอได้น่า
สนใจ อ้างถึงความ สนใจ อ้างถึงความ สนใจ อ้างถึงความ
เป็นมาและผลงาน เป็นมาและผลงาน เป็นมาและผลงาน
ได้ชัดเจน
ได้ชัดเจน
ได้ชัดเจน

๑ (ปรับปรุง)
ไม่สามารถทาได้ใน
ประเด็นดังนี้
๑) คาขวัญหรือ
ข้อความอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒) มีตรา โลโก้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๓) มีภาพประกอบ
เกี่ยวกับปัญหาหรือ
แนวทางอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ไม่สามารถทาได้ใน
ประเด็นดังนี้
๑) ผลงานสะอาด
เรียบร้อย
๒) นาเสนอแนวคิด
ที่สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่
๓) ใช้เทคนิคทาง
ศิลปะในการสร้าง
ผลงานให้น่าสนใจ
ตามหลักทัศนศิลป์
นักเรียนไม่ส่งงานช้า
กว่าที่กาหนด ๔ วัน
เป็นต้นไป
ไม่สามารถทาได้ใน
ประเด็นดังนี้
๑) นาเสนอได้น่า
สนใจ อ้างถึงความ
เป็นมาและผลงาน
ได้ชัดเจน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๒) ใช้ภาษาได้อย่าง ๒) ใช้ภาษาได้อย่าง ๒) ใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนตาม ถูกต้อง ชัดเจนตาม ถูกต้อง ชัดเจนตาม
หลักภาษา
หลักภาษา
หลักภาษา
๓) นาเสนอภายใน ๓) นาเสนอภายใน ๓) นาเสนอภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓-๑๖
คะแนน ๙-๑๒
คะแนน ๕-๘
คะแนน ๑-๔
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒๖๑

๑ (ปรับปรุง)
๒) ใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนตาม
หลักภาษา
๓) นาเสนอภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

๒๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๕.๒ ม.๓/๑ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ ยนแปลงทางธรรมชาติ และ
ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๒ ม.๓/๒ ระบุ แ นวทางการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้
ขอบเขตเนื้อหา
๑) ความหมายสิ่งแวดล้อม
๒) ประเภทของสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายนิ ย าม และลั ก ษณะของ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม
กับการดารงชีวิตได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งรอบตัวโดยการตั้งคาถาม เมื่อผู้เรียน
ตอบคาถามมาให้ ผู้ ส อนเขียนคาตอบของผู้ เรียนบนกระดาน
หรือให้ผู้เรี ยนเขียนบนกระดานด้วยตนเอง โดยมีแนวคาถาม
ดังนี้
- นักเรียนในห้องเรียนนี้มีสิ่งของอะไรบ้าง (มี เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ สมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ)
- นักเรียนในห้องเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนมองเห็นขณะนี้มี
สิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง (มี เช่น คน มด ต้นไม้ ฯลฯ)
- นักเรียนคิดว่ามีสิ่งอื่น ๆ อีกไหมที่เราไม่สามารถมองเห็น
ด้วยตาแต่สัมผัสได้ในห้องเรียนนี้ไหม (มี เช่น อากาศ แสงแดด
ฯลฯ)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่ บทเรียนว่า “จากที่เราได้สั งเกตสิ่ ง ที่ อ ยู่
รอบ ๆ ตัวไปเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้มีความหลากหลาย วันนี้เรา
จะมาเรียนรู้กันว่าสิ่ งที่อยู่รอบ ๆ ตัว เรานี้ เรียกโดยทั่ว ไปว่า
อะไร”
ขั้นสอน
๑. ครูแจกบัตรคาความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน
โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนห้องออกมาหน้าชั้นเรียน จานวน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. เว็บไซต์ https://www.ryt9.com
สือ่
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ม.๓
๒. PowerPoint เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีป
อเมริกาเหนือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การอภิปรายอภิปรายความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑๐ คน ซึ่งแต่ละคนจะต้องได้รับแจกบัตรคา ความหมายของ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยบัตรคาเมื่อเรียงลาดับตามนิยาม
ความหมายที่ถูกต้อง คือ
๑.๑) สิ่งแวดล้อม คือ
๑.๒) ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์
๑.๓) ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต
๑.๔) ทั้งที่มองเห็นและสัมผัสได้
๑.๕) และมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้
๑.๖) ทุกสิ่งมีอิทธิพลเชื่อมต่อกัน สิ่งหนึ่งกระทบกั บสิ่ ง
หนึ่งเป็นวัฏจักร
๑.๗) มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดี
๑.๘) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทกว้าง ๆ คือ
– สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
– สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
หลังจากผู้เรียนได้รับบัตรคาเรียบร้อย ให้ผู้เรียนทั้งห้ อง
ช่วยกันเรียงลาดับบัตรคาให้ออกมาเป็นนิยามของสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกต้องโดยผู้สอนให้เวลาผู้เรียนในการเรียงลาดับ
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบนิยามของสิ่งแวดล้ อมที่
ตนเองได้เรียงลาดับต่อกัน จากนั้นผู้สอนเฉลยนิยามที่ถูกต้อง
ให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนจดบันทึกลงในสมุด (Obj. ๑)

๒๖๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๓. จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบคาถามลงในสมุด โดย
คาถามมีจานวน ๒ ข้อ คือ
- จากการที่ได้เรียนความหมายเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้ อ ม ให้
ผู้เรียนระบุชื่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาชนิดละ ๕ อย่าง (สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สายลม แสงแดด อากาศ ฯลฯ สิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ฯลฯ)
- จากที่ผู้เรียนระบุชื่อสิ่งแวดล้อม ๑๐ ชนิด ผู้เรียนคิดว่า
สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดนั้นส่งผลต่อนักเรียน หรือมีความเกี่ยว
ข้องกับนักเรียนอย่างไร (เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าหากไม่มีต้นไม้ เรา
จะไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ ถ้าหากไม่มีแสงแดด สิ่งมีชีวิตทุกอย่าง
จะตายหมด หากไม่มีพัดลม ผู้คนที่อยู่ในเขตร้อนจะไม่สะดวก
สบายหรือไม่สบายได้ง่ายขึ้น)
จากนั้นผู้สอนยกสิ่งที่ผู้เรียนได้เขียนมาเป็นตัวอย่าง หรือชี้
ชวนให้ผู้เรียนสังเกตว่าแท้จริงแล้วนั้นสิ่งแวดล้อมมีผลต่อมนุษย์
ทั้งสิ้น
๔. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “ทึ่งทั่วโลก ชุด The Asia Hunter
ตอน เมืองที่หนาวที่สุดในโลก ประเทศรัสเซีย ” ให้ผู้เรียนชม
โดยผู้สอนให้คาถามให้ผู้เรียนสังเกตระหว่างชมวีดิทัศน์ ๒ ข้อ
ดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
- จากวิดีโอสิ่งแวดล้อมที่สังเกตเห็นมีอะไรบ้าง ให้ผู้เรียน
สังเกตในประเด็น สภาพอากาศ ภูมิประเทศ การแต่งกาย ที่อยู่
อาศัย อาหาร อื่น ๆ (สภาพอากาศ–หนาวเย็น การแต่งกาย–
สวมเสื้อผ้าหนา ที่อยู่อาศัย–หน้าต่างค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ปิด
หน้าต่าง อาหาร–อาการที่มีไขมันมาก อื่น ๆ–นิยมการไปอบ
ซาวน์น่า ตกปลาจากช่องน้าแข็งที่เจาะไว้)
- หลังจากสังเกตแล้วให้ผู้เรียนวิเคราะห์ว่า สภาพอากาศ
หรือภูมิประเทศนั้นส่งผลต่อการแต่งกาย ที่อยู่อาศัย และอาหาร
หรือไม่ (สภาพอากาศมีผลต่อการดารงชีวิตของผู้คน) (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ สรุ ป บทเรี ย นและ
พัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคาถาม
ดังนี้
- สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่แตกต่างกัน ส่งผลกับมนุษย์อย่างไร
(ส่งผลให้มนุษย์มีแนวทางดารงชีวิตแตกต่างกัน)
- จากสิ่งที่เรียนในวันนี้ทาให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดหรือ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมไรบ้าง (เข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและประเภทของสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งเข้าใจว่าสิ่ ง
แวดล้อมที่แตกต่างกันทาให้มนุษย์มีการดารงชีวิตที่แตกต่างกัน)
(Obj. ๓)

๒๖๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๖๖
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถ
- การตอบคาถาม
อธิบายนิยาม และ
- การทากิจกรรม
ลักษณะของสิ่งแวดล้อมได้
อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะ
และกระบวนการ
- การตอบคาถาม
นักเรียนสามารถ
- การทากิจกรรม
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
สิ่งแวดล้อมกับการดารง
ชีวิตได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ
สามารถอภิปรายความ - การตอบคาถาม
สาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มี - การอภิปราย
ต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- บัตรคา

ดี : บอก ขยายความนิยาม และ
ลักษณะของสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : บอก ขยายความ นิยาม
และลักษณะของสิ่งแวดล้อมได้แต่
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก ขยาย
ความนิยาม และลักษณะของสิ่ง
แวดล้อมได้

- คาถาม
- บัตรคา

ดี : อธิบาย เชื่อมโยง ความสัมพันธ์
ของสิ่งแวดล้อมกับการดารงชีวิตได้
อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : อธิบายและสามารถเชื่อม
โยง ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม
กับการดารงชีวิตได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของสิ่ง
แวดล้อมกับการดารงชีวิตได้

- คาถาม
- ประเด็น
การอภิปราย

ดี : นาเสนอ อธิบาย ขยายความ
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้ : อภิปรายความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปราย
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๖๗

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

๒๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ส ๕.๒ ม.๓/๑ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
สังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
๑. ครูให้นักเรียนชมภาพ “สะพานนิวริเวอร์กอร์จ” แล้วตั้ง
๒. ห้องสมุด
ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ประเด็นถามนักเรียนดังนี้
๓. อินเทอร์เน็ต
ขอบเขตเนื้อหา
สือ่
๑. ความหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
๑. ภาพสะพานนิวริเวอร์กอร์จ อ้างอิงจาก
๒. ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกา
(www.neutron.rmutphysics.com/scienceเหนือ
news)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ใบงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีป
ด้านความรู้
อเมริกาเหนือ
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่าง
๓. กรณีศึกษา เรื่อง เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมได้อย่างถูกต้อง
๔. กรณีศึกษา เรื่อง สะพานโกลเดนเกท
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑) “นักเรียนรู้จักชื่อสถานที่ในภาพนี้หรือไม่” และสถานที่นี้ ๕. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ใดบนโลก
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
ใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือที่กาหนดให้ในบทความ (สะพำนนิวริเวอร์กอร์จ ประเทศสหรัฐอเมริกำ)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ได้อย่างมีเหตุผล
๒) “สถานที่ในภาพ สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านใด” (ช่วยให้ วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
ด้านคุณลักษณะ
กำรคมนำคมสะดวก รวดเร็ว และประหยัด)
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือจากกรณีศึกษาที่
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบและนาเข้าสู่บทเรียนว่า “นอกจากสะพาน กาหนดให้ ลงในใบงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
ใหม่ทางสังคมที่มีต่อประชาชนในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง นิวริเวอร์กอร์จแล้ว ในทวีปอเมริกาเหนือยังมีสิ่ง แวดล้อมใหม่ทาง สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
มีเหตุผล
สังคมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่ง แวดล้อมและสังคม ซึ่ง
เราจะได้เรียนถึงความหมายและตัวอย่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ของสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ จากนั้นนาเข้า
สู่บทเรียนเรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
ขั้นสอน
๑. ครูอภิปรายหาเรื่องสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือ ในประเด็นต่อไปนี้
๑.๑ ความหมายของสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
๑.๒ ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
จากนั้ น ครู ล องให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ความหมายของ
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม และลองยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมที่นักเรียนรู้จัก
(แนวค้ำตอบ สิ่งแวดล้อมใหม่ทำงสังคม หมำยถึง สิ่งที่อยู่รอบ ตัวมี
กำรเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง หรื อ สร้ ำ งขึ นใหม่ และมี ผ ลต่ อ กำร
ด้ำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนในพืนที่ ตัวอย่ำงเช่น ถนน อำคำรสูง
ตลำด เป็นต้น)
(Obj. ๑)
๒. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ โดยครูอธิบายข้อสงสัยและอธิบาย
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๓. แบ่งนักเรียน โดยแบ่งเป็นเลขคู่ (๒, ๔, ๖, ๘ หรือมากกว่านั้น
ตามความเหมาะสมของนักเรียน) จากนั้นให้ทาใบงาน

๒๖๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ โดยให้แต่ละ
กลุ่มศึกษาบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม ๒ บทความ
และตอบคาถามในบทความ
- กลุม่ เลขคี่ เรื่อง เขื่อนฮูเวอร์
- กลุ่มเลขคู่ เรื่อง สะพานโกลเดนเกท
ทั้งนี้ ครูเสริมให้ความรู้และภาพประกอบเพิ่มเติมให้กับสถานที่ทั้ง ๒
แห่งนี้
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอแนวคิดคาตอบ โดยให้กลุ่มที่
เหลือช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และสรุปคาตอบ (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครูตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การอภิปรายสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ ตามแนวคาถาม ดังนี้
๑) ปัจจัยใดบ้างที่ทาให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ (แนวคาตอบ ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ เทคโนโลยี เป็นต้น)
๒) สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือมีความ สาคัญ
อย่างไร (สิ่งแวดล้อมใหม่ทำงสังคมก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ธรรมชำติ และก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ เกิดกำรสร้ำงสรรค์วิธีกำรและเทคโนโลยีใหม่แก่มนุษย์)
(Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
วิธีการ
ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความหมาย - ตอบคาถาม
และยกตัวอย่าง
- การทาใบงาน
สิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมได้

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
- การทาใบงาน
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น - การนาเสนอ
จากสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมในทวีปอเมริกา
เหนือที่กาหนดให้ใน
บทความ

๒๗๑

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ

ดี : อธิบายความหมายและ
ยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : อธิบายความหมาย
และยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคมได้แต่ยังไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความหมายและยก
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมได้

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ

ดี : วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
จากสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
ที่กาหนดให้ในบทความได้
อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือที่กาหนดให้ใน
บทความได้แต่ยังขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
ในทวีปอเมริกาเหนือที่
กาหนดให้ในบทความได้

๒๗๒
สิ่งที่ต้องการวัด/
วิธีการ
ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญ - การตอบคาถาม
ของสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง - การสังเกต
สังคมที่มีต่อประชาชน พฤติกรรม
ในทวีปอเมริกาเหนือ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : อภิปรายความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมที่มีต่อประชาชนใน
ทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
เข้าใจ ครบถ้วน สมบูรณ์
พอใช้ : อภิปรายความ
สาคัญของสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมทีม่ ีต่อประชาชน
ในทวีปอเมริกาเหนือได้แต่
ยังขาดไปบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมที่
มีต่อประชาชนในทวีป
อเมริกาเหนือได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๗๓

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

๒๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทความเกี่ยวกับสถานที่สาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้ต่อไปนี้
สถานที่สาคัญที่ได้รับ ...........................................................................................
๑. สถานที่ที่นักเรียนได้รับมีความสาคัญอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
๒. สถานที่ที่นักเรียนได้รับ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
๓. นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๗๕

เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ (Hoover Dam)
เขื่อนฮูเวอร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลาสเวกัส
ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร (๓๐ ไมล์) เขื่อนฮูเวอร์ตั้งชื่อตาม
ประธานาธิบดี เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ (Herbert Hoover) ซึง่
เป็นผู้ผลักดันสาคัญของโครงการเขื่อนฮูเวอร์ตั้งแต่แรก
การก่อสร้างเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ และเสร็จในวันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งเสร็จก่อนกาหนดถึง ๒ ปี การ
สร้างเขื่อนฮูเวอร์ทาให้เกิดทะเลสาบฝีมือมนุษย์ คือ ทะเล
สาบมี้ด (Lake Mead) เขื่อนฮูเวอร์ หรือ ทานบโบลเดอร์
เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้าโคโลราโดไว้ตลอดปี เพื่อ
ป้องกันอุทกภัยในฤดูหนาว เพื่อการชลประทานในเขตนั้น
สงวนพันธ์ปลา และเพื่อผลิตพลังไฟฟ้า

ภาพเขื่อนฮูเวอร์ในปี ค.ศ. ๑๙๓๕
ที่มา : https://azcapitoltimes.com/news/2015/05/
29/hoover-dam-construction/

ภาพเขื่อนฮูเวอร์จากมุมสูง
ที่มา : https://cleantechnica.com/2018/07/26/city-of-losangeles-wants-to-turn-hoover-dam-into-worlds-largestpumped-energy-storage-facility/

ตัวเขื่อนฮูเวอร์ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ตัวทานบสูง
๒๑๘ เมตร ฐานข้างล่างกว้าง ๑๙๘ เมตร สันทานบข้างบนกว้าง
๑๓.๕ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร ใช้คอนกรีต เฉพาะสร้างตัวทานบ
๓,๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์หลา และส่วนอื่น ๆ อีก ๔,๔๐๐,๐๐๐
ลูกบาศก์หลา มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้า จากน้าตก ๑๗ เครื่อง ให้
กาลังไฟฟ้า ๑,๘๓๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ ใช้เวลาสารวจถึง ๒๐ ปี
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๗-๒๔๖๗ (ค.ศ. ๑๙๐๔-๑๙๒๔) เริ่มสร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๒ (ค.ศ. ๑๙๒๙) เสร็จเมื่อ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
(ค.ศ. ๑๙๓๖) เมื่อปิดกั้นเขื่อนเต็มที่แล้ว เหนือเขื่อนขึ้นไปเกิด
เป็นทะเลสาบยาวตามตามลาแม่น้าถึง ๑๑๕ ไมล์ มีบริเวณทั้ง
หมด ๒๒๕ ตารางไมล์ เรียกชื่อทะเลสาบนี้ว่า ทะเลสาบมี๊ด ตาม
ชื่อของมิสเตอร์มี๊ด อธิบดีกรมการฟื้นฟูที่ดินของ สหรัฐอเมริกา
สมัยนั้น และเขื่อนฮูเวอร์ ก็ตั้งชื่อตามนามของประธานาธิบดี
ฮูเวอร์ ผู้ลงนามใน พ.ร.บ. โบลเดอร์ แคนยอน ให้สร้างเขื่อนนี้ได้

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในเขื่อนฮูเวอร์
ที่มา : https://www.videoblocks.com/video/insidethe-hoover-dam-generators-wqiowsf

ความจริงเขื่อนที่มีขนาดใหญ่โตกว่าเขื่อนฮูเวอร์ก็มีอยู่ แต่
โดยทั่วไปยกย่องให้เขื่อนฮูเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างอันน่ามหัศจรรย์
ชิ้นแรกที่เอาชนะธรรมชาติอันร้ายแรงของน้าท่วม และการกัก
เก็บน้าให้เกิดเป็นทะเลสาบขึ้นมาได้ ซึ่งไม่เคยมีใครสร้างสาเร็จ
ใหญ่โตมหึมาเช่นนี้มาก่อน

ที่มา : https://travelnevada.com/discover/32593/
hoover-dam

แหล่งอ้างอิง
ข้อมูลเที่ยวอเมริกา : เขื่อนยักษ์ฮเู วอร์ (Hoover Dam). (๒๕๖๒) สืบค้นเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒. สืบค้นได้จาก
https://www.thaifly.com/index.php?route=news/news&news_id=1027

๒๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สะพานโกลเดนเกท (Golden Gate Bridge)

สะพานโกลเดนเกท (Golden Gate Bridge) สิ่ง
มหัศจรรย์ทางวิศวกรรม ของโลกยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่ใน
เมืองซานฟรานซิสโก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
โลก (ปัจจุบันสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก คือ
Akashi-Kaikyo Bridge ตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่น) โดยมีระยะทาง
๒.๗ กิโลเมตร สูง ๒๒๓.๕ เมตร ทอดข้ามอ่าวทางตอน
เหนือของเมืองท่าซานฟรานซิสโกสู่เมืองมาริน ตัว
สะพานแขวนโกลเดนเกท ประกอบด้วยหอคอยเหล็ก
สองข้าง ข้างละ ๒๓๐ เมตรโดยใช้ลวดเคเบิลสลิงเป็น
ตัวดึงน้าหนักสะพาน ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๖
นิ้ว ข้างละ ๒ เส้น และยังมีเส้นลวดที่ยึดสายโยงอีก
๒๗,๕๗๒ เส้น ตัวสะพานอยู่สูงกว่าระดับน้า ทะเลใน
อ่าว ๖๑ เมตร ข้างสะพานทั้งสองด้านมีสะพานช่วงสั้น
ต่อกันรวมทั้งหมดเกือบ ๗ กิโลเมตร
ภาพขณะก่อสร้างสะพาน ค.ศ.
๑๙๓๕
ที่มา : https://www.nytimes.
com/2010/08/24/books/24
book.html

โจเซฟ แบร์มานน์ สเตร๊าซ์ (Joseph Bermann
Strauss) ผู้ออกแบบสะพานโกลเดนเกทและหัวหน้า
วิศวกร เริ่มต้นก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยตอน
แรกไม่มีใครคิดว่าจะสร้างสะพานนี้ได้ เพราะว่า
บริเวณนั้นมีหมอกมากและลมแรง แต่เขาก็สามารถ
สร้างสะพานแขวนที่มีโครงสร้างแข็งแรง ถึงขนาด
ต้านทานพายุเฮอร์ริเคนได้สาเร็จ นอกจากนี้ ด้วย
ความชาญฉลาดทางด้านการออกแบบ เขาได้ทาสี
แดงทั่วสะพาน เพื่อป้องกันไม่ไห้เหล็กซึ่งเป็นโครง
สร้างหลักของสะพานเกิดสนิม เนื่องจากเกลือของ
ลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก

ภาพสะพานโกลเดนเกทจากมุมสูง
ที่มา : https://edition.cnn.com/travel/article/golden-gatebridge-secrets-california/index.html

โครงการก่อสร้างสะพานผ่านช่องแคบซาน
ฟรานซิสโก ถูกเสนอขึ้นครั้งแรก ในช่วงต้นปี พ.ศ.
๒๔๑๕ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ จนกระทั่ง
หนังสือพิมพ์ “San Francisco Call Bulletin”
ตีพิมพ์เรื่องนี้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนจานวนมาก หลังจากนั้น
มติในสภานิติบัญญัติแห่งแคลิฟอร์เนีย จึงอนุมัติ
ให้มีการสร้างสะพานและเขตทางหลวงขึ้น ด้วย
งบประมาณ ๓๕ ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะหมอกปกคลุมสะพาน
เป็นจุดที่ได้รับความนิยมใน
การท่องเที่ยว
ที่มา :
https://vernclevenger.
com/site/catalog-index/
images/11-1

ภายหลังจากใช้เวลาในการสร้างเกือบ ๕ ปี สะพาน
จึงจะเสร็จสมบูรณ์ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งเปิดให้เดินเท้า
เท่านั้น โดยมีผู้ร่วมเป็นพยานมากกว่า ๒ แสนคน

แหล่งอ้างอิง
สะพานโกลเดนเกท (Golden Gate Bridge). (๒๕๖๒). สืบค้นเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒. สืบค้นได้จาก
http://www.neutron.rmutphysics.com/teaching-glossary/index.php?option=com_content&task=
view&id=5746&Itemid=17

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๗๗

แนวคาตอบของใบงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
ค าชี้แ จง ให้นักเรี ยนศึกษาบทความเกี่ยวกับสถานที่สาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้ต่อไปนี้
สถานที่สาคัญที่ได้รับ .........................เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์.............................

๑. สถานที่ที่นักเรียนได้รับมีความสาคัญอย่างไรบ้าง
- เป็นเขื่อนคอนกรีตผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการยกย่องให้เป็น ๑
ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

๒. สถานที่ที่นักเรียนได้รับ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
อย่างไรบ้าง
๑) เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้าขนาดใหญ่ หล่อเลี้ยงประชากร ๒) เป็นหนึ่งในต้นแบบของการ
ก่อสร้างยุคใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาชนะธรรมชาติได้ ๓) เป็นตัวอย่างงานด้านวิศวกรรม ๔)
เป็นต้นแบบในการควบคุมแม่น้าขนาดใหญ่ ๕) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศสหรัฐอเมริกา

๓. นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์อย่างไรบ้าง
- สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เกิดการสร้างสรรค์วิธีการและเทคโนโลยีใหม่แก่มนุษย์

๒๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แนวคาตอบของใบงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
ค าชี้แ จง ให้นักเรี ยนศึกษาบทความเกี่ยวกับสถานที่สาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้ต่อไปนี้
สถานที่สาคัญที่ได้รับ .........................สะพานโกลเดนเกท.............................

๑. สถานที่ที่นักเรียนได้รับมีความสาคัญอย่างไรบ้าง
- เป็นสะพานแขวนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของโลก มีอายุยาวนานกว่า ๘๐ ปี เป็นสะพาน
เชื่อมต่อระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกกับมาริน ร่นระยะเวลาการเดินทางข้ามพื้นที่ได้เร็วกว่าเดิม
หลายสิบเท่า

๒. สถานที่ที่นักเรียนได้รับ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนืออย่างไรบ้าง
๑) ช่วยให้การเดินทางข้ามเมืองระหว่างซานฟรานซิลโกกับมารินเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่า
๒) เป็นหนึ่งในต้นแบบของการก่อสร้างสะพานแขวนยุคใหม่ ที่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้
๓) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา

๓. นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์อย่างไรบ้าง
- สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เกิดการสร้างสรรค์วิธีการและเทคโนโลยีใหม่แก่มนุษย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๕.๒ ม.๓/๑ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ ยนแปลงทางธรรมชาติ และ
ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ส ๕.๒ ม.๓/๓ สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหา
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นั ก เรี ย นสามารถระบุ ข องปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป
อเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
เหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายความส าคั ญ ของปั ญ หา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือได้อย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาเสนอข่าวให้นักเรียนฟัง ในหัว ข้อข่าว “รัฐเทกซัส
เผชิญน้าท่วมรุนแรงเป็นประวัติการณ์จากพายุฮาร์วีย์”แล้วให้
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
- จากข่าว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด (รัฐเทกซัส)
- ปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดน้าท่วมรุนแรง (กำรเกิดพำยุ)
- จากข่าว อเมริกาเหนือได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง (ผล
กระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน และด้ำนเศรษฐกิจ)
๒. ครูเชื่อมโยงและนาเข้าสู่บทเรียนว่า “ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจาก
ข่าวข้างต้นเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์”
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูนาเสนอโปรแกรม PowerPoint เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ
จากนั้นครูตั้งประเด็นคาถามเพื่อตรวจสอบมโนทัศน์ของ
นักเรียน โดยมีแนวคาถามดังนี้
- ปัจจัย ๓ ประการ ที่ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติถูกทาลายคืออะไร (มนุษย์ สัตว์และโรคต่ำง ๆ และ
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ)

๒๗๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
สือ่
๑. ข่าว “รัฐเทกซัสเผชิญน้าท่วมรุนแรงเป็น
ประวัติการณ์จากพายุฮาร์วีย์” อ้างอิงจาก
https://www.bbc.com/thai/international41074108
๒. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ม.๓
๓. PowerPoint เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การนาเสนอผังก้างปลา (Fishbone Map)
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

๒๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
- ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะส่งต่อสิ่งแวดล้อม
ของทวีปอเมริกาเหนืออย่างไร (มีผ ลต่อมนุษย์โดยตรงคือไม่
สำมำรถด้ำรงชีวิตได้ปกติสุข เกินควำมขำดแคลน โรคภัยใหม่ ๆ
เกิดขึนส่งผลต่อคุณภำพชีวิต)
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ ๓ คน ตามความสมัครใจ
ของนั ก เรี ย นเอง และท ากิ จ กรรม “Fishbone ไขปั ญ หา”
โดยครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาจับฉลากประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งประกอบด้วย
- ปัญหาทรัพยากรดิน
- ปัญหาทรัพยากรน้า
- ปัญหาทรัพยากรแร่
- ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
- ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า - ปัญหาคลื่นความร้อน
- ปัญหาอากาศเย็นรุนแรง - ปัญหาพายุเฮอริเคน
- ปัญหาพายุทอร์นาโด
- ปัญหาน้าท่วม
- ปัญหาพายุภัยแล้ง
- ปัญหาฝนกรด
- ปัญหาพายุแผ่นดินไหว
จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือที่กลุ่มตนเองได้รับจาก
หนังสื อ เรียนสั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ม.๓ หรื อ
แหล่งข้อมูลอื่นที่นักเรียนสามารถค้นคว้าได้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

ตัวอย่างผังก้างปลา
๓. นั ก เรี ย นนาเสนอผลงานกลุ่ ม โดยแต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตัว แทน
นาเสนอหน้าชั้นเรียน และครูอธิบายเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ (Obj. ๑, ๒)
ขั้นสอน
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ สรุ ป บทเรี ย นและ
พั ฒ นาความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในทวีป
อเมริกาเหนือ โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
- ทวีปอเมริกาเหนือมีปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง (อำกำศเย็นรุนแรง พำยุเฮอริเคน น้ำท่วม ฝนกรด
ฯลฯ) (Obj. ๑)
- ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือต่าง ๆ
เหล่านี้ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของอย่างไร (ท้ำให้เกิดมลพิษ
ทำงสิ่งแวดล้อม และกำรสูญเสียทรัพยำกรธรรมชำติในทุกด้ำน
อย่ำงรวดเร็ว) (Obj. ๓)

๒๘๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๘๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุของปัญหา
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การทากิจกรรม
- การทาแผนผังก้าง
ปลา

- คาถาม
- กิจกรรม “Fishbone
ไขปัญหา”
- กระดาษปรู๊ฟ

ดี: อธิบายปัญหาสิ่ง
แวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์
พอใช้ : อธิบายปัญหา
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือได้ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้ - การตอบคาถาม
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป - การทากิจกรรม
อเมริกาเหนือ
- การทาแผนผังก้าง
ปลา

- คาถาม
- กิจกรรม “Fishbone
ไขปัญหา”
- กระดาษปรู๊ฟ

ดี : จาแนก อธิบายสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่ง
แวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์และมีเหตุผล
พอใช้ : จาแนก อธิบาย
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนก อธิบายสาเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือได้

- คาถาม
- ประเด็นการอภิปราย

ดี : อธิบาย ขยายความ
นาเสนอความสาคัญของ
ปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อทวีป
อเมริกาเหนือได้อย่าง
สมเหตุสมผล

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
ปัญหาทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมที่มีต่อทวีปอเมริกา
เหนือ

- การตอบคาถาม
- การอภิปราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๒๘๓

เกณฑ์
พอใช้ : อธิบาย ขยาย
ความ นาเสนอความ
สาคัญของปัญหาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
ทวีปอเมริกาเหนือได้ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบาย ขยายความ
นาเสนอความสาคัญของ
ปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อทวีป
อเมริกาเหนือได้

๒๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๘๕

รัฐเทกซัสเผชิญน้าท่วมรุนแรงเป็นประวัติการณ์จากพายุฮาร์วีย์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า เมืองฮิวสตัน ในรัฐเทกซัส กาลังเผชิญน้าท่วมรุนแรงเป็นประวัติการณ์ จาก
อิทธิพลของเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ ซึ่งเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดที่พัดถล่มรัฐเทกซัส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย ๕ คน
และสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกลั่นน้ามันในพื้นที่
เฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งในรัฐเทกซัสเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยความรุนแรงระดับ ๔ แต่
ภายหลั ง ได้ อ่ อ นก าลั ง เป็ น พายุ โ ซนร้ อ น ได้ ท าให้ เ กิ ด ฝนตกหนั ก โดยเมื อ งฮิ ว สตั น มี ป ริ ม าณน้ าฝนมากเป็ น
ประวัติการณ์คือ ๗๕ มิลลิเมตร ส่งผลให้ถนนหลายสายกลายสภาพเป็นแม่น้า ทางการคาดว่ า ฝนที่ตกลงมาอย่าง
หนักจะทาให้พื้นที่แถบนี้ได้รับปริมาณน้าฝนทั้งปีภายในเวลาเพียง ๑ สัปดาห์
สภาพอากาศรุนแรงส่งผลให้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่เมืองฮิวสตันแล้วอย่างน้อย ๕ คน นอกจากนี้
ทางการยังขยายขอบข่ายปฏิบัติการกู้ภัยเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ให้
ความช่วยเหลือประชาชนราว ๒,๐๐๐ คนในเมืองฮิวสตันและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งฮิวสตัน ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๔
ของสหรัฐฯ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองราว ๖.๖ ล้านคน
ส านั กงานอุตุนิ ย มวิทยาสหรั ฐ ฯ ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศรุนแรงเป็นประวัติการณ์ และน้าท่ว ม
ฉับพลันทั่วทุกพื้นที่เมืองฮิวสตัน อิทธิพลของพายุฮาร์วีย์ยังทาให้บ้านเรือนหลายพันหลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ บรรดา
ธุรกิจร้านค้าและสถานศึกษาต้องปิดทาการ เช่นเดียวกับท่าอากาศยานหลัก ๒ แห่งในเมืองที่ถูกน้าท่วมหนัก และ
การสัญจรทางบกแทบจะไม่สามารถทาได้
ภาวะวิกฤติ
เจมส์ คุก ผู้สื่อข่าวบีบีซีรายงานจากเมืองฮิวสตัน ว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทาให้วิศวกรต้องระบายน้า
ฉุกเฉินออกจากเขื่อน ๒ แห่ง จึงมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับเขื่อนให้เตรียมรับมือกับน้าท่วม
ขณะเดียวกัน ประชาชนบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์การเตรียมรับมือพายุของทางการ โดยชาวบ้านในพื้นที่น้า
ท่วมหนักแห่งหนึ่งแสดงความไม่พอใจที่ทางการแจ้งให้พวกเขาอยู่ในบ้าน แต่ในเวลาต่อมากลับพบว่าระดับน้าท่วม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนพวกเขาไม่สามารถอพยพออกมาได้
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนจะเดินทางลงพื้ นที่ประสบภัยในรัฐเทกซัสวันพรุ่งนี้ (๒๙ ส.ค.) แต่
ผู้สื่อข่าวมองว่า ทางการเมืองฮิวสตันจะเผชิญความยากลาบากในการอานวยความสะดวกแก่ผู้นาสหรัฐฯ เนื่องจาก
สภาพน้าท่วมหนักที่ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รัฐเทกซัสถือเป็นแหล่งผลิตน้ามันเชื้อเพลิ งแห่งใหญ่ของสหรัฐฯ ภัยพิบัติครั้งนี้ทาให้โรงกลั่นน้ามันหลาย
แห่งต้องระงับการทางาน และคาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายวันหรืออาจถึงหลายสัปดาห์กว่าที่อุตสาหกรรมน้ามัน
จะกลับมาเปิดทาการเต็มรูปแบบอีกครั้ง
สานักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่คาดการณ์ ว่าความเสียหายครั้งนี้อาจเท่ากับ
เมื่อครั้งที่เฮอร์ริเคนแคทรีนาพัดถล่มรัฐลุยเซียนาและรัฐมิสซิสซิปปี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมาก
ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ คือประมาณ ๑.๕ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว ๔.๙๕ แสนล้านบาท)
ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-41074108

๒๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ส ๕.๒ ม.๓/๑ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง ๑. ครูให้นักเรียนดู ภำพถ่ำยทำงอำกำศแสดงให้เห็นถึง
สังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
กำรก่อสร้ำงเขื่อนขนำดมหึมำและกำรท้ำลำยสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
รุนแรงในบรำซิล” แล้วตั้งประเด็นถามนักเรียนดังนี้
ส ๕.๒ ม.๓/๒ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้
ขอบเขตเนื้อหา
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อม
๑) “จากภาพ นักเรียนมีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
การก่อสร้างเขื่อนในบราซิลเพราะอะไร”
๒. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลดีผลเสียของ
(แนวค้ำตอบ : เห็นด้วยเพรำะเขื่อนช่วยในกำรกักเก็บน้ำ ผลิต
การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้
กระแสไฟฟ้ำ / ไม่เห็นด้วยเพรำะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นเหตุเป็นผล
บริเวณนัน)
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒) “ในการก่อสร้างเขื่อน นักเรียนคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมใหม่ พื้นที่โดยรอบอย่างไรบ้าง” (แนวค้ำตอบ : ประชำชนย้ำยที่อยู่
ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้
สัตว์ป่ำมีที่อำศัย ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมบริเวณนันถูกท้ำลำย)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต
สือ่
๑. ข่าวกำรก่อสร้ำงเขื่อนขนำดมหึมำและ
กำรท้ำลำยสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรงในบรำซิล
อ้างอิงจาก
http://www.greenpeace.org/seasia/th/
news/blog1/blog/57094/
๒. หนังสือเรียนสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ม.๓
๓. PowerPoint เรื่อง ปัจจัยการเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีปอเมริกาใต้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การทาแผนผังมโนทัศน์เพื่อนาเสนอข่าว
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ใน
ทวีปอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
๓) “นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่ทาให้เกิดความต้องการใน
นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่มี
การสร้างเขื่อนตามในวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมไป” (แนวค้ำตอบ :
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือสร้างขึ้นใหม่ ที่มีผลต่อ
จ้ำนวนประชำกรเพิ่มขึน เมืองขยำยตัว เทคโนโลยีสมัยใหม่)
การดาเนินชีวิต
๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบและนาเข้าสู่บทเรียนว่า “การสร้างเขื่อนก็
เป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์กระทาต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างประโยชน์ในด้านอื่น ๆ แม้จะมีผลกระทบตามาก็ตาม” วันนี้
เราจะมาเรียนเรื่อง “สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้”
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูนาเสนอ Power point เรื่อง ปัจจัยการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้โดยใช้เวลา ๖ นาที (Obj. ๑)
๒. ครูตั้งคาถามเพื่อตรวจสอบมโนทัศน์นักเรียนเรื่อง ปัจจัย
การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ ดังนี้
๑) “ปัจจัยการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
มีอะไรบ้าง” (แนวค้ำตอบ : มีปัญหำในบำงพืนที่เนื่องจำกพืนฐำน
ของประชำกรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศยังใช้ชีวิตเรียบง่ำย ขำด
ควำมรู้และวิทยำกำรที่ทันสมัยและเหมำะสมในกำรด้ำเนินกำรด้ำน
ต่ำง ๆ ทังกำรผลิต กำรบริกำร และกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมบำงพืนที่ยังมีกำรท้ำลำยป่ำไม้เป็นบริเวณกว้ำง)
๒) “นักเรียนคิดว่าถ้าหากบริเวณป่าดิบลุ่มแม่น้าแอมะซอนใน
บราซิลถูกทาลายอย่างรุนแรงจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และคนที่
อาศัยอยู่บริเวณนั้นอย่างไร” (แนวค้ำตอบ : เกิดผลกระทบต่อ

๒๘๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
สภำพอำกำศของโลก ในฤดูฝนน้ำก็จะท่วมสูง และไม่อำจท้ำให้
แม่น้ำแห้งแล้งได้)
๓. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้โดยครูอธิบายข้อสงสัยและอธิบาย
เพิ่มเติม
๔. นักเรียนทากิจกรรม “แลหลังสิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้” โดย
ผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม คนจากนั้นผู้เรียนรับชม
วีดิทัศน์ เรื่อง “Amazon Rainforest LOSS & Global Oxygen”
ความยาว ๕.๓๓ นาที

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=JmQqv_
D_emM
จากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
นาเสนอในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์บนกระดานโดยกาหนดให้มี
หัวข้อในการนาเสนอตามกลุ่มดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มที่ ๑ นาเสนอเรื่อง-เหตุการณ์โดยที่เกิดขึ้นในวีดิทัศน์ (เช่น
เกิดขึนที่ไหน เกิดอะไรขึน มีควำมร้ำยแรงแค่ไหน)
กลุ่มที่ ๒ นาเสนอเรื่อง-ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมสังคมจากที่ได้รับชมในวีดิทัศน์ (เช่น น้ำไม้ไปใช้ใน
อุตสำหกรรม สร้ำงบ้ำน สร้ำงสิ่งของเครื่องใช้)
กลุ่มที่ ๓ นาเสนอเรื่อง-ข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมสังคมจากที่ได้รับชมในวีดิทัศน์ (เช่น ปริมำณออกซิเจน
ลดลง เกิดไฟป่ำ สัตว์ป่ำไม่มีที่อยู่ ฝนและควำมชืนน้อยลง)
(Obj. ๒)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูถามนักเรียนว่า “สาเหตุใดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้”
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่าสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีป
อเมริกาใต้มีผลต่อการดาเนินชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อย่างไร (แนวค้ำตอบ : ผลดีคือบำงพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิประเทศ มีกำรสร้ำงเมืองขึนใหม่ วิถีชีวิตมี
กำรอนุรักษ์และป้องกันผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม มีเทคโนโลยี
สมัย ใหม่เศรษฐกิจมีกำรขยำยตัว ผลเสียพืนที่ป่ำถูกท้ำลำย
บ้ำนเมืองเสียหำย สัตว์ป่ำเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ และเกิดภำวะโลก
ร้อน)

๒๘๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๙๐
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. บอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่ง - ตอบ
แวดล้อมใหม่ทางสังคมของ คาถาม
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. ยกตัวอย่างผลดีผลเสีย
ของการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ด้านทักษะและกระบวนการ
สืบค้นและวิเคราะห์ข่าว - การ
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมใน นาเสนอ
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ดี : บอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประเด็น
พอใช้ : บอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ไม่ชัดเจน
หรือไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอกปัจจัยที่ก่อให้เกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ได้
---------------------------------------------ดี : ยกตัวอย่างผลดีผลเสียของการเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผลครบถ้วน
พอใช้ : ยกตัวอย่างผลดีผลเสียของการเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้
แต่ขาดความเป็นเหตุเป็นผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถยกตัวอย่างผลดีผลเสีย
ของการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีป
อเมริกาใต้ได้

- แบบประเมิน ดี : สืบค้นและวิเคราะห์ข่าวสิ่งแวดล้อมใหม่
การนาเสนอ
ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้องและ
มีข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
พอใช้ : สืบค้นและวิเคราะห์ข่าวสิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ข้อมูล
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข่าว
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้
ด้านคุณลักษณะ
เกณฑ์การให้คะแนน
เห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่ - การสังเกต - แบบสังเกต ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม = ๑ คะแนน
มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง พฤติกรรม พฤติกรรม
ไม่ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม = ๐ คะแนน
หรือสร้างขึ้นใหม่ ที่มีผลต่อ
หากปฏิบัติซ้าหลายครั้ง สามารถให้คะแนน
การดาเนินชีวิต
ได้มากสุดถึง ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
๔-๕ = ดีมาก
๒-๓ = ดี
๑ = พอใช้
ต่ากว่า ๑ = ปรับปรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๙๑

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

๒๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๕.๒ ม.๓/๑ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
ส ๕.๒ ม.๓/๓ สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหา
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และ
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
แหล่งเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนชมภาพการละลายของธารน้าแข็ง บริเวณเทือกเขาแอนดีส ๑. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
แล้วให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
๒. ห้องสมุด
สือ่
๑. ภาพธารน้าแข็ง อ้างอิงจาก
https://pixabay.com
๒. ข่าว ธารน้าแข็งละลาย อ้างอิงจาก
https://www.youtube.com/watch?v=
LGcXHDmEmLQ
๓. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ม.๓
๔. PowerPoint เรื่อง สาเหตุที่ทาให้เกิด
๑) “จากภาพนี้ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง” (แนวค้ำตอบ : ภูเขำ, ทะเล, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ธำรน้ำแข็ง)
- นาเสนอผลงานกลุ่ม “ผังก้างปลากับ
๒) “นักเรียนคิดว่า หากธารน้าแข็งละลายในปริมาณมากจะเกิดผล
ปัญหาอเมริกาใต้”
อย่างไร”
(แนวค้ำตอบ : ท้ำให้ขำดแคลนน้ำจืด,น้ำท่วม,แตกหักและไหลถล่มพืนที่
ใกล้เคียง)
๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบและนาเข้าสู่บทเรียน เรื่อง“ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้” ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลักษณะที่ตั้งของประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถนาเสนอสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ให้เข้าใจได้ง่าย
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนตระหนักถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นผลนาไปสู่การเกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
ขั้นสรุปองค์ความรู้
๑. ครูนาเสนอ ข่าวเรื่อง ธารน้าแข็งเปรูละลายโดยใช้เวลา ๓ นาที จากนั้น
นักเรียนร่วมกันตอบคาถามในประเด็นดังนี้
๑) “จากข่าวข้างต้นนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องใด”

(แนวค้ำตอบ : ปัญหำธำรน้ำแข็งเปรูละลำย)
๒) “นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดการละลายของธารน้าแข็ง”
(แนวค้ำตอบ : ภำวะโลกร้อน)
๓) “การละลายของธารน้าแข็งทาให้อเมริกาใต้ได้รับผลกระทบอย่างไร
บ้าง”

๒๙๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
(แนวค้ำตอบ : ขำดแคลนน้ำจืดที่ใช้บริโภค, สร้ำงควำมเสียหำยให้กับพืนที่
และประชำชน)
๔) “นอกจากการละลายของธารน้าแข็ง นักเรียนคิดว่าทวีปอเมริกาใต้ยัง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดอีกบ้าง”
(แนวค้ำตอบ : ภัยธรรมชำติ, พืนที่ป่ำลดลง, มลพิษทำงอำกำศ)
(Obj. ๑, ๒)
๒. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ทากิจกรรมชื่อ
ว่า “ผังก้างปลากับปัญหาในอเมริกาใต้” โดยครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมาจับฉลาก เพื่อมอบหมายให้ไปศึกษาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ซึ่งประกอบด้วย
๑) ปัญหาทรัพยากรดิน
๒) ปัญหาภัยธรรมชาติ
๓) พื้นทีป่ ่าแอมะซอนลดลง
๔) การลดขนาดของธารน้าแข็ง
๕) สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ที่กลุ่มตนเองได้รับจากหนังสือเรียนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ หรือค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยสรุปเป็น
ผังก้างปลาลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้ โดยใช้เวลา ๑๐ นาที
(Obj. ๑, ๒)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

ตัวอย่างผังก้างปลา
๓. นักเรียนนาเสนอผลงานกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน นาเสนอสาเหตุ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้หน้าชั้นเรียน ใช้เวลากลุ่มละ ๓ นาที
จากนั้นอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาแต่ละด้าน โดยให้ผู้สอน
อธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด
๑. ครูถามนักเรียนว่า “สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้คืออะไร” (แนวค้ำตอบ : ลักษณะธรณีวิทยำอยู่ในเขตหินใหม่
จ้ำนวนประชำกรเพิ่มขึน ต้องกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรลักลอบบุกพืนที่ป่ำ)

๒๙๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่าปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของอย่างไร (แนวค้ำตอบ : ท้ำให้พืนทีป่ ่ำ
ลดลง เผชิญกับภัยธรรมชำติหลำยรูปแบบ ขำดแคลนน้ำจืดในกำรด้ำรงชีวิต
และประสบกับมลพิษทำงอำกำศ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
๑. ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมใน - ตอบคาถาม - คาถาม
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง
๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล

ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถนาเสนอ - การนาเสนอ
สาเหตุและผลกระทบของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ให้เข้าใจได้ง่ายและ
น่าสนใจ

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนตระหนักถึง
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้

- การสังเกต
พฤติกรรม

๒๙๗

เกณฑ์
ดี : สามารถระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุก
ประเด็น
พอใช้ : สามารถระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ข้อมูลผิดหรือขาด
หายไปในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้
ดี : สามารถวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล
พอใช้ : สามารถวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้แต่
ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่เกี่ยวข้องกัน
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์ไม่สามารถ
บอกสาเหตุการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้

- แบบประเมิน
- การนาเสนอ
และชิ้นงาน
ประกอบ
การนาเสนอ

ดี : สามารถนาเสนอสาเหตุและผล
กระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ให้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ
พอใช้ : สามารถนาเสนอสาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ได้แต่การนาเสนอข้อมูล
ผิดพลาดหรือไม่น่าสนใจในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถนาเสนอสาเหตุ
และผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้ให้เข้าใจได้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ดี : สามารถอภิปรายถึงสาเหตุทกี่ ่อให้
เกิดปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
พอใช้ : สามารถอภิปรายถึงสาเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๒๙๘
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ในทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ขาดการให้เหตุผล
ประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึงสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๒๙๙

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

๓๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๕.๒ ม.๓/๑ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ขอบเขตเนื้อหา
แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างเหมาะสม
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์คาขวัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อเมริกาใต้ได้อย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับหัวข้อ
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการแต่ง
กลอน/คาขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้ได้

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูนาภาพสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในทวีปอเมริกาใต้มา
ให้นักเรียนดู โดยครูตั้งประเด็นถาม ดังนี้
(เสือจากัวร์โบลิเวีย)

(ลิงไลออนทามาริน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
๒. ห้องสมุด
สือ่
๑. ภาพเสือจากัวร์โบลิเวีย
ที่มา
https://www.spokedark.tv/posts/jaguar
๒. ภาพลิงไลออนทามาริน
ที่มา http://ngthai.com/animals/9676/
highway-for-wild-animals
๓. ข่าว เรื่องโครงการสะพานเชื่อมสัตว์ป่าใน
บราซิล
ที่มา http://ngthai.com/animals/9676/
highway-for-wild-animals
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แต่งกลอน/คาขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
๑) “นักเรียนทราบหรือไม่ ว่าสัตว์ในภาพมีชื่อเรียกว่าอะไร
นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของ
และมีถิ่นที่อยู๋ในบริเวณพื้นที่ใด” (แนวค้ำตอบ : ไม่ทรำบ/
การอนุรักษ์การสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
ทรำบ เสือจำกัวร์, ลิงไลออนทำมำริน อำศัยอยู่ในป่ำดงดิบ, ป่ำ
ดิบชืน และป่ำแอมะซอน)
๒) “นักเรียนคิดว่า หากพื้นที่ป่าไม้ลดลงจะส่งผลต่อสัตว์ป่า
อย่างไร” (แนวค้ำตอบ : สัตว์ไม่มีที่อยู่อำศัย, เสี่ยงต่อกำร
สูญพันธุ์และถูกล่ำ)
๓) “แนวทางใดที่จะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอยู่กับเราได้นานหรือถูกทาลายน้อยลง”
(แนวค้ำตอบ : ท้ำควำมเข้ำใจ รณรงค์ บังคับใช้กฎหมำย)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง “แนวทางอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้” ดังนี้ แนวทางที่มีประสิทธิภาพ
และนโยบายที่เคร่งครัด จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ วันนี้เราจะมาเรียน
เรื่อง “แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้”

๓๐๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสร้างองค์ความรู้

๑. ครูนาเสนอข่าวโครงการสะพานเชื่อมสัตว์ป่าในบราซิล
ที่มาของข่าว http://ngthai.com/animals/9676/highwayfor-wild-animals โดยใช้เวลาประมาณ ๕ นาที จากนั้น
นักเรียนแต่ละคนช่วยกันสรุปข่าวในประเด็นดังนี้
๑) “หัวข้อข่าวคืออะไร” (แนวค้ำตอบ : โครงกำรสะพำน
เชื่อมสัตว์ป่ำในบรำซิล)
๒) “ใจความสาคัญของข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใด”
(แนวค้ำตอบ : กำรสร้ำงสะพำนเชื่อมเป็นกำรมอบพืนที่คืน
ให้แก่บรรดำสัตว์ป่ำได้ที่ถูกคุกคำมหรือใกล้สูญพันธุ์)
๓) “นักเรียนเห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่ เพราะอะไร”
(แนวค้ำตอบ : ไม่เห็นด้วย/เห็นด้วย เพรำะช่วยไม่ให้สัตว์หลำย
ชนิดต้องสูญพันธุ์ไปเมื่อถิ่นอำศัยของพวกมันถูกท้ำลำยไป)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๔) “นอกจากโครงการข้างต้นแล้ว ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ได้ มีวิธีการใดอีกบ้าง” (แนวค้ำตอบ : ปลูกฝัง
ประชำชนให้ตระหนักถึงปัญหำ, มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม, บังคับใช้กฎหมำย, มีนโยบำยลดมลพิษ)
(Obj. ๑)
๒. ครูเขียนคาตอบจากการยกตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ของ
นักเรียนบนกระดานดา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนศึกษา
ค้นคว้า เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้” จากหนังสือเรียน และสื่อ
การเรียนรู้อื่น ๆ โดยใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าประมาณ ๑๐
นาที
๓. ครูสุ่มนักเรียน ๕-๖ คน สรุปแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ จากนั้น
ครูอธิบายเพิ่มเติม พร้อมทั้งสรุปลงสมุด
๔. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔ คน ให้นักเรียนทากิจกรรม
“คาขวัญภาษา พารักษ์โลก” เป็นรายกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละ
กลุ่มจะต้องช่วยกันแต่งคาขวัญ กลุ่มละ ๑ คาขวัญเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้

๓๐๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
พร้อมทั้งอธิบายประกอบสั้น ๆ ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน ออกมาเขียนคาขวัญ
ของกลุ่มตนเองบนกระดานจนครบทุกกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียน
ทุกคนในห้องร่วมกันอภิปรายความเชื่อมโยงของคาขวัญที่แต่
ละกลุ่มเขียนมา เพื่อประเมินความเชื่อมโยงและให้นักเรียนให้
คะแนนตัวเองและกลุ่มของเพื่อนร่วมชั้น (Obj. ๒)
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูล
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็น “การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางอย่างไรบ้าง”
(แนวค้ำตอบ : กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย มีจิตส้ำนึกและให้ควำม
ร่วมมือกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จะเป็นแนวทำงช่วยให้ทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยู่กับเรำได้อย่ำงยั่งยืน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
วิธีการ
ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ยกตัวอย่าง
- ตอบ
แนวทางการอนุรักษ์ คาถาม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างเหมาะสม
๒. วิเคราะห์และ
สังเคราะห์คาขวัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อเมริกาใต้ได้อย่าง
สร้างสรรค์และ
สอดคล้องกับหัวข้อ

๓๐๕

เครื่องมือ
ที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ดี : ยกตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : ยกตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้แต่
ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่เกี่ยวข้องกันในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถยกตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้
อย่างเหมาะสม
___________________________________________
ดี : วิเคราะห์และสังเคราะห์คาขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้ได้อย่าง
สร้างสรรค์และสอดคล้องกับหัวข้อ
พอใช้ : วิเคราะห์และสังเคราะห์คาขวัญเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้
ได้ แต่ยังไม่สอดคล้องกับหัวข้อ
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์คาขวัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อเมริกาใต้ได้

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
- การ
- แบบ
วิเคราะห์ข้อมูลและ สังเกต
สังเกต
นามาสังเคราะห์เป็น พฤติกรรม พฤติกรรม
คาขวัญเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอเมริกา
ใต้ได้
ด้านคุณลักษณะ
เห็นความสาคัญของ - การ
- แบบ
แนวทางการอนุรักษ์ สังเกต
สังเกต
สิ่งแวดล้อมในทวีป พฤติกรรม พฤติกรรม
อเมริกาใต้

ดี : วิเคราะห์ข้อมูลและนามาสังเคราะห์เป็นคาขวัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อเมริกาใต้ได้
พอใช้ : วิเคราะห์ข้อมูลและนามาสังเคราะห์เป็นคาขวัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อเมริกาใต้ได้แต่ข้อมูลไม่สอดคล้องหรือผิดพลาดในบาง
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนามาสังเคราะห์
เป็นคาขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้ได้
ดี : สามารถอภิปรายถึงความสาคัญของแนวทางอนุรักษ์
การสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : สามารถอภิปรายถึงความสาคัญของแนวทาง
อนุรักษ์การสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้แต่ไม่เหมาะสม

๓๐๖
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือ
ที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึงความสาคัญของแนวทาง
อนุรักษ์การสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๐๗

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

๓๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๕.๒ ม.๓/๔ วิเคราะห์เหตุและผลกระทบ
ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ต่อไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อไทยได้อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มใน
การอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีผลต่อสภาพ
ภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูให้นักเรียนอ่านข่าวในหัวข้อข่าว “สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนอาจก่อไฟ
ไหม้จากฟ้าผ่า จากนั้นครูตั้งประเด็นคาถาม ดังนี้

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1306782
๑) “จากข่าว ปรากฏการณ์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศมีชื่อเรียกว่าอะไร และเกิดในส่วนไหนของโลกบ้าง” (แนวค้ำตอบ :
เอลนีโญ, ลำนีญำ, กำรเคลื่อนไหวของน้ำอุ่นในมหำสมุทรอินเดีย และกำร
แกว่งในโหมดควำมถี่ต่้ำของควำมแปรปรวนในบรรยำกำศซีกโลกใต้)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
๒. ห้องสมุด
สือ่
๑. ข่าว สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนอาจก่อไฟไหม้จาก
ฟ้าผ่า
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/
1306782
๒. แผนภาพปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา
ที่มา http://www.trueplookpanya.com/
learning/detail/32015/044606
๓. วีดิทัศน์ เรื่องเอลนีโญและลานีญา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=
dox4dlXsp5M
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แผงผังความคิดปรากฏการณ์เอลนีโญและ
ลานีญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อไทยและเห็น
ความสาคัญในการพยายามแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

๒) “ปรากฏการณ์ดังกล่าว น่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศ
ไทย” (แนวค้ำตอบ : เกิดควำมแห้งแล้ง, ควำมชืนในดินน้อยลง, ไฟป่ำ)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนจากข่าวที่นักเรียนได้อ่าน จะเห็นได้ว่า
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากคนละซีกโลก ก็มีผลโดยตรง
กับประเทศไทย ดังนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาในเรื่อง “ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย”
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนเลขที่เป็นเลขคู่และกลุ่ม
นักเรียนเลขที่เป็นเลขคี่ ให้นักเรียนเลขที่เป็นเลขคู่ค้นคว้าเรื่อง
ปรากฏการณ์เอลนีโญ และนักเรียนเลขที่เป็นเลขคี่ค้นคว้าเรื่อง
ปรากฏการณ์ลานีญา จากหนังสือเรียน หรือสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ โดยใช้
เวลาในการศึกษาค้นคว้าประมาณ ๕ นาที
๒. ครูแจกแผนภาพปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ให้กลุ่มนักเรียน
ชายและหญิงตามลาดับ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาแผนภาพและ
สรุปข้อมูลที่ได้จากการแผนภาพและการค้นคว้าเป็นแผนผังความคิด
ลงในกระดาษปรู๊ฟโดยนาเสนอในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
- สาเหตุของปรากฏการณ์ที่กลุ่มของตนศึกษา
- ลักษณะของปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากภาวะปกติ
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ข้างต้น (อธิบายว่าเกิดที่ไหน
และลักษณะเป็นอย่างไร)

๓๐๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

แผนภาพแสดงสภาวะการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ

แผนภาพแสดงสภาวะการเกิดปรากฏการณ์ลานีญา
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/32015/
044606
๓. ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอข้อมูลที่ได้ โดยใช้เวลา
ประมาณกลุ่มละ ๕ นาที (Obj. ๑)
๔. ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่องเอลนีโญและลานีญาให้นักเรียนชมพร้อมทั้งจด
บันทึกความรู้ที่ได้ลงสมุด โดยใช้เวลาประมาณ ๑๒ นาที

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dox4dlXsp5M
๕. จากวีดิทัศน์เรื่องเอลนีโญและลานีญาครูให้นักเรียนตอบคาถาม
ในประเด็นดังนี้
๑) ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
ในบริเวณใดบ้างและส่งผลกระทบอย่างไร
๒) ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ที่ได้ศึกษาไป (Obj. ๒)
๓) นักเรียนคิดว่าตนเองสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและรับมือ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง (Obj. ๒)
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติม ตอบข้อสงสัยของนักเรียนและร่วมกันสรุปข้อมูล
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า “การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมส่ง
ผลกระทบต่อไทยอย่างไร” (แนวค้ำตอบ : สภำพภูมิอำกำศที่มีควำม
รุนแรง เช่น ควำมแห้งแล้ง อุทกภัย แผ่นดินถล่ม และท้ำให้มีฝนผิดปกติ)

๓๑๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิง่ ที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. อธิบายเกี่ยวกับ
- ตอบ
ปรากฏการณ์ที่มีผลต่อ
คาถาม
สภาพภูมิอากาศได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. บอกผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่ง
แวดล้อมที่มีต่อไทยได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่มีผลต่อ
สภาพภูมิอากาศได้

เครื่องมือ
- คาถาม

เกณฑ์
ดี : สามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีผลต่อ
สภาพภูมิอากาศได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : สามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีผล
ต่อสภาพภูมิอากาศได้แต่ข้อมูลผิดพลาดในบาง
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มี
ผลต่อสภาพภูมิอากาศได้
-----------------------------------------------------ดี : สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อไทยได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
พอใช้ : สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยน
แปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อไทยได้แต่ขาดความเป็นเหตุ
เป็นผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อไทยได้

- การสังเกต - แบบ
ดี : สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการอธิบาย
พฤติกรรม สังเกต
เกีย่ วกับปรากฏการณ์ที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศได้
พฤติกรรม อย่างถูกต้อง
พอใช้ : สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศได้แต่
ข้อมูลผิดพลาดในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้กระบวนการกลุ่มใน
การอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีผลต่อสภาพ
ภูมิอากาศได้

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนตระหนักถึง - การสังเกต - แบบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยน พฤติกรรม สังเกต
แปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
พฤติกรรม
ไทยและเห็นความสาคัญ
ในการพยายามแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ตามมา

ดี : สามารถยกตัวอย่างและเสนอแนวทางการป้องกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
พอใช้ : สามารถยกตัวอย่างและเสนอแนวทาง
การป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมได้แต่ขาดการให้เหตุผลประกอบหรือ
ความสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

๓๑๓

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถยกตัวอย่างและเสนอแนวทาง
การป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมได้

๓๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๘ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระเศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ราคาสินค้าและบริการ ความจาเป็น รสนิยมในการบริโภค ฤดูกาล และรายได้ของผู้บริโภค เป็นปัจจัย
ที่สาคัญส่งผลต่อปริมาณความต้องการซื้อของผู้บริโภคและปริมาณการขายของผู้ผลิตในระบบตลาด
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความหมายและลักษณะของตลาด
๓.๒ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
๓.๓ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
๓.๔ อุปสงค์
๓.๕ อุปทาน
๓.๖ กลไกราคาและดุลยภาพ
๓.๗ อุปสงค์ส่วนเกิน
๓.๘ อุปทานส่วนเกิน
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. การนิยามความหมายของตลาด
๒. การจาแนกตลาดแต่ละลักษณะ
๓. การอธิบายลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์
๔. การบอกชนิดของสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
๕. การอธิบายลักษณะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
๖. การบอกชนิดของสินค้าในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
๗. การบอกความหมายของอุปสงค์
๘. การอธิบายกฎของอุปสงค์
๙. การบอกความหมายของอุปทาน
๑๐. การอธิบายกฎของอุปทาน
๑๑. การอธิบายลักษณะของกลไกราคา
๑๒. การอธิบายคานิยามของดุลยภาพ
๑๓. การอธิบายลักษณะอุปสงค์ส่วนเกิน

๓๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๔. การอธิบายลักษณะอุปทานส่วนเกิน
ทักษะ/กระบวนการ
๑. การจาลองเหตุการณ์ของตลาดลักษณะต่าง ๆ
๒. การวิเคราะห์และนาเสนอข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
๓. การวิเคราะห์และนาเสนอข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
๔. การนาเสนอสถานการณ์การซื้อสินค้าและบริการโดยมีปัจจัยในการซื้อ
๕. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการตามกฎของอุปสงค์
๖. การนาเสนอสถานการณ์การขายสินค้าและบริการโดยมีปัจจัยในการขาย
๗. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขายสินค้าและบริการตามกฎของอุปทาน
๘. การประยุกต์เนื้อหาที่เรียนสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์
๙. จากกิจกรรมสินค้าสร้างสรรค์ สามารถนาเสนอสินค้าที่ออกแบบได้
๑๐. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน และบอกแนวทางการแก้ไขจากการเกิดภาวะอุปสงค์
ส่วนเกินได้อย่างน้อย ๓ ข้อ
๑๑. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุปทานส่วนเกิน และบอกแนวทางการแก้ไขจากการเกิดภาวะอุปทาน
ส่วนเกินได้อย่างน้อย ๓ ข้อ
๑๒. การอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะอุปสงค์ส่วนเกิน
๑๓. การอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะอุปทานส่วนเกิน
คุณลักษณะ
๑. การเสนอความคิดเห็นการประยุกต์ใช้ความสาคัญของตลาดในชีวิตประจาวัน
๒. การแสดงความคิดเห็นหลักในการเลือกซื้อสินค้าให้มีประสิทธิภาพจากสินค้าชนิดเดียวกัน
๓. การแสดงความคิดเห็นเหตุผลที่ดีและไม่ดีในการเลือกซื้อขนมแต่ละยี่ห้อจากภาพที่กาหนดให้
๔. การตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล
๕. การตัดสินใจและเลือกขายสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล
๖. การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม
๗. การนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรม “ทายังไงดี สินค้าหมดแล้ว”
๘. การนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรม “ทายังไงดี สินค้าขายไม่ได้”
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๔. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- สร้างสินค้าสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน หรือภาระงาน
ประเด็นการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
การออกแบบสินค้า ประเด็นประเมิน มีประเด็นการเมิน มีประเด็น ๒ ข้อ
และบริการ
ด้านเนื้อหาดังนี้
๓ ข้อ
จากเกณฑ์ดีมาก
กาหนดราคา และ ๑. ออกแบบสินค้า จากเกณฑ์ดีมาก
กลยุทธ์ในการขาย ได้และเหมาะสม
กับผู้ขาย
๒. ราคาเหมาะสม
กับสินค้าที่ได้
ออกแบบ
๓. มีกลยุทธ์ใน
การขายที่น่าสนใจ
ดึงดูดผู้ซื้อด้วย
วิธีการต่าง ๆ
๔. มีการคานวณ
การลงทุน การขาย
อย่างชัดเจน
ความคิด
ผลงานแปลกใหม่ ผลงานแปลกใหม่ ผลงานแปลกใหม่
สร้างสรรค์
น่าสนใจ มีความ ค่อนข้างน่าสนใจ มี มีความเป็นไปได้
โดดเด่น มีความ
ความเป็นไปได้ ใน ในสินค้าชนิดนั้น
เป็นไปได้ ในสินค้า สินค้าชนิดนั้น
ชนิดนั้น
เวลา
ส่งชิ้นงานภายใน ส่งชิ้นงานช้ากว่า ส่งชิ้นงานช้ากว่า
เวลาที่กาหนดให้ วันที่กาหนดให้ ๑ วันที่กาหนดให้ ๒
วัน
วัน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๘-๙
หมายถึง ดี
คะแนน ๖-๗
หมายถึง พอใช้
คะแนน ๐-๕
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

๓๑๗

๑ (ปรับปรุง)
มีประเด็น ๑ ข้อ
จากเกณฑ์ดีมาก

ผลงานไม่แปลก
ใหม่ ไม่น่าสนใจใน
สินค้าชนิดนั้น
ส่งชิ้นงานช้ากว่า
วันที่กาหนดให้ ๓
วันขึ้นไป

๓๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของ
สังคมศาสตร์ ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในด้าน
การผลิต การบริโภค และการจาหน่ายจ่ายแจก เพื่อให้
มนุษย์มีความอยู่ดีกินดี ตลอดจนศึกษาปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่ในชีวิตประจาวันอันเนื่องมาจาก
ความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่สิ้นสุดและความจากัด
ของทรัพยากร เพื่อให้เข้าใจและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ นักเรียนสามารถ
อธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับความเหมายของเศรษฐศาสตร์ในชีวิต
ประจาวันได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยแจกคลิปหนีบกระดาษให้ผู้เรียนทุกคน และให้
นักเรียนคิดว่าจะนาคลิปหนีบกระดาษที่ถืออยู่นั้นไปใช้ทาประโยชน์อะไรได้
บ้าง โดยนักเรียนสามารถดัดแปลงคลิปหนีบกระดาษได้ตามความต้องการ
๒. ครูให้นักเรียนแต่ละคนนาเสนอการใช้ประโยชน์จากคลิปหนีบกระดาษ
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความ
เป็นไปได้จากการนาเสนอของเพื่อน
๓. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง “๑๖ ประโยชน์ของคลิปหนีบกระดาษ” ซึง่
แสดงให้เห็นการใช้ประโยชน์จากคลิปหนีบกระดาษในชีวิตประจาวัน

โดยครูมีประเด็นคาถามเพื่อนาไปสู่การอภิปรายร่วมกัน ดังต่อไปนี้
๑) วีดิทัศน์ที่นักเรียนรับชมไปนั้นเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งของใด
(คลิปหนีบกระดำษ)
๒) มีการนาคลิปหนีบกระดาษมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง (แนวค้ำตอบ:
ยกตัวอย่ำงเช่น ใช้ในกำรจัดระเบียบปลั๊กไฟ ใช้ท้ำที่คั่นหนังสือ ใช้เป็นที่ตัง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. คลิปหนีบกระดาษ
๒. วีดิทัศน์ เรื่อง “๑๖ ประโยชน์ของคลิป
หนีบกระดาษ”
๓. สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง
ความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์
๔. สถานการณ์จาลองในกิจกรรม “ทา
อย่างไรดี เมื่อฉันมีเงินเท่านี้”
ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- การร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “ทาอย่างไรดี
เมื่อฉันมีเงินเท่านี้”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๓) นักเรียนคิดว่า ถ้าเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ นอกจากคลิปหนีบกระดาษ
นักเรียนจะสามารถหาวิธีการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดตาม
ความต้องการของนักเรียนได้หรือไม่ พร้อมยกตัวอย่าง (ควำมคิดเห็นของ
นักเรียน)
๔. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์ (นักเรียนจะเห็นได้ว่ำ อุปกรณ์ หรือสิ่งของต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัว
เรำ สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดและตรงกับควำมต้องกำรของเรำ
ได้ ซึ่งขึนอยู่กับตัวเรำว่ำจะเลือกน้ำมำใช้อย่ำงไรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
ดังนันวันนีเรำจะมำศึกษำถึงควำมหมำยและควำมส้ำคัญของเศรษฐศำสตร์
กัน)
ครูอธิบายบทเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง ความหมายและ
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ ประกอบการอธิบาย
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยผู้สอนกาหนดสถานการณ์ให้
นักเรียนทุกกลุ่มดังนี้ “วันนี้เป็นวันเกิดของสมาชิกในครอบครัวนักเรียน ซึ่ง
คุณแม่ให้เงินนักเรียนมาจานวน ๓,๐๐๐ บาท ในการไปซื้อของเพื่อนามา
ประกอบอาหารเลี้ยงแขกในงานเลี้ยงจานวน ๔๐ คน โดยนักเรียนจะต้องนา
เงินที่ได้ไปซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ และห้ามเกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ รวมทั้งต้อง
คานึงถึงจานวนคนในงานเลี้ยงด้วย” นอกจากนี้ครูยังกาหนดวัตถุดิบและ
ราคาวัตถุดิบ ดังนี้
- ข้าว จานวน ๑๕ ก.ก. ๕๘๐ บาท
- กุ้ง กิโลกรัมละ ๒๗๐ บาท
- เนื้อหมู กิโลกรัมละ ๑๕๐ บาท
- ปลาหมึก ก.ก. ละ ๑๘๐ บาท
- เนื้อไก่ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
- พริกขี้หนู ขีดละ ๒๐ บาท

๓๑๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
- น้ามัน ขวดละ ๔๕ บาท
- กระเทียม ขีดละ ๒๐ บาท
- กะทิ กิโลกรัมละ ๕๕ บาท
- น้าจิ้มสุกี้ ขวดละ ๔๕ บาท
- ขนมจีน กิโลกรัมละ ๒๐ บาท
- ผักกาดขาว ก.ก.ละ ๔๐ บาท
- มะเขือ ขีดละ ๓๐ บาท
- ใบกะเพรา ขีดละ ๑๐ บาท
- ผักชี ขีดละ ๒๐ บาท
- เห็ดฟาง ก.ก.ละ ๒๐๐ บาท
๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษา/ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูกาหนดไว้ให้ในประเด็นต่อไปนี้ พร้อมทั้ง
ให้นักเรียนทุกคนบันทึกลงบนสมุดของตนเอง
- อาหารที่จะทาเพื่อเลี้ยงแขก (เมนูอาหาร)
- วัตถุดิบที่นักเรียนจะซื้อ (ซื้ออะไร จานวนเท่าไร)
- เหตุผลในการซื้อวัตถุดิบดังกล่าว (วิธีการตัดสินใจในการเลือกซื้อ)
- จานวนเงินที่ใช้ไปทั้งหมด
- เพียงพอสาหรับแขกในงานจานวน ๔๐ คน หรือไม่ เพราะอะไร
๓. ครูให้นักเรียนแต่กลุ่มนาเสนอผลการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ครู
กาหนดให้หน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. จากกิจกรรมที่นักเรียนเรียนได้ร่วมกันทา ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายความหมายของเศรษฐศาสตร์ แล้วบันทึกลงบนสมุดของ
ตนเอง โดยครูมีแนวคาถามดังต่อไปนี้
- เงินที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับ มีลักษณะจานวนอย่างไร
(แนวค้ำตอบ : มีจ้ำนวนจ้ำกัด)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
- แล้วนักเรียนต้องใช้เงินไปทาอะไรบ้าง (แนวค้ำตอบ : ใช้เงินไปซือวัตถุดิบ
ประกอบอำหำรให้มีจ้ำนวนมำก เพื่อให้เพียงพอต่อจ้ำนวนคนที่ก้ำหนด)
- ถ้าเปรียบเงินเป็นทรัพยากรทั่ว ๆ ไป นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย
ของเศรษฐศาสตร์ได้ว่าอย่ำงไร (แนวค้ำตอบ : เศรษฐศำสตร์ คือ กำรเลือกใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัด มำผลิตเป็นสินค้ำและบริกำรให้มีประสิทธิภำพ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ที่มีอย่ำงไม่จ้ำกัด) (Obj. ๑)
- ครูให้นักเรียนร่วมกันระบุความสาคัญของเศรษฐศาสตร์และร่วมกัน
อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน แล้วบันทึก
ลงบนสมุดของตนเอง (แนวค้ำตอบ : ยกตัวอย่ำงเช่น เศรษฐศำสตร์ช่วยให้
กำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ มีควำมรอบคอบมำกขึน) (Obj. ๒, Obj. ๓)
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง ความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์
(กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ จะช่วยให้มนุษย์สำมำรถตัดสินใจท้ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ)

๓๒๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิบายความหมาย - การตอบคาถาม
และความสาคัญของ
- การร่วมกิจกรรม
เศรษฐศาสตร์

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
การวิเคราะห์
ความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์

ด้านคุณลักษณะ
การยกตัวอย่างแนวทาง
การประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับความหมายของ
เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- สถานการณ์ที่
กาหนดให้

ดี : อธิบายความหมายและระบุ
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องมีเหตุผลประกอบ
ชัดเจน อธิบายได้ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายความหมายและ
ระบุความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ได้

- การตอบคาถาม
- การร่วมกิจกรรม

- คาถาม
- สถานการณ์ที่
กาหนดให้

ดี : วิเคราะห์ความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ตรงตามเนื้อหาได้สมบูรณ์
พอใช้ : วิเคราะห์ความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ได้

- การตอบคาถาม
- การยกตัวอย่าง
แนวทางการ
ประยุกต์ใช้ความรู้

- คาถาม

ดี : ยกตัวอย่างแนวทาง
การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
พอใช้ : ยกตัวอย่างแนวทาง
การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวันได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถยกตัวอย่าง
แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้
เกีย่ วกับความหมายของ
เศรษฐศาสตร์ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๒๓

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๓๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความหมายและลักษณะของตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
ตลาด หมายถึง สภาวะการซื้อขายสินค้าและบริการ
อาจจะมีหรือไม่มีที่ตั้ง หรือมีหรือไม่มีสถานที่ขายก็ได้
ตลาดแบ่งออกได้หลายลักษณะ จะแบ่งตามลักษณะของ
ผู้ขาย คือ ตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก แบ่งจากสินค้าและ
บริการที่จาหน่าย คือ ตลาดสินค้าผู้บริโภคและผู้ผลิต
ตลาดบริการ ตลาดการเงิน และแบ่งตามลักษณะการ
แข่งขัน คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถนิยามความหมายของตลาดได้
อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถจาแนกตลาดแต่ละลักษณะได้
อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถจาลองเหตุการณ์ของตลาดลักษณะ
ต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจถูกต้องชัดเจน
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนเสนอความคิดเห็นการประยุกต์ใช้ความสาคัญ
ของตลาดในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพตลาดลักษณะต่าง ๆ “ตลาดสด” และ
“ห้างสรรพสินค้า”

ภาพตลาดสด (ที่มา : https://bit.ly/2ZsGeRy)

ภาพห้างสรรพสินค้า (ที่มา : https://bit.ly/2Pp2PKa)
ครูใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับตลาด ดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. ภาพตลาดสด (https://bit.ly/2ZsGeRy)
๒. ภาพห้างสรรพสินค้า (https://bit.ly/2Pp2PKa)
๓. โปรแกรมนาเสนอ
ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง ประเภทของตลาด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความหมายและลักษณะของตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑) จากรูปภาพข้างต้นคือสถานที่ใดและมีความสาคัญ
อย่างไรในตลาด (แนวค้ำตอบ : ตลำดสดกับห้ำงสรรพสินค้ำ
เป็นที่ส้ำหรับซือขำยสินค้ำและบริกำร)
๒) สองภาพนี้มีความสัมพันธ์ เหมือนและแตกต่างกัน
อย่างไร (แนวค้ำตอบ : เป็นที่ขำยสินค้ำและบริกำรเหมือนกัน
ต่ำงกันตรงลักษณะสินค้ำที่น้ำมำขำยในแต่ละสถำนที่)
๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเพื่อเข้าสู่บทเรียนเรื่อง
ความหมายและลักษณะของตลาด
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันให้ความหมายของตลาดโดยใช้
โปรแกรมนาเสนอ โดยมีความหมายดังนี้ สถานทีซ่ ื้อขายสินค้า
และบริการ อาจจะมี หรือไม่มีที่ตั้ง สถานที่ขายก็ได้ ตลาดแบ่ง
ออกได้หลายลักษณะ คือ ลักษณะของผู้ขาย ลักษณะของ
สินค้าและบริการที่จาหน่าย ลักษณะการแข่งขัน
๒. ครูสุ่มนักเรียน ๓-๕ คน ให้นิยามความหมายของตลาด
(แนวค้ำตอบ : สถำนที่ซือขำยสินค้ำและบริกำร อำจจะมี
หรือไม่มีที่ตัง สถำนที่ขำยก็ได้) (Obj. ๑)
๓. ครูให้นักเรียนแบ่ง ๖ กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มจาลอง
เหตุการณ์ตลาดแต่ละลักษณะ โดยให้จับฉลากหัวข้อดังต่อไปนี้
๑) ตลาดขายส่ง
๒) ตลาดขายปลีก
๓) ตลาดผู้บริโภค
๔) ตลาดผู้ผลิต
๕) ตลาดบริการ
๖) ตลาดการเงิน

๓๒๕
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความหมายและลักษณะของตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
โดยให้นักเรียนกลุ่มอื่นร่วมกันอภิปรายความถูกต้อง (แนว
ค้ำตอบ : ตลำดขำยปลีก จ้ำลองเหตุกำรณ์กำรซือขำยของหน้ำ
โรงเรียน เช่น ขำยเครื่องเขียน ขำยขนม เป็นต้น) (Obj. ๓)
๔. ครูอธิบายสถานการณ์ตลาดให้นักเรียนฟัง ถ้านักเรียน
ต้องการเปิดธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวบริเวณที่บ้าน ตลาดจะมีความ
สาคัญอย่างไร และต้องมีความสัมพันธ์กับตลาดลักษณะใดบ้าง
(แนวค้ำตอบ : เป็นที่ซือขำยสินค้ำและบริกำร ซือวัตถุดิบใน
กำรผลิตเพื่อขำยก๋วยเตี๋ยว สะดวกสบำยในกำรซือขำยมำกขึน
ตลำดที่หำซือของที่น้ำมำท้ำธุรกิจร้ำนก๋วยเตี๋ยวคือ ตลำดขำย
ปลีก ตลำดขำยส่ง ตลำดผู้ผลิต) (Obj. ๔)
๕. ครูแจกใบงานที่ ๑ เรื่อง ประเภทของตลาด ให้เวลา
นักเรียนทา และร่วมกันเฉลยใบงานในชั้นเรียน (ค้ำถำม
สมชำยไปซือของที่ส้ำเพ็ง โดยซือปำกกำเป็นโหล ค้ำตอบ
ตลำดขำยส่ง เหตุผล เป็นตลำดที่สมชำยซือด้วยรำคำถูกแต่
จะต้องซือในปริมำณที่มำก ๆ) (Obj. ๒)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของตลาดในแต่ลักษณะ
๒. ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรูเ้ รื่องตลาด (ตลำด หมำยถึง
สภำวะกำรซือขำยสินค้ำและบริกำร อำจจะมี หรือไม่มีที่ตัง/
สถำนที่ขำยก็ได้ ตลำดแบ่งออกได้หลำยลักษณะ) ดังนี้ทุก ๆ
คนจะต้องมีความสัมพันธ์กับตลาดในทุก ๆ รูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
สภาพปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ หรืออาชีพของ
บุคคลนั้น ๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความหมายและลักษณะของตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๓. ครูให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะของตลาดที่
แบ่งตามการแข่งขัน คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์

๓๒๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๒๘
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. การนิยามความหมาย
ของตลาดได้อย่างถูกต้อง
๒. การจาแนกตลาดแต่ละ
ลักษณะได้อย่างถูกต้อง

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ
- การตอบคาถาม
- การทาใบงานที่ ๑
เรื่อง ประเภทของ
ตลาด

ด้านทักษะและกระบวนการ
การจาลองเหตุการณ์
- การตอบคาถาม
ของตลาดลักษณะต่าง ๆ ได้ - การจาลองเหตุการณ์
อย่างเข้าใจถูกต้องชัดเจน
ตลาดลักษณะต่าง ๆ

ด้านคุณลักษณะ
การเสนอความคิดเห็น
การประยุกต์ใช้ความสาคัญ
ของตลาดในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม

- การตอบคาถาม
- การวิเคราะห์
สถานการณ์ตลาด

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง
ประเภทของตลาด

ดี : บอกและอธิบาย
จาแนกได้ถูกต้องครอบคลุม
ตรงตามเนื้อหาและ
ครบถ้วน
พอใช้ : บอกอธิบาย
จาแนก ได้ถูกต้อง
ครอบคลุมตรงตามเนื้อหา
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
และอธิบายและจาแนกได้

- คาถาม
- เหตุการณ์จาลอง
ตลาดลักษณะต่าง ๆ

ดี : วิเคราะห์และจาลอง
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามเนื้อหา
พอใช้ : วิเคราะห์และ
จาลองเหตุการณ์ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาลองเหตุการณ์ได้

- คาถาม
- สถานการณ์ตลาด

ดี : เสนอความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสม ตรงตาม
เนื้อหา ปฏิบัติแสดง
พฤติกรรมได้ชัดเจน
พอใช้ : เสนอความคิดเห็น
ได้ ตรงตามเนื้อหา ปฏิบัติ
แสดงพฤติกรรมได้
ปรับปรุง : ไม่ปฏิบัติ หรือ
แสดงพฤติกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๒๙

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๓๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๑ เรื่อง ประเภทของตลาด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับตลาดในแต่ละข้อต่อไปนี้และระบุลักษณะของตลาด
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
๑. สมชายไปซื้อของที่สาเพ็ง โดยซื้อปากกา
เป็นโหล
ตลาดประเภท ..............................................

๒. สมหญิงซื้อผักกาดขาวที่ตลาดยิ่ง ทรั พ ย์
เพื่อไปทาอาหารมื้อเย็นที่บ้าน
ตลาดประเภท ..............................................

เหตุผล...........................................................

เหตุผล...........................................................

๓. สมหมายใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ไปตลาด
บางบอน
ตลาดประเภท ..............................................

๔. สมปองนาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อ
หวังกาไรในอนาคต
ตลาดประเภท ..............................................

เหตุผล...........................................................

เหตุผล...........................................................

๕. สมศรี ซื้อเส้ น ก๋ว ยเตี๋ยวเครื่ องปรุ งต่าง ๆ
เพื่อไปปรุงก๋วยเตี๋ยวขายในหมู่บ้าน
ตลาดประเภท ..............................................

๖. สมถวิลขายหมูทอดในตลาดสด
ตลาดประเภท ..............................................
เหตุผล...........................................................

เหตุผล...........................................................
๗. สมรวยไปตัดผมในร้านใกล้บ้าน
ตลาดประเภท ..............................................

๘. สมพรไปซื้อของใช้ที่โรงงานเพื่อนามาเปิด
ร้านขายของชาหน้าบ้านของตนเอง
ตลาดประเภท ..............................................

เหตุผล...........................................................
เหตุผล...........................................................
๙. สมลักษณ์ศึกษาและซื้อหุ้นเพื่อหากาไร
ตลาดประเภท ..............................................
เหตุผล...........................................................

๑๐. สมบัติซื้อน้าตาลและไข่มาทาขนมไทย
ขายในชุมชนของตนเอง
ตลาดประเภท ..............................................
เหตุผล...........................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓๑

เฉลย ใบงานที่ ๑ เรื่องประเภทของตลาด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับตลาดในแต่ละข้อต่อไปนี้และระบุลักษณะของตลาด
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
๑. สมชายไปซื้อของที่สาเพ็ง โดยซื้อปากกาเป็นโหล

ตลาดประเภท ตลาดขายส่ง
เหตุผล เป็นตลาดที่สมชายซื้อด้วยราคาถูกแต่
จะซือ้ ในปริมาณที่มาก ๆ

๒. สมหญิ ง ซื้ อ ผั ก กาดขาวที่ ต ลาดยิ่ ง ทรัพย์
เพื่อไปทาอาหารมื้อเย็นที่บ้าน
ตลาดประเภท ตลาดขายปลี ก , ตลาดสิ น ค้ า
ผู้บริโภค
เหตุผล เพราะว่าสมหญิงซื้อไปเพื่อประกอบอาหาร
โดยตรง

๓. สมหมายใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ไปตลาด
บางบอน
ตลาดประเภท ตลาดบริการ
เหตุผล สมหมายได้ใช้บริการจากวินมอเตอร์ไซค์ โดยเป็นการบริการอย่างเดียว

๔. สมปองนาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อ
หวังกาไรในอนาคต
ตลาดประเภท ตลาดการเงิน
เหตุผล เป็นตลาดที่ซื้อขายและแลกเปลี่ ยน
เงิน

๕. สมศรี ซื้อเส้ น ก๋ว ยเตี๋ยวเครื่ องปรุ งต่าง ๆ
เพื่อไปปรุงก๋วยเตี๋ยวเพื่อขายในหมู่บ้าน
ตลาดประเภท ตลาดสินค้าผู้ผลิต
เหตุผล สมศรีซื้อมา เพื่อผลิตก๋วยเตี๋ยวเพื่อไป
ขายต่ออีกทอดหนึ่ง

๖. สมถวิลขายหมูทอดในตลาดสด
ตลาดประเภท ตลาดขายปลีก, ตลาดสินค้า
ผู้บริโภค
เหตุผล เพราะว่าสมถวิลขายให้กับผู้บริโภค
โดยตรง

๗. สมรวยไปตัดผมในร้านใกล้บ้าน
ตลาดประเภท ตลาดบริการ
เหตุ ผ ล สมรวยได้ ใ ช้ บ ริ ก ารจากร้ า นตัดผม
โดยเป็นการบริการอย่างเดียว

๘. สมพรไปซื้อของใช้ที่โรงงานเพื่อนามาเปิด
ร้านขายของชาหน้าบ้านของตนเอง
ตลาดประเภท ตลาดขายส่ง
เหตุผล เป็นตลาดที่สมพรซื้อด้วยราคาถูกแต่
ต้องซื้อในปริมาณที่มาก ๆ เพื่อนาไปขายต่อ

๙. สมลักษณ์ศึกษาและซื้อหุ้นเพื่อหากาไร
ตลาดประเภท ตลาดการเงิน
เหตุผล เป็นตลาดที่ซื้อขายและแลกเปลี่ ย น
เงิน

๑๐. สมบัติซื้อน้าตาลและไข่มาทาขนมไทย
ขายในชุมชนของตนเอง
ตลาดประเภท ตลาดสินค้าผู้ผลิต
เหตุผล สมบัติซื้อวัตถุดิบ (น้้ำตำลและไข่) มำ
เพื่อท้ำขนมไทยเพื่อขำยต่อในชุมชน

๓๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมีจานวน
ผู้ซื้อและผู้ขายจานวนมาก สินค้าที่ทาการแข่งขันจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน คุณภาพไม่ต่างกัน ผู้ผลิตสามารถที่
จะเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย และเคลื่อนย้ายทรัพยากร
การผลิตและสินค้าได้โดยเสรี นอกจากนี้ผู้ซื้อและผู้ขายมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ได้
ถูกต้องครอบคลุมสาระสาคัญ
๒. นักเรียนบอกชนิดของสินค้าในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนวิเคราะห์และนาเสนอข้อดีและข้อเสียของ
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นหลักในการเลือกซื้อสินค้า
ให้มีประสิทธิภาพจากสินค้าชนิดเดียวกัน

รายวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ให้นักเรียนดูภาพผักประเภทต่าง ๆ และไข่ไก่ที่ขายตามตลาดสด
ทั่วไป

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. ภาพผัก
(https://www.sanook.com/home/14709/)
๒. ภาพไข่ไก่
(https://www.honestdocs.co/how-to-eategg-healthily)
ภาพผัก (ที่มา : https://www.sanook.com/home/14709/)
๓. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ภาพไข่ไก่ (ที่มา : https://www.honestdocs.co/how-to-eat-egg- และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
healthily)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ครูสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของผักและไข่ เพื่อให้นักเรียนสนใจมาก
ขึ้น และตั้งคาถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
๑) ๒ ภาพนี้ คือภาพอะไร และนักเรียนเคยซื้อบริโภคหรือไม่ (แนว
ค้ำตอบ : ภำพผักกับภำพไข่ไก่ เคยซือที่ตลำดใช้ส้ำหรับบริโภค)
๒) ผักและไข่ไก่เป็นสินค้าลักษณะใด และมีความแตกต่างกัน
อย่างไร (แนวค้ำตอบ : เป็นสินค้ำทำงกำรเกษตร มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
คุณภำพคล้ำยคลึงกัน และมีขำยเป็นจ้ำนวนมำกในตลำดแห่งเดียวกัน)
๓) นักเรียนมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าชนิดนี้อย่างไร (แนวค้ำตอบ :
เช่น ดูจำกกำรจัดร้ำนขำยของ ควำมสะอำด ลักษณะนิสัยของพ่อค้ำ
แม่ค้ำ กำรเดินทำงสะดวก หรือใกล้ตนเองที่สุด เป็นต้น)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูเชื่อมโยงจากการสนทนาและรูปภาพเพื่อเข้าสู่บทเรียน
เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูให้นักเรียนอภิปรายความรู้เก่าในคาบเรียนที่แล้วเรื่องของ
ลักษณะของตลาด ว่าตลาดสามารถแบ่งตามลักษณะการแข่งขัน ได้แก่
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ที่ได้เรียนกันในคาบเรียน
ก่อน
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ และครูแจกใบ
ความรู้ที่ ๑ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
และให้นักเรียนศึกษาด้วยกันเป็นกลุ่ม
๓. ครูแจกใบงานที่ ๒ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และให้นักเรียน
ร่วมกันระดมสมองเพื่อตอบคาถามในเรื่อง ลักษณะของตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ (กำรเข้ำและออกจำกตลำดของผู้ผลิตแต่ละรำยเป็นไปอย่ำง
เสรี ไม่มีอุปสรรค หรือกำรกีดกัน ฯลฯ) (Obj. ๑) พร้อมทั้งร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอถึงข้อดีและข้อเสียของ
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมอง
(ผู้ที่มีเงินสำมำรถเข้ำมำท้ำกำรผลิตได้เพรำะว่ำใช้ต้นทุนไม่สูงมำกนัก
ฯลฯ) (Obj.๓)
๕. ครูสุ่มนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน ให้ทาท่าทางเพื่อใบ้คา ให้ออก
มาเป็นชนิดสินค้าที่ขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ จากนั้นให้นักเรียนบอก
ถึงเหตุผลว่าทาไมจึงเป็นสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (ข้ำว หมู ปลำ
ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ ฯลฯ เพรำะเป็นสินค้ำที่ไม่มียี่ห้อและมีลักษณะคล้ำย
คลึงกันในตลำด ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ำทำงเกษตรกรรม) (Obj. ๒)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
๖. ครูตั้งคาถามให้เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
ถ้าเราต้องการซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง ที่ขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุด
(สังเกตควำมสะอำดในร้ำนขำยของ ควำมสดใหม่ของสินค้ำ รวมถึง
ควำมน่ำเชื่อถือของผู้ขำย สอบถำมข้อมูลให้ชัดเจนก่อนซือ รวมถึงรำคำ
ในกำรเลือกซือ เพื่อให้ได้สินค้ำที่ดีและตรงควำมต้องกำรของเรำ)
(Obj. ๔)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูให้นักเรียนร่วมสรุปความรู้เกี่ยวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์
๒. ครูร่วมสรุปกับนักเรียนเรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ดังนี้ ตลาด
แข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่มีการแข่งขันกัน แต่มีปัจจัยอื่น ๆ หลาย
ประการที่ทาให้การแข่งขันนั้นเกิดขึ้นได้ยาก และผู้ซื้อจะมีปัจจัยที่มา
เป็นตัวตัดสินใจการซื้อของตนเอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. การอธิบายลักษณะ
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
๒. การบอกชนิดของสินค้า
ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

๓๓๕

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การทาใบงานที่ ๒
เรื่อง ตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์
- การใบ้คา

- คาถาม
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
- ใบ้คาชนิดสินค้าใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ดี : บอกและอธิบาย
ได้ถูกต้องครอบคลุม
สาระสาคัญตรงตามเนื้อหา
ครบถ้วน ชัดเจน
พอใช้ : บอกและอธิบาย
ได้ถูกต้องครอบคลุม
สาระสาคัญตรงตามเนื้อหา
ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
และอธิบายได้

- คาถาม
- ใบงานที่ ๒
เรื่องตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์

ดี : วิเคราะห์และนาเสนอ
ได้ถูกต้องมีเหตุผลตรงตาม
เนื้อหา
พอใช้ : วิเคราะห์และ
นาเสนอถูกต้องมีเหตุผลแต่
ยังไม่ครอบคลุม
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
การวิเคราะห์และนาเสนอ - การตอบคาถาม
ข้อดีและข้อเสียของตลาด
- การวิเคราะห์ข้อดี
แข่งขันสมบูรณ์
ข้อเสียของตลาด
แข่งขันสมบูรณ์
- การนาเสนอข้อดี
ข้อเสียของตลาด
แข่งขันสมบูรณ์

ด้านคุณลักษณะ
การแสดงความคิดเห็น
- การตอบคาถาม
- คาถามเกี่ยวกับ
หลักในการเลือกซื้อสินค้าให้ เกีย่ วกับการเลือกซื้อ การเลือกซื้อสินค้า
มีประสิทธิภาพจากสินค้า
สินค้าและบริการ
และบริการ
ชนิดเดียวกัน

ดี : แสดงความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสมตรงตาม
เนื้อหา
พอใช้ : แสดงความคิดเห็น
ได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้

๓๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..................................................................................................................................... ........................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓๗

ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ Perfectly competitive market ตลาดสินค้า หรือบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
ดังนี้ คือ ๑. มีหน่วยผลิตหรือผู้ขายรายเล็ก ๆ จานวนมากจนกระทั่งไม่มีรายใดมีอิทธิพลต่อการกาหนดปริมาณ
และราคาในตลาด ผู้ขายแต่ละรายจึงเป็นผู้รับราคา (price taker) คือ ต้องขายสินค้าตามราคาตลาดเท่านั้น
๒. สินค้า หรือบริการของผู้ผลิตแต่ละรายมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ จึงสามารถทดแทนกันได้อย่าง
สมบูรณ์ นั่นคือ ถ้าผู้ขายรายใดขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ผู้บริโภคจะไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายรายนั้น
๓. การเข้าและออกจากตลาดของผู้ผลิตแต่ละรายเป็นไปอย่างเสรี ไม่มีอุปสรรค หรือการกีดกัน
๔. การเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตและสินค้าเป็นไปอย่างเสรี สะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
น้อย ราคาสินค้าในแต่ละท้องที่จะมีแนวโน้มเท่ากัน
๕. ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์ (ราคา ปริมาณ คุณภาพ แหล่งซื้อขาย)
ตลาดประเภทนี้ มี อ ยู่ น้ อ ยมากในโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น ตลาดในอุ ด มคติ ( ideal
market) ตลาดใกล้เคียงมากที่สุด เช่น โครงสร้างของตลาดข้าวเปลือกในประเทศไทย เป็นต้น ตามแบบจาลอง
ของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้น ในระยะยาวผู้ผลิตแต่ละรายจะมีกาไรปกติเท่านั้น เพราะถ้ารายใดมีกาไรเกินปกติ
จะชักนาให้มีผู้ผลิตรายใหม่ เข้ามาในตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้อุปทานสินค้าในตลาดมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคา
หรือรายรับเฉลี่ยลดลง และกาไรจะค่อย ๆ หดหายไปในที่สุด
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ Imperfect competitive market แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (monopolistic competition มีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจานวนมาก และทั้ง
ผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีอิสระเต็มที่ในการที่จะวางนโยบายการขายและการ ซื้อของตนโดยไม่กระทบกระเทือนคน
อื่น แต่สินค้าที่ผลิตมีลักษณะ หรือมาตรฐานแตกต่างกันถือเป็นสินค้าอย่างเดียวกัน แต่ก็มีหลายตรา หลายยี่ห้อ
การบรรจุหีบห่อ การโฆษณาต่างกัน เป็นเหตุให้ผู้ซื้อชอบหรือพึงใจในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะทาให้
ผู้ขายสามารถกาหนดราคาสินค้าของตนได้ทั้ง ๆ ที่ผู้ขายในตลาดชนิดนี้ต้องแข่งขันกับผู้ ขายรายอื่น เช่น สินค้า
ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ
๒. ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย และผู้ขายแต่ละรายจะขายสินค้าเป็น
จานวนมาก เมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าทั้งหมดในตลาด ถ้าหากว่าผู้ขายรายได้เปลี่ยนราคาหรือนโยบายการผลิต
และการขายแล้วก็จะกระทบต่อผู้ผลิตรายอื่น ๆ เช่น บริษัทผู้ขายน้ามันในประเทศไทยซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย แต่ละ
บริษัทจะต้องวางนโยบายของตนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทอื่น ๆ เพื่อที่จะดาเนินการค้าร่วมกันอย่าง
ราบรื่น และผู้ขายทุกคนก็มีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาและปริมาณสินค้าในตลาด ถ้าบริษัทใดเปลี่ยนนโยบาย
การขายย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อสินค้าชนิดนั้น ๆ ทั้งหมด เช่น ถ้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งลดราคา สินค้าของ
คู่แข่งขัน ก็จะลดราคาลงด้วยเพื่อรักษาระดับการขายไว้
๓. ตลาดผูกขาด (Monopoly) ตลาดที่มีผู้ขายอยู่เพียงคนเดียว ทาให้ผู้ขายมีอิทธิพลเหนือราคาและ
ปริ มาณสิ น ค้ า อย่ า งสมบู ร ณ์ใ นการที่จ ะเพิ่ ม หรื อ ลดราคาและควบคุ มจ านวนขายทั้ง หมดได้ต ามต้ อ งการ
ส่วนมากจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้ธุรกิจขนาดเล็กรายอื่น ๆ ไม่
สามารถเข้ามาแข่งขันได้ ตลาดประเภทนี้ ได้แก่ บริษัทผลิตเครื่องบิน เครื่องจักรกล หรือกิจการสาธารณูปโภค
เช่น การเดินรถประจาทาง โรงงาน ยาสูบ ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
อ้างอิง : https://sites.google.com/site/taesexomo33/tlad-khaengkhan-smburn

๓๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๒ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
คาสั่ง ให้นักเรียนบอกความหมาย ลักษณะ ข้อดี ข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
พร้อมยกเหตุผลประกอบให้ชัดเจน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หมายถึง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เฉลย ใบงานที่ ๒ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ประเภทตลาด
ตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์

ลักษณะสาคัญ

ข้อดี

ข้อเสีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓๙

คาสั่ง ให้นักเรียนบอกความหมาย ลักษณะ ข้อดี ข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ พร้อมยกเหตุผล
ประกอบให้ชัดเจน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หมายถึง ตลาดที่มีจานวนผู้ซื้อและผู้ขายจานวนมาก สินค้าที่ทาการแข่งขันจะมี ลักษณะ
คล้ายคลึงกัน คุณภาพไม่ต่างกัน ผู้ผลิตสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย และเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิต
และสินค้าได้โดยเสรี นอกจากนี้ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์
ประเภท
ลักษณะสาคัญ
ข้อดี
ข้อเสีย
ตลาด
ตลาด ๑. มีหน่วยผลิต หรือผู้ขายรายเล็ก ๆ
 มีการใช้ทรัพยากร  มีการบริโภคอย่าง
แข่งขัน จานวนมากจนกระทั่งไม่มีรายใดมีอิทธิพล ให้เกิดประโยชน์และมี สิ้นเปลืองเพราะสินค้า
สมบูรณ์ ต่อการกาหนดปริมาณและราคาในตลาด ประสิทธิภาพสูงสุด
ที่ซื้อมามีราคาถูก ทา
ผู้ขายแต่ละรายจึงเป็นผู้รับราคา คือ ต้อง เพราะสินค้าที่ออกมา ให้ไม่เห็นคุณค่าของ
ขายสินค้าตามราคาตลาดเท่านั้น
มีลักษณะคล้ายกัน ถึง ทรัพยากรที่ได้ใช้ เช่น
๒. สินค้า หรือบริการของผู้ผลิตแต่ละ
ต้นทุนสูงก็ไม่สามารถ ผักที่เน่าเสียในตู้เย็น
รายมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ จึง ขายในราคาที่สูงขึ้นได้  ผู้ขายไม่สามารถ
สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ นั่น  สินค้าทดแทนกัน กาหนดราคาเองได้ ถึง
คือ ถ้าผู้ขายรายใดขายสินค้าในราคาที่สูง ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ขาย แม้ว่าจะมีต้นทุนสูง ก็
กว่าราคาตลาด ผู้บริโภคจะไม่ซื้อสินค้า
ไม่สามารถขายของใน ไม่สามารถกาหนด
จากผู้ขายรายนั้นเลย
ราคาที่สูงเกินไปได้
ราคาสินค้าให้สูงได้ ทา
๓. การเข้าและออกจากตลาดของผู้ผลิต หากขายเกินราคาก็จะ ให้ต้องขายสินค้าและ
แต่ละรายเป็นไปอย่างเสรี ไม่มีอุปสรรค ไม่สามารถขายได้
บริการในราคาที่ได้
หรือการกีดกัน
 ทาให้มีการแข่งขัน กาไรน้อย
๔. การเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิต
กันในร้านที่ขายสินค้า
และสินค้าเป็นไปอย่างเสรี สะดวกรวดเร็ว ชนิดเดียวกัน ทาให้
และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย ราคาสินค้า เกิดความคิดสร้างในแต่ละท้องที่จะมีแนวโน้มเท่ากัน
สรรค์ในการเสนอขาย
๕. ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้เกี่ยวกับ ของร้านนั้น ๆ
ข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าด้าน
 ผู้ที่มีเงินสามารถ
ราคา ปริมาณ คุณภาพ แหล่งซื้อขาย
เข้ามาทาการผลิตได้
ผู้ผลิตไม่สามารถที่จะขายของได้เกินราคา เพราะว่าใช้ต้นทุนไม่
และได้กาไรเกินจากปกติ
สูงมากนัก

๓๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ เป็นตลาดที่ราคาและลักษณะ
สินค้ามีความแตกต่างกัน ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องมีจานวน
มากก็สามารถขายสินค้าได้ ทาให้เกิดการผูกขาดในสินค้า
ประเภทนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความรู้เรื่องตลาดอย่าง
สมบูรณ์ ทาให้การกาหนดราคาในตลาดแตกต่างกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายลักษณะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ได้
ถูกต้องครอบคลุมสาระสาคัญ
๒. นักเรียนอธิบายลักษณะของสินค้าในตลาดแข่งขัน
ไม่สมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนวิเคราะห์และนาเสนอข้อดีและข้อเสียของ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ได้สมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเหตุผลที่ดีและไม่ดีใน
การเลือกซื้อขนมแต่ละยี่ห้อจากภาพที่กาหนดให้

รายวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามในประเด็นดังนี้
๑) นักเรียนคิดว่าสินค้าชนิดใดมีความสาคัญในการใช้ชีวิต
ประจาวันของนักเรียน (แนวค้ำตอบ : อำหำร เสือผ้ำ น้ำ ไฟฟ้ำ
โทรศัพท์มือถือ)
๒) จากสินค้าที่นักเรียนตอบมานั้น สินค้าใดที่มีผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายน้อยรายบ้าง (แนวค้ำตอบ : น้ำ ไฟฟ้ำ)
๓) นักเรียนคิดว่าประปา และไฟฟ้า อยู่ในตลาดรูปแบบใด
และมีลักษณะการแข่งขันในตลาดอย่างไร (แนวค้ำตอบ : อยู่ใน
ตลำดประเภทแข่งขันไม่สมบูรณ์ และไม่มีคู่แข่งในกำรขำย
เพรำะว่ำมีผู้ผลิตเพียงผู้เดียว หรือผูกขำดสินค้ำ)
๒. ครูสนทนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้าประปาและไฟฟ้า ที่นักเรียน
ใช้กันในชีวิตประจาวัน ถึงการประหยัดและช่วยกันใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่องตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูให้นักเรียนอภิปรายความรู้เก่าในคาบเรียนที่แล้วเรื่อง
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ แบบคละความสามารถ และให้
นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ และให้นักเรียนศึกษาด้วยกันเป็นกลุ่ม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์
๒. ภาพขนมหลากหลายยี่ห้อ
(https://sites.google.com/site/runpuppyclub/a-r)
๓. กระดานดา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๔๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์
๓. ครูแจกใบงานที่ ๓ เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ และให้
นักเรียนช่วยกันระดมสมองวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามในเรื่อง
ลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (มีลักษณะส้ำคัญ ๓
ประเภทคือ ๑. ตลำดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขำด ๒. ตลำดที่มีผู้ขำย
น้อยรำย ๓. ตลำดผูกขำด ฯลฯ) (Obj. ๑) และข้อดีและข้อเสีย
ของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอถึงข้อดีและข้อเสีย
ของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ที่แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมอง
(ประชำชนมีอิสระในกำรเลือกซือสินค้ำที่มีคุณภำพที่สุด และ
ตรงควำมตรงต้องกำรในกำรบริโภค) (Obj. ๓)
๕. ครูให้นักเรียนกลุ่มละ ๒ คนออกมาเขียนชื่อชนิดสินค้าของ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์บนกระดานดา และสุ่มนักเรียนอธิบาย
ลักษณะสาคัญของสินค้าชนิดนั้น (ไฟฟ้ำ เป็นสินค้ำที่ผูกขำด
แท้จริง ที่มีเจ้ำของกำรผลิตเพียงผู้เดียว ฯลฯ) (Obj. ๒)
๖. ครูนาภาพขนมหลากหลายยี่ห้อให้นักเรียนดู และให้
นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเหตุผลที่ดีและไม่ดีในการ
เลือกซื้อขนมแต่ละยี่ห้อ ในภาพข้างต้น (เลือกยี่ห้อ ฮำนำมิ
เพรำะว่ำอร่อย มีกลิ่นและรสกุ้ง แต่บริโภคมำก ๆ อำจจะท้ำให้
ไม่อยำกรับประทำนอำหำรจำนหลักท้ำให้ไม่ได้รับสำรอำหำร
ครบในแต่ละวัน) (Obj.๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา

ภาพขนมหลากหลายยี่ห้อ
(ที่มา : https://sites.google.com/site/runpuppyclub/a-r)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์
๒. ครูร่วมสรุปกับนักเรียนเรื่องตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ดังนี้
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์พบได้ทั่วไป เป็นตลาดที่ราคาและ
ลักษณะสินค้ามีความแตกต่างกัน ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องมี
จานวนมากก็สามารถขายสินค้าได้ ทาให้เกิดการผูกขาดใน
สินค้าประเภทนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความรู้เรื่องตลาดอย่าง
สมบูรณ์ ทาให้การกาหนดราคาในตลาดแตกต่างกัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. การอธิบายลักษณะ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
๒. การบอกชนิดของสินค้า
ในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
การวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อดีและข้อเสียของ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

ด้านคุณลักษณะ
การแสดงความคิดเห็น
เหตุผลที่ดีและไม่ดีใน
การเลือกซื้อขนมแต่ละยี่ห้อ
จากภาพที่กาหนดให้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๓๔๓

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การทาใบงานที่ ๓
เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์

- คาถาม
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง
ตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์

ดี : บอกและอธิบายได้
ถูกต้องครอบคลุมสาระ
สาคัญ ตรงตามเนื้อหา
ชัดเจน ครบถ้วน
พอใช้ : บอกและอธิบาย
ได้ถูกต้องครอบคลุมสาระ
สาคัญ ตรงตามเนื้อหา
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกและอธิบายเนื้อหา

- การตอบคาถาม
- การวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียของตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์
- การนาเสนอข้อดี
ข้อเสียของตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์

- คาถาม
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง
ตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์

ดี : วิเคราะห์และนาเสนอ
ข้อดีข้อเสียอย่างละ ๒ ข้อ
ขึ้นไปได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนอย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์และ
นาเสนอข้อดีข้อเสียอย่าง
ละ ๑ ข้อขึ้นไปได้อย่าง
ถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์และนาเสนอ
ข้อดีข้อเสียได้

- การแสดงความ
- ภาพขนมหลากหลาย
คิดเห็นเหตุผลที่ดีและ ยีห่ ้อ
ไม่ดีจากการเลือกซื้อ
ขนม

ดี : แสดงความคิดเห็น
เหตุผลที่ดีและไม่ดีได้
อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : แสดงถึงความ
สาคัญในการบริโภคของ
แต่ละชนิดได้
ปรับปรุง : ไม่มีส่วนร่วม
กับการแสดงความคิดเห็น
ใด ๆ

๓๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................... ..............................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๔๕

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ Perfectly competitive market
ตลาดสินค้า หรือบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะดังนี้ คือ
๑. มีหน่วยผลิตหรือผู้ขายรายเล็ก ๆ จานวนมากจนกระทั่งไม่มีรายใดมีอิทธิพลต่อการกาหนดปริมาณและ
ราคาในตลาด ผู้ขายแต่ละรายจึงเป็นผู้รับราคา (price taker) คือ ต้องขายสินค้าตามราคาตลาดเท่านั้น
๒. สินค้า หรือบริการของผู้ผลิตแต่ละรายมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ จึงสามารถทดแทนกันได้อย่าง
สมบูรณ์ นั่นคือ ถ้าผู้ขายรายใดขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ผู้บริโภคจะไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายรายนั้น
๓. การเข้าและออกจากตลาดของผู้ผลิตแต่ละรายเป็นไปอย่างเสรี ไม่มีอุปสรรค หรือการกีดกัน
๔. การเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตและสินค้าเป็นไปอย่างเสรี สะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
น้อย ราคาสินค้าในแต่ละท้องที่จะมีแนวโน้มเท่ากัน
๕. ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์ (ราคา ปริมาณ คุณภาพ แหล่งซื้อขาย)
ตลาดประเภทนี้ มีอยู่ น้ อยมากในโลกแห่ งความเป็นจริ ง อาจกล่ าวได้ว่าเป็นตลาดในอุ ดมคติ (ideal
market) ตลาดใกล้เคียงมากที่สุด เช่น โครงสร้างของตลาดข้าวเปลือกในประเทศไทย เป็นต้น ตามแบบจาลอง
ของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้น ในระยะยาวผู้ผลิตแต่ละรายจะมีกาไรปกติเท่านั้น เพราะถ้ารายใดมีกาไรเกินปกติ
จะชักนาให้มีผู้ผลิตรายใหม่ เข้ามาในตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้อุปทานสินค้าในตลาดมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคา
หรือรายรับเฉลี่ยลดลง และกาไรจะค่อย ๆ หดหายไปในที่สุด
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ Imperfect competitive market
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic competition) ตลาดประเภทนี้มีลักษณะที่สาคัญ
คือ มีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจานวนมาก และทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีอิสระเต็มที่ในการที่จะวางนโยบายการขาย
และการซื้อของตนโดยไม่กระทบกระเทือนคนอื่น แต่สินค้าที่ผลิตมีลักษณะ หรือมาตรฐานแตกต่างกันถือเป็น
สินค้าอย่างเดียวกัน แต่ก็มีหลายตรา หลายยี่ห้อ การบรรจุหีบห่อ การโฆษณาต่างกัน เป็นเหตุให้ผู้ซื้อชอบหรือ
พึงใจในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะทาให้ ผู้ขายสามารถกาหนดราคาสินค้าของตนได้ทั้ง ๆ ที่ผู้ขายใน
ตลาดชนิดนี้ต้องแข่งขันกับผู้ขายรายอื่น เช่น สินค้าผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ
๒. ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ตลาดประเภทนี้จะมีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย และผู้ขายแต่ละ
รายจะขายสินค้าเป็นจานวนมาก เมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าทั้งหมดในตลาด ถ้าหากว่าผู้ขายรายใดเปลี่ยน
ราคาหรือนโยบายการผลิตและการขายแล้วก็จะกระทบกระเทือนต่อผู้ผลิตรายอื่น ๆ เช่น บริษัทผู้ขายน้ามันใน
ประเทศไทยซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย ผู้ขายแต่ละบริษัทจะต้องวางนโยบายของตนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
อื่น ๆ เพื่อที่จะดาเนินการค้าร่วมกันอย่างราบรื่น และผู้ขายทุกคนก็มีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาและปริมาณ
สินค้าในตลาด ถ้าบริษัทใดเปลี่ยนนโยบายการขายย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อสินค้าชนิดนั้น ๆ ทั้ง หมด เช่น
ถ้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งลดราคา สินค้าของคู่แข่งขัน ก็จะลดราคาลงด้วยเพื่อรักษาระดับการขายไว้
๓. ตลาดผูกขาด (Monopoly) ตลาดที่มีผู้ขายอยู่เพียงคนเดียว ทาให้ผู้ขายมีอิทธิพลเหนือราคา
และปริมาณสินค้าอย่างสมบูรณ์ในการที่จะเพิ่ม หรือลดราคาและควบคุมจานวนขายทั้งหมดได้ตามต้องการ
ส่วนมากจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้ธุรกิจขนาดเล็กรายอื่น ๆ ไม่
สามารถเข้ามาแข่งขันได้ ตลาดประเภทนี้ ได้แก่ บริษัทผลิตเครื่องบิน เครื่องจักรกล หรือกิจการสาธารณูปโภค
เช่น การเดินรถประจาทาง โรงงาน ยาสูบ ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
อ้างอิง : https://sites.google.com/site/taesexomo33/tlad-khaengkhan-smburn

๓๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๓ เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
คาสั่ง ให้นักเรียนบอกความหมาย ลักษณะ ข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
พร้อมยกเหตุผลประกอบให้ชัดเจน
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ หมายถึง ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ประเภทตลาด
ตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์

ลักษณะสาคัญ

ข้อดี

ข้อเสีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๔๗

เฉลย ใบงานที่ ๓ เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
คาสั่ง ให้นักเรียนบอกความหมาย ลักษณะ ข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ พร้อมยกเหตุผล
ประกอบให้ชัดเจน
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ หมายถึง ตลาดที่ราคาและลักษณะสินค้ามีความแตกต่างกัน ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องมี
จานวนมากก็สามารถขายสินค้าได้ ทาให้เกิดการผูกขาดในสินค้าประเภทนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความรู้เรื่อง
ตลาดอย่างสมบูรณ์ ทาให้การกาหนดราคาในตลาดแตกต่างกัน
ประเภทตลาด

ลักษณะสาคัญ

ตลาดแข่งขันไม่ ๑. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
สมบูรณ์
มีผ้ซู ื้อและผู้ขายเป็นจานวนมาก
มีอิสระเต็มที่ในการขายและการซื้อ
สินค้าที่ผลิตจะมีให้เลือกหลาก
หลายยี่ห้อ เป็นเหตุจูงใจให้คนอยาก
ซื้อสินค้าและบริการ เช่น
ผงซักฟอก สบู่ น้ายาสระผม เป็น
ต้น
๒. ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย
จะมีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย แต่ละราย
ขายสินค้าเป็นจานวนมาก ถ้าหาก
ว่าผู้ขายรายใดเปลี่ยนราคา หรือ
นโยบายการผลิตและการขายแล้วก็
จะกระทบกระเทือนต่อผู้ผลิตราย
อื่น เช่น น้าอัดลม เครือข่ายมือถือ
ปั๊มน้ามัน เป็นต้น
๓. ตลาดผูกขาด ตลาดที่มีผู้ขายอยู่
เพียงรายเดียว ทาให้ผู้ขายมีอิทธิพล
เหนือราคาและปริมาณสินค้าอย่าง
สมบูรณ์ ส่วนมากจะเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนมาก มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้ธุรกิจ
ขนาดเล็กรายอื่น ๆ ไม่สามารถเข้า
มาแข่งขันได้ ตลาดประเภทนี้ ได้แก่
บริษทั ผลิตเครื่องบิน เครื่องจักรกล
หรือกิจการสาธารณูปโภค เช่น การ
เดินรถประจาทาง โรงงาน ยาสูบ
ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ เป็นต้น

ข้อดี

ข้อเสีย

 ประชาชนมีอิสระ
ในการเลือกซื้อสินค้าที่
มีคุณภาพที่สุด และ
ตรงตามความต้องการ
การบริโภค
 เกิดการแข่งขัน
กันในการผลิตสินค้า
และบริการ ยี่ห้อต่าง ๆ
จะต้องผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพและทาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อหวังกาไร ทาให้
ผู้บริโภคได้ของที่ดีและ
มีคุณภาพ
 สินค้าที่เป็น
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ประชาชนจะได้บริโภค
สินค้าในราคาที่ไม่สูง
เพราะว่าผู้ที่
ควบคุมดูแลคือรัฐบาล

 สินค้าบางชนิดมี
ผู้ผลิตน้อยราย ทาให้
เกิดการผูกขาดสินค้า
และราคาจะสูงขึ้น จึง
ทาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมทางราคา แต่
ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก
ในการซื้อ
 มีการผลิตที่มาก
เกินความจาเป็น เพราะ
ผู้ผลิตสามารถที่จะเข้า
มาสู่ในกระบวนการผลิต
ได้ไม่อยากในสินค้าบาง
ประเภท ทาให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรจานวนมาก
ในการผลิต

๓๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง อุปสงค์ (Demand)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
อุปสงค์ หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อ
สินค้าและบริการในราคาที่กาหนด ณ ระยะเวลาหนึ่งและ
สามารถซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนบอกความหมายของอุปสงค์ได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. นักเรียนอธิบายกฎของอุปสงค์ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนนาเสนอสถานการณ์การซื้อสินค้าและ
บริการโดยมีปัจจัยในการซื้อได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล
๒. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้า
และบริการตามกฎของอุปสงค์ได้ถูกต้องมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่าง
มีเหตุผล

รายวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูนาภาพน้าชาเขียว ๒ ยี่ห้อ และมีรายละเอียดของน้าชาเขียวแต่ละยี่ห้อ
ให้นักเรียนได้ดูและพิจารณาน้าชาเขียวแต่ละยี่ห้อ และให้นักเรียนร่วมตอบ
คาถามในประเด็นดังนี้

A

B

น้าชาเขียวยี่ห้อ A
- ปริมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร
- พลังงาน ๑๐๐ กิโลแคลอรี่
- สารสาคัญ : กรดอะมิโน วิตามัน B, C, E
- ประโยชน์ : กระตุ้นการทางานของระบบประสาท
ส่วนกลาง ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
และต้านอนุมูลอิสระ
- ราคา ๑๕ บาท/ ขวด
น้าชาเขียวยี่ห้อ B
- ปริมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร
- พลังงาน ๑๐๐ กิโลแคลอรี่
- สารสาคัญ : กรดอะมิโน วิตามัน B, C, E
- ประโยชน์ : กระตุ้นการทางานของระบบประสาท
ส่วนกลาง ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
และต้านอนุมูลอิสระ
- ราคา ๒๐ บาท/ ขวด

๑) นักเรียนจะเลือกซื้อน้าชาเขียวยี่ห้อไหน เพราะเหตุใด (แนวค้ำตอบ :
น้ำชำเขียวยี่ห้อ A เพรำะว่ำมีรำยละเอียดเหมือนกันแต่รำคำถูกว่ำน้ำชำเขียว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. ภาพน้าชาเขียว ๒ ยี่ห้อ และรายละเอียด
๒. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง อุปสงค์ (Demand)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๔๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง อุปสงค์ (Demand)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
ยี่ห้อ B)
๒) นักเรียนคิดว่าราคามีผลต่อผู้บริโภคอย่างไร (แนวค้ำตอบ : ท้ำให้
ผู้บริโภคอยำกซือสินค้ำนัน ๆ เพรำะว่ำมีรำคำถูก (เงินเท่ำเดิมแต่ซือของได้
มำกขึน) และเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้ำชนิดเดียวกัน ท้ำให้มีกำรตัดสินใจใน
กำรซือได้ง่ำยขึน)
๓) ดังนั้นราคาส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างไร (แนวค้ำตอบ : ท้ำให้อยำกซือ
ต้องกำรซือ มีปริมำณควำมต้องกำรซือ ฯลฯ)
๒. ครูสนทนาจากคาถามข้างต้น เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง อุปสงค์
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูแจกใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง อุปสงค์ ให้กับนักเรียนทุกคน และให้นักเรียน
ศึกษา พร้อมทั้งให้อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงอุปสงค์
กฎของอุปสงค์ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุปสงค์
๒. ครูให้นักเรียนจับคู่กันและทบทวน เรื่อง ความหมายของอุปสงค์และกฎ
ของอุปสงค์ จากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนแต่ละคู่ตอบคาถาม ในประเด็นคาถาม
ดังนี้
๑) อุปสงค์คืออะไร (แนวค้ำตอบ : ปริมำณควำมต้องกำรซือสินค้ำและ
บริกำร ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง และสำมำรถซือสินค้ำและบริกำรได้) (Obj.๑)
๒) กฎของอุปสงค์คืออะไร (แนวค้ำตอบ : รำคำสินค้ำและบริกำรสูงขึน
กำรซือจะลดลง รำคำสินค้ำและบริกำรลดลง กำรซือจะเพิ่มขึนเมื่อปัจจัยอื่น ๆ
ที่มีผลนัน) (Obj. ๒)
๓) นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดที่ส่งต่ออุปสงค์มากที่สุด ในความคิดของ
นักเรียน (แนวค้ำตอบ : รำคำของสินค้ำและบริกำรนัน ๆ เพรำะว่ำถ้ำผู้บริโภค
เห็นว่ำรำคำถูกก็จะมีควำมอยำกซือมำกขึน (รู้สึกได้ซือของคุ้มรำคำ) เช่น
สินค้ำ หรือบริกำรลด ๕๐% หรือสินค้ำ ๑ แถม ๑ ถึงแม้ว่ำจะเป็นสินค้ำที่
ไม่ได้ถูกใจ หรือต้องกำรใช้) (Obj. ๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง อุปสงค์ (Demand)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
๓. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “จะซื้อหรือไม่” โดยให้นักเรียนแต่ละคู่กาหนด
สถานการณ์การซื้อสินค้าในท้องตลาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนการซื้อหรือไม่ซื้อ
อย่างไร เพราะเหตุใด (แนวค้ำตอบ : ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ อำกำศร้อนมำก ที่
บ้ำนไม่มีเครื่องปรับอำกำศ และที่ห้ำงสรรพสินค้ำมีจัดโปรโมชั่นลดรำคำ
เครื่องปรับอำกำศ) (Obj. ๓)
๔. ให้นักเรียนออกมานาเสนอสถานการณ์หน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่มนักเรียนให้
ตอบคาถามจากสถานการณ์ที่กาหนดขึ้น พร้อมทั้งบอกถึงเหตุผลในการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการนั้น (แนวค้ำตอบ : ซือเพรำะว่ำอำกำศร้อน และเครื่อง
ปรับอำกำศก็มีรำคำถูก ท้ำให้มีควำมต้องกำรซือมำกขึน หรือมีผลท้ำให้เกิด
อุปสงค์ของเครื่องปรับอำกำศนันสูงขึน กำรเลือกซือเครื่องปรับอำกำศค่อน
ข้ำงเหมำะสมเนื่องจำกอำกำศร้อน และเป็นช่วงที่เครื่องปรับอำกำศลดรำคำ
ลง) (Obj. ๔), (Obj. ๕)
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมและสถานการณ์ที่นักเรียนได้คิดว่ามี
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิด
๖. ครูแจกใบงานที่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ และให้นักเรียนทาด้วย
ตนเองโดยให้เหตุผลประกอบว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้นหรือลดลง พร้อมให้เหตุผล
ประกอบโดยชัดเจน (แนวค้ำตอบ : ตัวอย่ำงค้ำถำมและค้ำตอบ คนไทยเห่อ
กำแฟสดมำกขึน อุปสงค์ของกำแฟสดมีกำรเปลี่ยนแปลง คือ “เพิ่มขึน”
เพรำะว่ำกำแฟสดเป็นที่นิยมในประเทศไทยมำกขึน ท้ำให้กำรซือกำแฟสดนัน
เพิม่ ขึน ท้ำให้อุปสงค์ของกำแฟสดนันเพิ่มขึน) (Obj. ๔)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูถามตอบนักเรียนเกี่ยวกับความหมายอุปสงค์ กฎของอุปสงค์ และ
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ เพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง อุปสงค์ (Demand)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง อุปสงค์ ว่ามนุษย์มักเลือกใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นเมื่อสินค้ามีราคาลดลง
ปริมาณผู้ซื้อสินค้าจะมีจานวนมากขึ้น และหากราคาสินค้าสูงขึ้น ปริมาณผู้ซื้อ
สินค้าจะมีจานวนลดลง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
๑. การบอกความหมายของ - การตอบคาถาม
- คาถาม
อุปสงค์
- การทาใบงานที่ ๔ เรื่อง - ใบงานที่ ๔
๒. การอธิบายกฎของอุปสงค์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ออุปสงค์
เรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่ออุปสงค์

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การนาเสนอสถานการณ์
การซื้อสินค้าและบริการโดยมี
ปัจจัยในการซื้อ
๒. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการซื้อสินค้าและบริการ
ตามกฎของอุปสงค์

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การนาเสนอสถานการณ์ - กิจกรรม
การซื้อสินค้าและบริการ “จะซื้อหรือไม่”
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อการซื้อสินค้าและ
บริการตามกฎของอุปสงค์

เกณฑ์
ดี : บอกและอธิบายได้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
เนื้อหาอย่างชัดเจนและ
เข้าใจ
พอใช้ : บอกและอธิบาย
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามเนื้อหาได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกและอธิบายได้
ดี : วิเคราะห์ปัจจัยใน
การเลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้อย่างถูกต้องมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ปัจจัยใน
การเลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ
การตัดสินใจและเลือกซื้อ - การตอบคาถาม
- คาถาม
ดี : ตัดสินใจและเลือกซื้อ
สินค้าและบริการอย่างมี
- การนาเสนอสถานการณ์ - กิจกรรม
สินค้าและบริการอย่างมี
เหตุผล
การซื้อสินค้าและบริการ “จะซื้อหรือไม่” เหตุผล
พอใช้ : ตัดสินใจและ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ
ได้แต่ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เลือกสินค้าได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๓

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๓๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาพน้าชาเขียว ๒ ยี่ห้อ และรายละเอียด

A

B

น้าชาเขียวยี่ห้อ A
- ปริมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร
- พลังงาน ๑๐๐ กิโลแคลอรี่
- สารสาคัญ : กรดอะมิโน วิตามัน B, C, E
- ประโยชน์ : กระตุ้นการทางานของระบบประสาทส่วน
กลาง ส่งผลให้ร่างกายรูส้ ึกกระปรีก้ ระเปร่า และต้าน
อนุมูลอิสระ
- ราคา ๑๕ บาท/ ขวด
น้าชาเขียวยี่ห้อ B
- ปริมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร
- พลังงาน ๑๐๐ กิโลแคลอรี่
- สารสาคัญ : กรดอะมิโน วิตามัน B, C, E
- ประโยชน์ : กระตุ้นการทางานของระบบประสาทส่วน
กลาง ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า และต้าน
อนุมูลอิสระ
- ราคา ๒๐ บาท/ ขวด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๕

ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง อุปสงค์ (Demand)
อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าและบริการในราคาที่กาหนด ณ
ระยะเวลาหนึ่งและสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ
กฎของอุปสงค์ (Law of Demand)
เมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าและบริการจะน้อยลง
เมื่อราคาสินค้าและบริการลดลง ความต้องการซื้อสินค้าและบริการจะสูงขึ้น

P  Q
P  Q

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์๐
การที่ผู้บริโภคจะทาการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเป็นจานวนเท่าใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
๑. ราคาสินค้าและบริการ ราคาของสินค้าและบริการ ราคาเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทาให้ผู้บริโภคต้องการ
ซื้อสินค้าและบริการนั้น
๒. รายได้ของผู้บริโภค ผู้บริโภคที่มีรายได้มากขึ้น จะซื้อของเพิ่มขึ้นทั้งของที่จาเป็นและของที่ไม่จาเป็นมาก
ขึ้น การที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอาจทาให้เงินผู้บริโภคสามารถใช้ซื้อของในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วย
๓. รสนิยมของผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามเวลา ทาให้เกิดการซื้อของที่
เกิดจากความนิยมที่เกิดขึ้นจากแฟชันที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มีการซื้อเพิ่มขึ้นในสินค้าบางประเภท
๔. ราคาสินค้า หรือบริการอื่น ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน หรือแทนกันได้ การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะมีผลต่อปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้ อ ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าชนิดนั้นใช้ทดแทนกันได้ หรือเป็น
สินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน ถ้าสินค้านี้ทดแทนกันได้ เมื่อสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้นก็จะทาให้ปริมาณขายของ
สินค้าอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น เช่น เนื้อวัวแพงขึ้นจะทาให้เนื้อไก่ขายได้เพิ่มขึ้น (ใช้เนื้อไก่ทาอาหารแทน) เป็นต้น
๕. ฤดูกาล โดยปกติทั่วไปการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลส่งผลให้ปริมาณการซื้อสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย เช่น ฤดูร้อนปริมาณการซื้อพัดลม เครื่องปรับอากาศ จะเพิ่มมากขึ้นกว่าฤดูกาลอื่น ๆ หรือหากเข้าฤดู
หนาว เครื่องนุ่งห่มกันหนาวก็จะมีปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
๖. ขนาดของประชากรทั้งหมด โดยปกติทั่วไป เมื่อประชากรมีจานวนเพิ่มขึ้น ความต้องการในสินค้าและ
บริการก็จะสูงตามไปด้วย โดยมีเงื่อนไขกากับในประเด็นดังกล่าวก็คือ ในประชากรเหล่านี้จะต้องมีอานาจซื้อ
(purchasing power) เพิ่มขึ้นด้วย
๗. การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า การคาดการณ์เกี่ยวกับราคาสินค้าหรือบริการ ซึ่งส่งผล
ต่อปริมาณความต้องการซื้อในปัจจุบัน เช่น ถ้าคาดการณ์ว่าราคาน้าตาล หรือข้าวสารจะเพิ่มขึ้น ประชาชนจะ
ซื้อเก็บไว้ใช้ ทาให้ปริมาณความต้องการซื้อในปัจจุบันเพิ่มขึ้น
๘. การโฆษณา มีความสาคัญมากในปัจจุบัน เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้า หรือบริการ
มากขึ้น
๙. ปัจจัยอื่น ๆ เช่น นโยบายของรัฐ การประชาสัมพันธ์ อัตราดอกเบี้ย การเก็บภาษีของรัฐ เป็นต้น ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการปริมาณความต้องการซื้อให้เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
ที่มา : https://bit.ly/2UVIaDD, https://bit.ly/2GH6PDk

๓๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์
คาสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาอุปสงค์ พร้อมให้เหตุผลถึงปัจจัยที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาของอุปสงค์
การเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลงราคาอุปสงค์
ราคาอุปสงค์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
๑. “คนไทยเห่อกาแฟสด อุปสงค์ของกาแฟสด มี
...................................................................
มากขึ้น”
การเปลี่ยนแปลง คือ
...................................................................
................................................ ...................................................................
...................................................................
๒. “ปตท.-บางจาก ลด
อุปสงค์ของน้ามันเบนซิน มี
...................................................................
ราคาน้ามันเบนซิน ๔๐
การเปลี่ยนแปลง คือ
...................................................................
สต. มีผล ๑๐ ก.ย. ๖๒” ................................................ ...................................................................
...................................................................
๓. “ช่วงเดือนเมษายน มี อุปสงค์ของทุเรียน มี
...................................................................
ทุเรียนออกจาหน่ายใน
การเปลี่ยนแปลง คือ
...................................................................
ตลาดจานวนมาก”
................................................ ...................................................................
...................................................................
๔. “คนไทยมีรายได้เฉลี่ย อุปสงค์ของสินค้าต่าง ๆ มี
...................................................................
ต่อหัวต่าลงกว่าปีที่ผ่าน
การเปลี่ยนแปลง คือ
...................................................................
มา”
................................................ ...................................................................
...................................................................
๕. “เนื้อหมูขึ้นราคาอย่าง อุปสงค์ของเนื้อไก่และเนื้อสัตว์ ...................................................................
รวดเร็ว”
อื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลง คือ
...................................................................
................................................ ...................................................................
...................................................................
๖. “กางเกงยีนส์ขาสั้น
อุปสงค์กางเกงยีนส์ขาสั้น มี
...................................................................
วัยรุ่นชอบ”
การเปลี่ยนแปลง คือ
...................................................................
................................................ ...................................................................
...................................................................
สถานการณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๗

เฉลย ใบงานที่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์
คาสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาอุปสงค์ พร้อมให้เหตุผลถึงปัจจัยที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาของอุปสงค์
การเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลงราคาอุปสงค์
ราคาอุปสงค์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
๑. “คนไทยเห่อกาแฟสด อุปสงค์ของกาแฟสดมี
เพราะว่ากาแฟสดเป็นที่นิยมในประเทศ
มากขึ้น”
การเปลี่ยนแปลง คือ
ไทยมากขึน้ ทาให้การซื้อกาแฟสดนั้น
.............เพิ่มขึ้น......................... เพิ่มขึ้น ทาให้อุปสงค์ของกาแฟสดนั้น
เพิ่มขึ้น
๒. “ปตท.-บางจาก ลด
อุปสงค์ของน้ามันเบนซินมี
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๒ ราคาน้ามัน
ราคาน้ามันเบนซิน ๔๐ สต. การเปลี่ยนแปลงคือ
เบนซินจะลดราคาลง ทาให้ความต้องการ
มีผล ๑๐ ก.ย. ๖๒”
..............เพิ่มขึ้น........................ ซื้อน้ามันเบนซินเพิ่มขึ้น
สถานการณ์

๓. “ช่วงเดือนเมษายน มี
ทุเรียนออกจาหน่ายใน
ตลาดจานวนมาก”

อุปสงค์ของทุเรียนมี
เนื่องจากทุเรียนมีมากในตลาด อาจส่งผล
การเปลี่ยนแปลง คือ
ให้ราคาทุเรียนไม่สูงขึ้น ทาให้ทุเรียนขายดี
...............เพิ่มขึ้น....................... ขึ้น อุปสงค์ของทุเรียนจะเพิ่มขึ้น

๔. “คนไทยมีรายได้เฉลี่ย อุปสงค์ของสินค้าต่าง ๆ มี
ผู้บริโภคมีรายได้ลดลง ทาให้มีอานาจใน
ต่าหัวต่าลงกว่าปีที่ผ่านมา” การเปลี่ยนแปลง คือ
การซื้อลดลง อุปสงค์ในสินค้าและบริการ
................ลดลง......................... จะลดลงด้วย
๕. “เนื้อหมูขึ้นราคาอย่าง
รวดเร็ว”
๖. “กางเกงยีนส์ขาสั้น
วัยรุ่นชอบ”

อุปสงค์ของเนื้อไก่และเนื้อสัตว์ อุปสงค์ของเนื้อหมูจะลดลง เนื่องจาก
อื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลง คือ ราคาของเนื้อหมูแพงขึ้น และผู้บริโภค
................ลดลง......................... สามารถเลือกเนื้อสัตว์อื่นทดแทนเนื้อหมู
ได้
อุปสงค์กางเกงยีนส์ขาสั้น มี
อุปสงค์ของกางเกงยีนส์ขาสั้น จะเพิ่มมาก
การเปลี่ยนแปลง คือ
ขึ้น สาเหตุมาจากแฟชั่นที่กาลังฮิตในหมู่
................เพิ่มขึ้น...................... วัยรุ่น ถึงแม้ว่าราคาจะสูงก็จะมีการซื้อ
เกิดขึ้น

๓๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง อุปทาน (Supply)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบ
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
เศรษฐกิจ
๑. ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ “ของกินเล่น ทาขาย กาไรเร็ว” เป็นวีดิทัศน์
ขอบเขตเนื้อหา
เกี่ยวกับสินค้าประเภทอาการที่เป็นที่นิยมในตลาดและขายดีได้กาไรมาก
อุปทาน หมายถึง ความต้องการของผู้ขายที่ จากนั้นให้นักเรียนตอบคาถามในประเด็นดังนี้
จะขายสินค้าและบริการในราคาที่กาหนด ณ
ระยะเวลาหนึ่งและสามารถขายสินค้าและบริการ
นั้น ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนบอกความหมายของอุปทานได้
ถูกต้อง
๒. นักเรียนอธิบายกฎของอุปทานได้ถูกต้อง
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=tfu23vj5dtY
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑) ทาไมสินค้าจากวีดิทัศน์ถึงขายดีได้กาไรเร็ว (แนวค้ำตอบ : เป็น
๑. นักเรียนนาเสนอสถานการณ์การขาย
สินค้ำที่มีรำคำไม่สูงมำกนักและเป็นอำหำรที่มีควำมจ้ำเป็นต่อชีวิต ท้ำให้
สินค้าและบริการโดยมีปัจจัยในการซื้อได้อย่าง
ผู้คนส่วนใหญ่เห็นแล้วซือบริโภค)
ถูกต้องมีเหตุผล
๒) ถ้าคนนิยมบริโภคเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อตลาดอย่างไร (แนวค้ำ
๒. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาย
ตอบ : ของขำยได้เยอะขึน ผู้ขำยมีจ้ำนวนมำกขึน เพรำะว่ำมีคนซือเป็น
สินค้าและบริการตามกฎของอุปทานได้ถูกต้องมี
จ้ำนวนมำก และผู้ขำยก็ได้ก้ำไรที่เร็ว ท้ำให้แนวโน้มผู้ผลิตมีมำกขึน)
เหตุผล
๒. ครูเชื่อมโยงจากวีดิทัศน์และการถามตอบเพื่อเข้าสู่บทเรียน
ด้านคุณลักษณะ
เรื่อง อุปทาน โดยกล่าวถึงผู้ผลิต หรือผู้ขายสินค้าและบริการเป็นหลัก
นักเรียนตัดสินใจและเลือกขายสินค้าและ
บริการอย่างมีเหตุผล

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. วีดิทัศน์เรื่อง ๒๐ ของกินเล่น ทาขาย กาไรเร็ว
(https://www.youtube.com/watch?v=
tfu23vj5dtY)
๒. ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง อุปทาน (Supply)
๓. ใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง อุปทาน (Supply)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูแจกใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง อุปทาน (Supply) ให้กับนักเรียน ทุกคน
และให้นักเรียนศึกษา พร้อมทั้งอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียน
เข้าใจถึงอุปทาน กฎของอุปทาน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุปทาน
๒. ให้นักเรียนจับคู่กันและทบทวนเรื่องของความหมายของอุปทานและ
กฎของอุปทาน จากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนแต่ละคู่ตอบคาถาม ในประเด็น
คาถามดังนี้
๑) อุปทานคืออะไร (แนวค้ำตอบ : ปริมำณควำมต้องกำรของผู้ขำยที่
จะขำยสินค้ำและบริกำรในรำคำที่ก้ำหนด ณ ระยะเวลำหนึ่งและสำมำรถ
ขำยสินค้ำและบริกำรนัน ๆ) (Obj. ๑)
๒) กฎของอุปทานคืออะไร (แนวค้ำตอบ : ปริมำณอุปทำน มีควำม
สัมพันธ์ในทำงบวกกับรำคำ เมื่อปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลนันคงที่ กล่ำวคือ เมื่อ
รำคำสินค้ำเพิ่มสูงขึน ผู้ขำยมีแนวโน้มที่จะต้องกำรขำยสินค้ำมำกขึน)
(Obj. ๒)
๓) นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดที่ส่งต่ออุปทานมากที่สุด ในความคิดของ
นักเรียน (แนวค้ำตอบ : ต้นทุนของสินค้ำและบริกำรนัน ๆ เพรำะว่ำถ้ำ
ต้นทุนกำรผลิตเป็นของที่มีรำคำไม่สูงมำกนัก และสำมำรถขำยได้ในรำคำ
ที่ดี ได้ก้ำไร ผู้ผลิตหรือผู้ขำยก็จะน้ำมำขำย) (Obj. ๔)
๓. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “จะขายหรือไม่” โดยให้นักเรียนแต่ละคู่คิด
สถานการณ์การขายสินค้าในท้องตลาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขายหรือ
ไม่ขายอย่างไร เพราะเหตุใด (แนวค้ำตอบ : ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ทุเรียน
รำคำขึนในช่วงนี และหลำยคนก็ชื่นชอบในทุเรียนมำก เป็นที่นิยมใน
ตลำด) (Obj. ๓)
๔. ให้นักเรียนออกมานาเสนอสถานการณ์หน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่ม
นักเรียนให้ตอบคาถามจากสถานการณ์ที่กาหนดขึ้น พร้อมทั้งบอกถึง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง อุปทาน (Supply)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
เหตุผลในการเลือกที่จะขายสินค้าและบริการนั้น (แนวค้ำตอบ : ขำย
เพรำะว่ำยิ่งทุเรียนมีรำคำแพงจะขำยของได้เงินเป็นจ้ำนวนมำก และได้
ก้ำไรที่ดี และทุเรียนเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยม ถ้ำเลือกทุเรียนมำขำยในตลำด
ผู้ขำยจะได้ขำยได้ ถึงแม้ว่ำจะมีรำคำสูง เป็นผลไม้ที่คนไทยชอบ
รับประทำน จะท้ำให้กำรขำยทุเรียนขำยได้อย่ำงแน่นอน) (Obj. ๔),
(Obj. ๕)
๕. ครูสรุปกิจกรรมและสถานการณ์ที่นักเรียนได้คิดว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อ
อุปทานของสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิด
๖. ครูแจกใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน และให้นักเรียนทา
ด้วยตนเองโดยให้เหตุผลประกอบว่าอุปทานเพิ่มขึ้น หรือลดลง พร้อมให้
เหตุผลประกอบโดยชัดเจน (แนวค้ำตอบ : ตัวอย่ำงค้ำถำมและค้ำตอบ
กำรลดภำษีรถยนต์คันแรกของรัฐบำลจ้ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท อุปทำน
ของรถยนต์มีกำรเปลี่ยนแปลง คือ “เพิ่มขึน” เพรำะว่ำภำษีลด มีแนวโน้ม
ว่ำยอดซือจะเพิ่ม ถึงได้ก้ำไรเท่ำเดิมก็ผลิตมำกขึน เพรำะขำยได้จ้ำนวน
มำกกว่ำเดิม) (Obj. ๔)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูถามตอบนักเรียนเกี่ยวกับความหมายอุปทาน กฎของอุปทาน และ
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน เพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง อุปทาน ว่ามนุษย์มักเลือกใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นสาหรับผู้ขาย เมื่อสินค้า
มีราคาสูงขึ้น จานวนสินค้าที่เสนอขายย่อมมากขึ้น และถ้าราคาสินค้าลด
ต่าลง จานวนสินค้าที่เสนอขายก็จะลดลงตามไปด้วย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. การบอกความหมายของ
อุปทาน
๒. การอธิบายกฎของ
อุปทาน

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การนาเสนอสถานการณ์
การขายสินค้าและบริการ
โดยมีปัจจัยในการขาย
๒. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อการขายสินค้าและ
บริการตามกฎของอุปทาน

๓๖๑

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การทาใบงานที่ ๕
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
อุปทาน

- คาถาม
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
อุปทาน

ดี : บอกและอธิบายได้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
เนื้อหา
พอใช้ : บอกและอธิบายได้
ถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
หรืออธิบายได้

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การนาเสนอ
- กิจกรรม
สถานการณ์การขาย “จะขายหรือไม่”
สินค้าและบริการ
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีผลต่อการขายสินค้า
และบริการ

ด้านคุณลักษณะ
การตัดสินใจและเลือก - การตอบคาถาม
ขายสินค้าและบริการอย่างมี - การนาเสนอ
เหตุผล
สถานการณ์การขาย
สินค้าและบริการ

- คาถาม
- กิจกรรม
“จะขายหรือไม่”

ดี : วิเคราะห์ปัจจัยใน
การเลือกที่จะขายสินค้าและ
บริการได้อย่างถูกต้องมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ปัจจัยใน
การเลือกที่จะขายสินค้าและ
บริการได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกที่
จะขายสินค้าและบริการได้
ดี : ตัดสินใจและเลือกขาย
สินค้าและบริการอย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : ตัดสินใจและเลือก
ขายสินค้าและบริการโดย
ตามใจตนเอง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ตัดสินใจและเลือกขายสินค้า
ได้

๓๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................ .................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๓

ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อง อุปทาน (Supply)
อุปทาน (Supply) หมายถึง ความต้องการขายสินค้าและบริการในราคาที่กาหนด ณ ระยะเวลาหนึ่งและ
สามารถขายสินค้าและบริการนั้น ๆ ได้
กฎของอุปทาน (Law of Supply)๐
เมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ความต้องการขายสินค้าและบริการจะสูงขึ้น
เมื่อราคาสินค้าและบริการลดลง ความต้องการขายสินค้าและบริการจะลดลง

P  Q
P  Q

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปทาน๐
๑. ต้นทุนการผลิต ถ้าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้า หรือบริการสูงขึ้น ความสามารถในการเสนอขาย
หรืออุปทานจะมีปริมาณน้อยลง ถ้าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงปริมาณอุปทานจะมีมากขึ้น
๒. ราคาสินค้าชนิดอื่น การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าชนิดหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการ
เสนอขาย หรืออุปทานของสินค้าชนิดหนึ่งได้ เช่น ถ้าราคาส้มลดลง ชาวสวนอาจหันไปปลูกมะนาวแทน ทาให้
ปริมาณความต้องการขายส้มลดลง ส่วนของมะนาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตรายดังกล่าวคาดว่าตนจะได้รับกาไร
เพิ่มขึ้นจากการปลูกมะนาวแทนส้ม
๓. เทคโนโลยีการผลิต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผ ลทาให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก
ปัจจัยการผลิตจานวนเท่าเดิมผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณมากขึ้น นั่นคือ ความสามารถในการเสนอขาย
หรืออุปทานของสินค้าของผู้ผลิตมีเพิ่มขึ้น
๔. ราคาปัจจัยการผลิต เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตเป็นตัวกาหนดต้นทุนการผลิตของสินค้า หรือบริการ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการผลิตทาให้ต้นทุนการผลิตเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน เช่น ถ้าค่าจ้าง
แรงงานสูงขึ้น จะทาให้ ต้น ทุน การผลิ ตสิน ค้าโดยทั่ว ไปสู งขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการเสนอขายหรื อ
อุปทานลดลงได้ และถ้ากลับกันก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม
๕. สภาพดินฟ้าอากาศ ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อผลผลิตทางการเกษตร ถ้าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลผลผลิต
ก็จะมีมากและอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศไม่ดีปริมาณผลผลิตก็จะมีน้อย
๖. ภาษีหรือเงินช่วยเหลือ ในการดาเนินธุรกิจถือว่าภาษีเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต ซึ่งหากรัฐบาลมี
การปรับภาษีเมื่อใด ระดับการผลิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตจะสูงอาจ
ทาให้ผู้ผลิตลดการผลิตลง ส่วนเงินช่วยเหลือก็คือเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือแก่ผู้ผลิต หรือผู้ขายที่ทาให้ต้นทุนการ
ผลิตลดต่าลง และอาจทาให้ผู้ผลิตขยายการผลิตได้
ที่มา : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess7/m1/203/lesson2/Supply3.php,
https://bit.ly/2VwUbyI

๓๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน
คาสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาอุปทาน พร้อมให้เหตุผลถึงปัจจัยที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาของอุปทาน
การเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลงราคาอุปทาน
ราคาอุปทาน (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
๑. “การลดภาษีรถยนต์
อุปทานของรถยนต์
...................................................................
คันแรกของรัฐบาลจานวน มีการเปลี่ยนแปลงคือ
...................................................................
๑๐๐,๐๐๐ บาท”
................................................ ...................................................................
...................................................................
๒. “กรมการขนส่งฯ คาด อุปทานของผู้ขับรถแท็กซี่
...................................................................
ประกาศขึ้นค่าแท็กซี่อัตรา มีการเปลี่ยนแปลงคือ
...................................................................
ใหม่ สิ้น ธ.ค. ๒๕๖๒”
................................................ ...................................................................
...................................................................
๓. “ราคาอ้อยตกต่าลง” อุปทานของน้าตาลทราย
...................................................................
มีการเปลี่ยนแปลงคือ
...................................................................
................................................ ...................................................................
...................................................................
๔. “ปัจจุบันการผลิตปลา อุปทานของปลากระป๋อง
...................................................................
กระป๋องมีการนา
มีการเปลี่ยนแปลงคือ
...................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา ................................................ ...................................................................
ช่วยลดค่าจ้างแรงงาน”
...................................................................
๕. “ราคายางพาราใน
อุปทานของยางพาราในประเทศ ...................................................................
ประเทศไทยประสบปัญหา ไทย มีการเปลี่ยนแปลงคือ
...................................................................
ราคาตกต่าอย่างหนัก”
................................................ ...................................................................
...................................................................
๖. “ฝนไม่ตก ทาให้ข้าว อุปทานของข้าวสาร
...................................................................
ขาดแคลน”
มีการเปลี่ยนแปลงคือ
...................................................................
................................................ ...................................................................
...................................................................
สถานการณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๕

เฉลย ใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน
คาสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาอุปทาน พร้อมให้เหตุผลถึงปัจจัยที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาของอุปทาน
การเปลี่ยนแปลง
ราคาอุปทาน (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
๑. “การลดภาษีรถยนต์คัน อุปทานของรถยนต์
แรกของรัฐบาลจานวน
มีการเปลี่ยนแปลงคือ
๑๐๐,๐๐๐ บาท”
...................เพิ่มขึ้น...................
สถานการณ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลงราคาอุปทาน
ภาษีลด มีแนวโน้มว่ายอดซื้อจะเพิ่ม ถึง
ได้กาไรเท่าเดิมก็ผลิตมากขึ้น เพราะขาย
ได้จานวนมากกว่าเดิม

๒. “กรมการขนส่งฯ คาด อุปทานของผู้ขับรถแท็กซี่
เนื่องจากราคาค่าแท็กซี่เพิ่มขึ้น ทาให้
ประกาศขึ้นค่าแท็กซี่อัตรา มีการเปลี่ยนแปลงคือ
ผู้ผลิตจะลงทุนมาขับรถแท็กซี่มากขึ้น
ใหม่ สิ้น ธ.ค. ๒๕๖๒”
..................เพิ่มขึ้น.................... เนื่องจากเงินที่ได้มีปริมาณเยอะขึ้น
๓. “ราคาอ้อยตกต่าลง”

อุปทานของน้าตาลทราย
เนื่องจากราคาอ้อยไม่สูง ทาให้ผู้ขาย ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงคือ
นิยมรับอ้อยมาขายเนื่องจากเงินที่ได้จาก
.....................ลดลง................... การขายอ้อยเป็นเงินที่ได้น้อยลง

๔. “ปัจจุบันการผลิตปลา
กระป๋องมีการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ช่วยลดค่าจ้างแรงงาน”
๕. “ราคายางพาราใน
ประเทศไทยประสบปัญหา
ราคาตกต่าอย่างหนัก”

อุปทานของปลากระป๋อง
เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทาให้ผู้ผลิต
มีการเปลี่ยนแปลงคือ
สามารถผลิตปลากระป๋องได้ โดยที่ลด
...................เพิ่มขึ้น................... ค่าแรงงาน ทาให้สามารถได้กาไรจากการ
ขายปลากระป๋องเพิ่มขึ้น
อุปทานของยางพาราใน
เนื่องจากราคายางพาราลดลง ทาให้
ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลง เกษตรที่ปลูกยางไม่นิยมขายยางพารา
คือ
อาจจะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีราคาสูง
.....................ลดลง................... กว่ายางพาราได้

๖. “ฝนไม่ตก ทาให้ข้าว
ขาดแคลน”

อุปทานของข้าวสาร
เพราะถ้าข้าวสารตลาด ราคาจะเพิ่มขึ้น
มีการเปลี่ยนแปลงคือ
ทาให้มีคนเสนอขายมากขึ้น ทาให้
...................เพิ่มขึ้น................... อุปทานเพิ่มมากขึ้น

๓๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
กลไกราคา หมายถึง สภาวะของเปลี่ยนแปลงใน
ระดับราคาสินค้าและบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของ
อุปสงค์และอุปทาน เมื่อผู้ผลิตพยายามปรับปรุง
การผลิตและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าและบริการเป็นตัวแปร
สาคัญในการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนเป็น
กระบวนการปรับเปลี่ยนราคาให้เข้าสู่จุดดุลยภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายลักษณะของกลไกราคาได้
ถูกต้อง
๒. นักเรียนอธิบายคานิยามของดุลยภาพได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนประยุกต์เนื้อหาที่เรียนสร้างชิ้นงานได้
อย่างสร้างสรรค์
๒. จากกิจกรรมสินค้าสร้างสรรค์ นักเรียนนาเสนอ
สินค้าที่ออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่าง
เหมาะสม

รายวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพ “ขนมมาการอง” กับ “ขนมต้ม” และสนทนาถึง
ลักษณะของขนม และร่วมตอบคาถามในประเด็นดังนี้

ภาพ “ขนมมาการอง” ราคา ๑๐๐ บาท

ภาพ “ขนมต้ม” ราคา ๔๐ บาท

(ที่มา : http://www.smeleader.com/มาการอง-อาชีพ/) (ทีม่ า : http://adicecei.com/ขนมต้ม-3-สี/)

๑) นักเรียนจะเลือกซื้อขนมชนิดไหนเพราะเหตุใด (แนวค้ำตอบ :
มำกำรอง เพรำะว่ำสีสันสดใส น่ำรับประทำน และแปลกตำ แปลกใหม่,
ขนมต้ม เพรำะว่ำรำคำถูกกว่ำ และเป็นรสชำติควำมหวำนจำกธรรมชำติ)
๒) นักเรียนมีหลักการอย่างไรในการเลือกซื้อขนมทั้ง ๒ ชนิดนี้ (รำคำ
ของขนม รสนิยม ควำมแปลกใหม่ เงินที่เรำมีอยู่ ควำมสะดวกของร้ำนขำย
ขนม สถำนที่ขำยขนม)
๓) นักเรียนคิดว่าถ้าขนมแต่ละชนิดนี้ ขายไม่ออก ผู้ขายจะทาอย่างไร
(ลดรำคำขนมชนิดนัน ๆ แต่ไม่ต่้ำกว่ำทุน เพื่อให้ขนมชินนันขำยได้มำกขึน
หรือขำยได้)
๒. ครูเชื่อมโยงคาถามเพื่อเข้าสู่บทเรียนเรื่องกลไกราคา โดยพูดถึงราคา
สินค้าและบริการที่มีการปรับขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. ภาพ “ขนมมาการอง”
(ที่มา : http://www.smeleader.com/มาการองอาชีพ/)
๒. ภาพ “ขนมต้ม”
(ที่มา : http://adicecei.com/ขนมต้ม-3-สี/)
๓. ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ
๔. กระดานดา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๖ เรื่อง สินค้าสร้างสรรค์
๒. นาเสนอผลงานที่ออกแบบจากหลักการกลไก
ราคา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูพูดถึงสถานการณ์ในประเทศของเรา และร่วมกันตอบคาถามใน
ประเด็นดังนี้
๑) นักเรียนคิดว่าสินค้าที่ขายดีมาก ๆ ผู้ขายจะทาอย่างไรกับสินค้าเพื่อ
ทาให้ได้กาไรมากขึ้น (แนวค้ำตอบ : อำจมีกำรขึนรำคำในอนำคตเพรำะว่ำมี
คนต้องกำรซือมำกขึน)
๒) ถ้าสินค้าชนิดนั้นขายไม่ออก หรือขายไม่ได้ ผู้ขายจะทาอย่างไรกับ
สินค้าชนิดนั้นๆ (แนวค้ำตอบ : ท้ำโปรโมชั่นในกำรขำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรลด
รำคำ ของแถม หรือเพิ่มปริมำณ เพื่อให้สินค้ำขำยออกได้มำกที่สุด)
๓) จากการถามตอบนักเรียนคิดว่าสิ่งใดทาให้ราคาสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ มีการปรับราคาขึ้นและลง (แนวค้ำตอบ : ผู้บริโภคที่ที่มีควำม
ต้องกำรซือที่มำกขึน หรือลดลง ของแถมที่มำกขึน โปรโมชั่นของสินค้ำ
ฯลฯ)
๔) นักเรียนคิดว่าการปรับราคาขึ้นลงหรือกลไกราคานั้นมีลักษณะอย่าง
ไร (แนวค้ำตอบ : กำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำและบริกำรเกิดจำกผู้บริโภค
และผู้ผลิต เพื่อท้ำให้เกิดควำมพึงพอใจในระดับรำคำนัน) (Obj. ๑)
๒. ครูแจกใบความรู้เรื่องกลไกราคาและดุลยภาพให้นักเรียน และให้ร่วม
กันศึกษาใบความรู้ เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ และให้นักเรียนช่วยกัน
ระดมสมองให้คานิยามของดุลยภาพ จากนั้นครูเขียนคาสาคัญที่นักเรียน
เสนอบนกระดานดา จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (แนวค้ำตอบ :
ปริมำณอุปสงค์และอุปทำนเท่ำกัน ท้ำให้เกิดรำคำที่ผู้บริโภคและผู้ผลิต
พอใจที่จะซือและขำยในระดับรำคำนัน) (Obj. ๒)
๓. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “สินค้าสร้างสรรค์” โดยครูจะให้นักเรียนแต่
ละคนสร้างสรรค์สินค้าที่น่าสนใจขึ้นมาคนละ ๑ อย่าง โดยให้ยึดหลัก
กลยุทธ์ทางตลาด นาความรู้อุปสงค์และอุปทาน กลไกราคา ดุลยภาพ ไปใช้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
เพื่อให้สินค้านักเรียนเป็นไปตามลักษณะของตลาด และให้สินค้านักเรียน
ขายออกได้อย่างมีกาไร (แนวค้ำตอบ : สินค้ำที่คิดขึนใหม่พร้อมน้ำหลักกำร
ในกำรเรียนมำใช้ เช่น กำรก้ำหนดรำคำจำกต้นทุน และจำกผู้บริโภค
ค้ำนวณวัตถุดิบ ค่ำขนส่ง แรงงำน เพื่อท้ำให้สินค้ำนักเรียนสำมำรถขำยได้
และเป็นที่นิยมในตลำด) (Obj. ๓)
๔. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอถึงสินค้าที่ตนเองได้คิดขึ้น จากนั้นครูสุ่ม
นักเรียนให้ตอบว่าอยากซื้อหรือไม่พร้อมเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน
(แนวค้ำตอบ : ซือ/ ไม่ซือเพรำะว่ำจำกรำคำที่ก้ำหนด สำมำรถซือได้เพรำะ
คุ้มค่ำกับกำรซือ) (Obj. ๔)
๕. ครูมอบหมายภาระชิ้นงานให้กับนักเรียนในใบงานที่ ๖ เรื่อง สินค้า
สร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนวาดภาพสินค้าที่นักเรียนออกแบบสินค้าให้มี
ความน่าสนใจ พร้อมทั้งกาหนดราคาขาย และกลยุทธ์การขายเพื่อให้สินค้า
ขายหมดและได้กาไรอย่างละเอียด เป็นชิ้นงานใหญ่ของหน่วยการเรียนรู้ที่
๔ กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของกลไกราคา และดุลยภาพ ดังนี้
๑) เพราะเหตุใดราคาสินค้าและบริการจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
(แนวค้ำตอบ : เพรำะควำมต้องกำรซือและควำมขำยไม่เท่ำกัน หรือเกิดจำก
อุปสงค์ และอุปทำนที่ไม่เท่ำกัน)
๒) นักเรียนใช้เหตุผลใดประกอบการเลือกซื้อสินค้าและบริการ (แนว
ค้ำตอบ : รำคำ ปริมำณ คุณภำพ ฤดูกำล ฯลฯ)
๓) ถ้าหากสินค้าและบริการที่นักเรียนต้องการซื้อมีการเปลี่ยนแปลง
คือ อาจจะสูงขึ้นหรือต่าลง จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ อย่างไร จง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา
อธิบาย (แนวค้ำตอบ : ซือ/ ถ้ำสินค้ำและบริกำรมีรำคำลดลง หรือไม่ซือ/
ถ้ำสินค้ำและบริกำรมีรำคำสูงขึน) (Obj. ๕)
๒. ครูร่วมสรุปกับนักเรียน เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ ว่ามนุษย์มัก
เลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น สาหรับตลาดที่
สินค้าที่แพง ราคาสินค้าชนิดนั้นจะลดลง เพื่อให้สินค้านั้นขายได้ และถ้า
สินค้าราคาถูกลง สินค้าจะหมดจนทาให้ราคาสินค้าชนิดนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๗๐
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. การอธิบายลักษณะของ
กลไกราคา
๒. การอธิบายคานิยามของ
ดุลยภาพ

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การประยุกต์เนื้อหาที่
เรียนสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์
๒. จากกิจกรรมสินค้า
สร้างสรรค์ สามารถนาเสนอ
สินค้าที่ออกแบบได้

ด้านคุณลักษณะ
การตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการได้อย่าง
เหมาะสม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การทาใบงานที่ ๖
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง
เรื่อง สินค้าสร้างสรรค์ สินค้าสร้างสรรค์

ดี : อธิบายลักษณะของ
กลไกราคา และนิยามคาว่า
ดุลยภาพได้อย่างชัดเจน
พอใช้ : อธิบายลักษณะของ
กลไกราคา และนิยามคาว่า
ดุลยภาพได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะของกลไก
ราคา และนิยามของ
ดุลยภาพได้

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การสร้างสรรค์สินค้า - กิจกรรม “สินค้า
จากเนื้อหาที่เรียน
สร้างสรรค์”
- การนาเสนอสินค้า
สร้างสรรค์

ดี : วิเคราะห์และตอบ
คาถามได้อย่างถูกต้องมี
เหตุผล สร้างชิ้นงานและ
นาเสนอสินค้าที่ออกแบบได้
อย่างสร้างสรรค์
พอใช้ : วิเคราะห์และตอบ
คาถามได้อย่างถูกต้องมี
เหตุผล สร้างชิ้นงานและ
นาเสนอสินค้าที่ออกแบบได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์และตอบคาถามได้
อย่างถูกต้องมีเหตุผล สร้าง
ชิ้นงานและนาเสนอสินค้าที่
ออกแบบได้

- การตอบคาถาม

ดี : ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการได้อย่าง
เหมาะสม และมีเหตุผลที่ดี
พอใช้ : ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการได้อย่าง
เหมาะสม และมีเหตุผล
พอใช้ได้

- คาถาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๓๗๑

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้

๓๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๗๓

ใบความรู้ที่ ๔
เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ
กลไกราคา๓
กลไกราคา หมายถึง สภาวะการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าและบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของ
อุปสงค์และอุปทาน เมื่อผู้ผลิตพยายามปรับปรุงการผลิตและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าและบริการเป็นตัวแปรสาคัญในการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนเป็น
กระบวนการปรับเปลี่ยนราคาให้เข้าสู่จดุ ดุลยภาพ เช่น เมื่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้วความ
ต้องการซื้อหรืออุปสงค์ก็จะลดลง แต่อุปทานของสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้น เป็นต้น
กลไกราคาจะพบได้ในทุกตลาด ยกเว้น ตลาดแบบผูกขาด เพราะกลไกราคาจะเกิดได้เฉพาะตลาดที่มีการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลั กษณะของตลาดเสรี หรือประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือเสรี
นิยม หรือระบบเศรษฐกิจแบบผสมเท่านั้น โดยระบบเศรษฐกิจเหล่านี้จะมีกลไกราคาเป็นตัวกาหนดว่าจะผลิต
สินค้าปริมาณ เท่าใดและราคาเท่าใด
การกาหนดราคาสินค้าและบริการในทางเศรษฐกิจ กาหนดไว้ ๒ วิธี คือ
๑. ให้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการกาหนดราคาสินค้าและบริการ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดัน
ของอุปสงค์และอุปทาน
๒. รัฐบาลกาหนดราคาสินค้าและบริการด้วยการควบคุมและแทรกแซงราคาสินค้าและบริการ ด้วยวิธี
กาหนดราคาเมื่อสินค้าที่จาเป็นขาดตลาดเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค การประกันราคาขั้นต่าเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต
การพยุงราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ามากเกินไปเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ให้ขาดทุน
ดุลยภาพ๓
กลไกราคาทางานโดยได้รับอิทธิพลจากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่ งเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ถ้าปริมาณความต้องการหรือปริมาณอุปสงค์ต่อสินค้าในตลาดมีมากเกินกว่าปริมาณ สินค้าที่ผู้ผลิตจะยินดี
ขายให้ ราคาสินค้าก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนของสินค้า แต่ถ้าปริมาณสินค้าที่
ผู้ผลิตประสงค์จะขายให้ผู้บริโภค หรือปริมาณอุปทานของสินค้ามีมากกว่าปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคประสงค์จะ
ซื้อ ราคาสินค้านั้นก็จะมีแนวโน้มลดต่าลง เมื่อปริมาณอุปสงค์และปริมาณอุปทานเท่ากัน ราคาสินค้าจึงจะอยู่
นิ่ง หรือที่เรียกว่า มีเสถียรภาพไม่ปรับขึ้นลงอีก ยกเว้นว่าจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาให้ตลาดต้องเปลี่ยนแปลงไป ทา
ให้เกิดภาวะดุลยภาพเกิดขึ้น ซึ่งเป็นราคาที่ผู้บริโภคและผู้ผลิตพอใจที่จะซื้อและขายในระดับราคานั้น
ที่มา : https://bit.ly/2DBDecr

๓๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๖ เรื่อง สินค้าสร้างสรรค์
คาสั่ง ให้นักเรียนออกแบบสินค้าให้มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งกาหนดราคาขาย และกลยุทธ์การขายเพื่อให้
สินค้าขายหมดและได้กาไรอย่างละเอียด

รูปภาพ

ชื่อสินค้า______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๗๕

เฉลย ใบงานที่ ๖ เรื่อง สินค้าสร้างสรรค์
คาสั่ง ให้นักเรียนออกแบบสินค้าให้มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งกาหนดราคาขาย และกลยุทธ์การขายเพื่อให้
สินค้าขายหมดและได้กาไรอย่างละเอียด

รูปภาพพร้อมการตกแต่ง รายละเอียดให้ชัดเจน

ชื่อสินค้า______________________________
แนวคาตอบ ให้นักเรียนพูดถึงลักษณะของสินค้าอย่างละเอียด และบอกถึงต้นทุน วัตถุดิบ ที่นามาเพื่อการผลิต
อย่างชัดเจน และนาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการกาหนดราคาของสินค้าที่นักเรียนได้กาหนดขึ้น พร้อมทั้งวิธีการขาย
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อทาให้การขายประสบความสาเร็จ พร้อมทั้งคานวณกาไรจากการขายสินค้านั้น ๆ

๓๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ครูเล่าสถานการณ์จาลองให้นักเรียนฟังดังนี้ “เดิมสินค้าชนิดหนึ่งมี
อุปสงค์ส่วนเกิน หมายถึง ภาวะที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาตามท้องตลาดในราคาปกติ ต่อมาราคาของสินค้าได้ขยับลดลง
ทาให้สินค้าขาดตลาด สามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพโดยทา อย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น” และร่วมตอบคาถามใน
ให้ราคาเพิ่มขึ้นแล้ว อุปสงค์จะลดลง อุปทานจะเพิ่มขึ้นจน
ประเด็นดังนี้
เข้าสู่จุดดุลยภาพ
๑) นักเรียนคิดว่าเมื่อราคาสินค้าชนิดนี้ ราคาลดลง จะเกิดอะไร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขึ้นกับภาวะของตลาด (แนวค้ำตอบ : สินค้ำจะขำยดีมำกจนท้ำให้
ด้านความรู้
สินค้ำชนิดนี หมดถึงขันขำดตลำด)
นักเรียนอธิบายลักษณะอุปสงค์ส่วนเกินได้ถูกต้อง
๒) แนวโน้มในอนาคตของสินค้าชนิดนี้จะเป็นอย่างไร (แนว
ด้านทักษะและกระบวนการ
ค้ำตอบ : สินค้ำจะมีจ้ำนวนน้อยลง และส่งผลท้ำให้รำคำสินค้ำอำจ
นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน และ
สูงขึน เพรำะว่ำมีผู้บริโภคต้องกำรมำก)
บอกแนวทางการแก้ไขจากการเกิดภาวะอุปสงค์ส่วนเกินได้ ๒. ครูเชื่อมโยงจากการถามตอบเพื่อเข้าสู่บทเรียน เรื่อง อุปสงค์
อย่างน้อย ๓ ข้อ อย่างเหมาะสม
ส่วนเกิน โดยพูดถึงภาวะของตลาดที่สินค้าชนิดนั้น ๆ หมดไป หรือขาด
ด้านคุณลักษณะ
สินค้าในการจาหน่ายในตลาด
๑. นักเรียนอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะอุปสงค์ ขั้นสร้างองค์ความรู้
ส่วนเกินได้อย่างมีเหตุผล
๑. ครูทบทวนความรู้เรื่องเดิมที่ได้ศึกษาไปใน เรื่อง อุปสงค์ กฎ
๒. นักเรียนนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก
อุปสงค์ และปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ และร่วมกันตอบคาถามในประเด็น
กิจกรรม “ทายังไงดี สินค้าหมดแล้ว” ได้อย่างมีเหตุผล
ดังนี้
๑) สิ่งที่มีผลทีส่ ุดในการเกิดอุปสงค์ของนักเรียนคืออะไร (แนว
ค้ำตอบ : รำคำถูก สิ่งที่ชื่นชอบ รสนิยม)
๒) นักเรียนคิดว่าถ้าราคาถูกมาก ๆ จะเกิดอะไรขึ้นกับตลาด (แนว
ค้ำตอบ : สินค้ำขำยหมด ไม่เพียงพอต่อกำรขำยในตลำด)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. เรื่องเล่าสถานการณ์จาลอง
๒. ภาพ “คนแย่งกันซื้อของ” (ที่มา :
https://www.thairath.co.th/content/
1135323)
๓. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกินและ
อุปทานส่วนเกิน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูให้ดูภาพ “คนแย่งกันซื้อของ” เป็นสถานการณ์ที่คนแย่งกันซื้อ
ทีวีที่ลดราคา จากนั้นครูถามนักเรียนโดยใช้แนวคาถามดังนี้

ภาพ “คนแย่งกันซื้อของ”
(ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1135323)
๑) นักเรียนคิดว่าทีวีจะขายหมดหรือไม่ (แนวค้ำตอบ : ขำยหมด
เพรำะว่ำสินค้ำทีวีน่ำจะจัดโปรโมชั่นท้ำให้รำคำลดลง ผู้ซือจึงแย่งกัน
ซือในระยะเวลำไม่นำน)
๒) ถ้าทีวีในร้านหมดและยังมีความต้องการซื้ออยู่นักเรียนคิดว่าจะ
เกิดภาวะในตลาดกับราคาทีวีอย่างไร (แนวค้ำตอบ : รำคำทีวีมีแนว
โน้มรำคำสูงขึน หรือรำคำเท่ำเดิมในอนำคต เพรำะว่ำถ้ำไม่ขยับเพิ่มขึน
จะท้ำให้ควำมต้องกำรซือยังคงมีอยู่)
๓. ครูแจกใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน
และร่วมกันอภิปรายในเรื่องอุปสงค์ส่วนเกินในใบความรู้ จากนั้นให้
นักเรียนร่วมให้ความหมายของอุปสงค์ส่วนเกิน (แนวค้ำตอบ : ภำวะที่
อุปสงค์มำกกว่ำอุปทำน ท้ำให้สินค้ำขำดตลำด ปรับตัวเข้ำสู่ดุลยภำพ
โดยท้ำให้รำคำเพิ่มขึนแล้ว อุปสงค์ก็จะลดลง อุปทำนก็จะเพิ่มขึนจน
เข้ำสู่จุดดุลยภำพ) (Obj. ๑)

๓๗๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๔. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ทายังไงดี สินค้าหมดแล้ว” โดยครู
ยกตัวอย่าง กรณีราคาส้มเขียวหวานราคาลงลงอย่างมากในตลาด
ความต้องการซื้อส้มเขียวหวานมีมาก และให้นักเรียนผลัดกันออกมา
นาเสนอลักษณะปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าที่
ขาดตลาดนั้น (แนวค้ำตอบ : ปัญหำคือรำคำส้มเขียวหวำนรำคำลดลง
มีสำเหตุมำจำกส้มเขียวหวำนที่มีในตลำดมำกเกินไป ท้ำให้ผู้ขำยต้อง
ปรับรำคำลงเพื่อให้ส้มเขียวหวำนขำยหมด สำมำรถแก้ปัญหำด้วยกำร
เสนอแนวทำงให้มีกำรปลูกส้มเขียวหวำนลดลง หรือบริโภคผลไม้อย่ำง
อื่นทดแทน) (Obj. ๔) และครูสรุปกิจกรรม พร้อมทั้งชมเชยนักเรียนที่
สามารถบอกถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาให้กับภาวะ
สมเขียวหวานราคาตกต่าจนทาให้ความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้น
๕. ครูแจกใบงานที่ ๗ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกินให้นักเรียนคิดสถานการณ์
ภาวะอุปสงค์ส่วนเกิน พร้อมทั้งสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แนวค้ำตอบ : ให้บอกถึงปัญหำที่เกิดขึน สำเหตุของปัญหำ และ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอุปสงค์ส่วนเกิน) (Obj. ๒)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหาในประเด็น
ดังนี้ ๑) หากเกิดภาวะอุปสงค์ส่วนเกินจะมีผลอย่างไร ต่อการซื้อสินค้า
และบริการ (แนวค้ำตอบ : รำคำสินค้ำถูกลง ท้ำให้ผู้ซือมีควำมต้องกำร
ซือสินค้ำมำกขึน)
๒) หากราคาสินค้าและบริการราคาลดลงเรื่อย ๆ จะส่งผลอย่างไร
(แนวค้ำตอบ : ปริมำณสินค้ำอำจไม่เพียงพอ ส่งผลท้ำให้สินค้ำและ
บริกำรเกิดภำวะขำดตลำดได้)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๓) หากเกิดภาวะสินค้าและบริการขาดตลาดจะส่งผลอย่างไร
(แนวค้ำตอบ: จะไม่มีสินค้ำและบริกำรชนิดนัน ส่งผลท้ำให้ผู้บริโภค
เดือนร้อนเพรำะว่ำไม่มีสินค้ำและบริกำรที่เป็นต้องกำร ท้ำให้เกิดควำม
เอำรัดเอำเปรียบในรำคำสินค้ำชนิดนัน) (Obj. ๓) (Obj. ๔)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน ดังนี้หากเกิด
ภาวะอุปสงค์ส่วนเกินในระดับอ่อน จะส่งผลให้ผู้บริโภคออกมาซื้อ
สินค้าและบริการซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่หากเกิดภาวะอุปสงค์
ส่วนเกินอยู่ในระดับสูง จะทาให้เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค

๓๗๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๘๐
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิบายลักษณะ
อุปสงค์ส่วนเกิน

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน และ
บอกแนวทางการแก้ไขจาก
การเกิดภาวะอุปสงค์ส่วนเกิน
ได้อย่างน้อย ๓ ข้อ
๒. การอภิปรายผลกระทบที่
เกิดจากภาวะอุปสงค์ส่วนเกิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ
- การตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ภาพ“คนแย่งกัน
ซื้อของ”

ดี : อธิบายลักษณะอุปสงค์
ส่วนเกินได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามเนื้อหา
พอใช้ : อธิบายลักษณะ
อุปสงค์ส่วนเกินได้แต่ยังไม่
ครบถ้วนในบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายลักษณะอุปสงค์
ส่วนเกินได้

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การวิเคราะห์
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง
- การทาใบงานที่ ๗ อุปสงค์ส่วนเกิน
เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน
- การนาเสนอ
การแก้ไขปัญหาของ
ภาวะอุปสงค์ส่วนเกิน

ดี : วิเคราะห์สาเหตุการ
เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน และ
บอกแนวทางการแก้ไขจาก
การเกิดภาวะอุปสงค์
ส่วนเกินได้
พอใช้ : วิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
และบอกแนวทางการแก้ไข
จากการเกิดภาวะอุปสงค์
ส่วนเกินได้บางส่วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุป
สงค์ส่วนเกิน และบอกแนว
ทางการแก้ไขจากการเกิด
ภาวะอุปสงค์ส่วนเกิน

ด้านคุณลักษณะ
การนาเสนอแนวทาง
- การตอบคาถาม
- คาถาม
การแก้ไขปัญหาจากกิจกรรม - การอภิปราย
- กิจกรรม “ทายังไง
“ทายังไงดี สินค้าหมดแล้ว” - การนาเสนอ
ดี สินค้าหมดแล้ว”
การแก้ไขปัญหาของ
ภาวะอุปสงค์ส่วนเกิน

ดี : อภิปรายผลกระทบ
และนาเสนอแนวทาง
แก้ไข ได้ถูกต้องมีเหตุผล
และเหมาะสม
พอใช้ : อภิปรายผล
กระทบและนาเสนอแนว
ทางแก้ไขแต่ยังขาดไปบาง
ประการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๓๘๑

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายผลกระทบหรือ
เสนอแนวทางแก้ไขได้

๓๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................................................... ................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .........................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๘๓

ใบความรู้ที่ ๕
เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน
อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
อุปสงค์ส่วนเกิน หมายถึง ภาวะที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน ทาให้สินค้าขาดตลาด ปรับตั วเข้าสู่ดุลยภาพโดย
ทาให้ราคาเพิ่มขึ้นแล้ว อุปสงค์ก็จะลดลง อุปทานก็จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพ
สาเหตุการเกิด เช่น การควบคุม ราคาขั้นสูงของปูนซีเมนต์ ราคาเนื้อหมู ราคาน้าตาล
จุดทีร่ าคาต่ากว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินและจะมีการปรับตัวสู่ราคาดุลยภาพ
อุปทานส่วนเกิน (Excess supply)
อุปทานส่วนเกิน หมายถึง ภาวะที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทาให้สินค้าชิ้นนั้นล้นตลาดปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
โดยทาให้ราคาถูกปรับต่าลง แล้วอุปทานจะลดลง อุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพ
สาเหตุการเกิด เช่น การพยุงราคาสินค้าเกษตร การประกันราคาข้าว การส่งเสริมการส่งออก
จุดทีร่ าคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปทานส่วนเกินและจะมีการปรับตัวเข้าสู่ราคาดุลยภาพ
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาของชาเขียว เพื่อชี้ให้เห็นอุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน
ตารางราคา ปริมาณ
ชาเชียว
ซือ้
(บาท)
(กล่อง)
๓๐
๑

ปริมาณ
ภาวะที่เกิดขึ้น
ขาย
ในตลาด
(กล่อง)
๕
อุปทานส่วนเกิน

๒๕

๒

๔

๒๐

๓

๓

๑๕

๔

๒

๑๐

๕

๑

ผลต่อชาเขียว

เหลือชาเชียว ๔
กล่อง
อุปทานส่วนเกิน เหลือชาเชียว ๒
กล่อง
ดุลยภาพ
ชาเขียวขายหมด
พอดี
อุปสงค์ส่วนเกิน เหลือชาเชียว ๒
กล่อง
อุปสงค์ส่วนเกิน เหลือชาเชียว ๔
กล่อง

ผลต่อราคาของชาเขียว
ผู้ขายต้องลดราคาลง
ผู้ขายต้องลดราคาลง
ราคาที่พอใจทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ชาย
ผู้ขายต้องเพิ่มราคาขึ้น
ผู้ขายต้องเพิ่มราคาขึ้น

ที่มา : http://happyhew.com/2015/06/20/อุปสงค์ส่วนเกินและอุปท/

๓๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๗ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน
คาสัง่ ให้นักเรียนคิดสินค้าชนิดหนึ่งที่มีการขาดแคลนในตลาด และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหา ที่ทาให้เกิดภาวะที่สินค้าชนิดนั้นขาดตลาด สรุปเป็นแผนภาพความคิด

ปัญหาที่เกิดขึ้น ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

สาเหตุ .................................
.............................................
..

สาเหตุ ...............................
...........................................

สาเหตุ .................................
.............................................
.

สาเหตุ .................................
.............................................
.

สาเหตุ .................................
.............................................
.
สาเหตุ .................................
.............................................

แนวทางการแก้ไขปัญหา
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๘๕

เฉลย ใบงานที่ ๗ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกิน
คาสั่ง ให้นักเรียนคิดสินค้าชนิดหนึ่งที่มีการขาดแคลนในตลาด และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ทาให้เกิดภาวะที่สินค้าชนิดนั้นขาดตลาด สรุปเป็นแผนภาพความคิด

ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาเกษตรกรปลูกส้มเขียวหวานมากทาให้ราคาส้มเขียวหวานราคาถูกลง ทาให้
ผู้บริโภคซื้อส้มเขียวหวานมากขึ้น ทาให้เกิดภาวะส้มเขียวหวานขาดแคลน ส่งผลให้ราคาในปัจจุบันมี
แนวโน้มสูงขึ้น

สาเหตุ ส้มเขียวหวานมีมาก
ในตลาด

สาเหตุ พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ล้ ว นขายส้ ม เขี ย วหวานแข่ ง
กันทาให้แย่งกันขายในราคา
ถูก
สาเหตุ ราคาส้มเขียวหวานมี
ราคาถูก

สาเหตุ เกษตรกรส่วนใหญ่
ปลูกส้มเขียวหวานมาก

สาเหตุ ผู้ บ ริ โ ภคล้ ว นซื้ อ
ส้มเขียวหวาน

สาเหตุ โรงงานอาจจะซื้ อ
ส้มเขียวหวานในปริมาณมาก
ขึ้นเพื่อนาไปแปรรูป

แนวทางการแก้ไขปัญหา
เชิญชวนให้เกษตรกรปลูกผลไม้อย่างอื่นเพราะว่าถ้าทุกสวนปลูกส้มเขียวหวานจะทาให้ราคาส้มเขียวหวาน
นั้นราคาลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทุกสวน ทุกร้าน มีส้มเขียวหวาน โดยบอกถึงเหตุผลที่จะเกิดขึ้น เช่น ขายส้มได้
ราคาน้อย และยังมีค่าขนส่งทาให้กาไรในการผลิตน้อยลง ส่งผลให้กาไรจากการปลูกส้มเขียวหวานน้อยลง และ
รณรงค์ให้ผู้บริโภคนั้นเห็นคุณค่าของสิ่งที่บริโภคหรือส้มเขียวหวานจะได้ไม่เห็นว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่มีประโยชน์ และ
ยอมรับในราคาหากมีการปรับราคาขึ้น

๓๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
อุปทานส่วนเกิน หมายถึง ภาวะที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์
ทาให้สินค้าชิ้นนั้นล้นตลาด สามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลภาพโดย
ทาให้ราคาถูกปรับต่าลง แล้วอุปทานจะลดลง อุปสงค์จะ
เพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายลักษณะอุปทานส่วนเกินได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุปทานส่วนเกิน และ
บอกแนวทางการแก้ไขจากการเกิดภาวะอุทานส่วนเกินได้
อย่างน้อย ๓ ข้อ อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
๑. นักเรียนสามารถอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
อุปทานส่วนเกินได้อย่างมีเหตุผล
๒. นักเรียนนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก
กิจกรรม “ทายังไงดี สินค้าขายไม่ได้” ได้อย่างมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพ “สตรอว์เบอร์รี” และพูดคุยถึงสถานการณ์ในตลาด
เกี่ยวกับการซื้อขายสตรอว์เบอร์รี และร่วมตอบคาถามในประเด็นดังนี้

ภาพ “สตรอว์เบอร์รี”
(ทีม่ า : https://travel.mthai.com/region/197715.html)
๑) สตรอว์เบอร์รีมีราคาถูก หรือแพง (แนวค้ำตอบ : มีรำคำแพง เนื่อง
จำกเป็นผลไม้ที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ และสำมำรถปลูกได้ค่อนข้ำงยำก
ในประเทศไทย เนื่องจำกเหตุผลในหลำย ๆ ด้ำน)
๒) ถ้าสตรอว์เบอร์รีราคาแพงขึ้นมาก นักเรียนคิดว่าผู้ขายอยากขาย
หรือไม่เพราะเหตุใด (แนวค้ำตอบ : อยำกขำยเพรำะว่ำได้เงินเยอะเวลำขำย
สตรอว์เบอร์รีเป็นไปตำมกฎของอุปทำน)
๓) นักเรียนคิดว่าราคาสตรอว์เบอร์รีในอนาคตจะเป็นอย่างไร
(แนวค้ำตอบ : รำคำมีแนวโน้มลดลงเพรำะถ้ำรำคำสตรอว์เบอร์รียังสูงจะไม่
สำมำรถขำยได้ เนื่องจำกรำคำสูงเกินอ้ำนำจที่เงินของผู้บริโภคจะซือได้)
๒. ครูเชื่อมโยงภาพและการถามตอบเพื่อเข้าสู่บทเรียนเรื่องอุปทานส่วนเกิน
โดยพูดถึงภาวะของตลาดที่สินค้าชนิดนั้น ๆ เยอะเกินไปหรือล้นตลาด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. ภาพ “สตรอว์เบอร์รี”
(ที่มา : https://travel.mthai.com/
region/197715.html)
๒. ภาพ “มะนาว”
(ที่มา : https://mgronline.com/
local/detail/9590000034578)
๓. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่องอุปสงค์ส่วนเกิน
และอุปทานส่วนเกิน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ครูทบทวนความรู้เรื่องเดิมที่ได้ศึกษาไป ในเรื่องอุปทาน กฎอุปทาน และ
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน และร่วมกันตอบคาถามในประเด็นดังนี้
๑) สิ่งที่มีผลที่สุดในการเกิดอุปทานของนักเรียนคืออะไร (แนวค้ำตอบ :
รำคำสินค้ำที่แพงขึน ต้นทุนกำรผลิตที่ต่้ำ)
๒) นักเรียนคิดว่าถ้าสินค้าราคาแพงมากขึ้นจะส่งผลกับตลาดอย่างไร
(แนวค้ำตอบ : สินค้ำขำยไม่หมด สินค้ำก็จะล้นตลำด)
๒. ครูให้ดูภาพมะนาวที่มีราคาแพงขึ้น จากนั้นครูถามนักเรียนโดยใช้แนว
คาถาม ดังนี้

ภาพ “มะนาว”
(ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9590000034578)
๑) นักเรียนคิดว่ามะนาวจะขายหมดหรือไม่ (แนวค้ำตอบ : ขำยไม่หมด
เพรำะว่ำมะนำวมีรำคำแพงขึนมำก)
๒) ถ้ามะนาวที่ขายไม่หมด นักเรียนคิดว่าผู้ขายจะทาอย่างไรกับมะนาวที่
เหลือ และภาวะของตลาดจะเป็นอย่างไร (แนวค้ำตอบ : รำคำมะนำวน่ำจะมี
แนวโน้มรำคำลดลง แต่ผู้ขำยก็ยังอยำกขำยมะนำวเพรำะว่ำขำยได้เงินที่เป็น
ปริมำณมำก)
๓. ครูแจกใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน และให้

๓๘๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
นักเรียนร่วมกันอภิปรายในเรื่องอุปทานส่วนเกินในใบความรู้ และร่วมให้
ความหมายของอุปทานส่วนเกิน (แนวค้ำตอบ : ภำวะที่อุปทำนมำกกว่ำ
อุปสงค์ ท้ำให้สินค้ำชินนันล้นตลำด สำมำรถปรับตัวเข้ำสู่ดุลภำพโดยท้ำให้
รำคำถูกปรับต่้ำลง แล้วอุปทำนจะลดลง อุปสงค์จะเพิ่มขึนจนเข้ำสู่จุด
ดุลยภำพ) (Obj. ๑)
๔. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ทายังไงดี สินค้าขายไม่ได้” โดยครูบอก
สถานการณ์จาลองเรื่องราคาชมพู่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาด ความ
ต้องการขายชมพู่จึงมีมาก และให้นักเรียนผลัดกันออกมานาเสนอปัญหา
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา (แนวค้ำตอบ : ปัญหำ คือ รำคำชมพู่
รำคำเพิ่มขึน มีสำเหตุมำจำกชมพู่ที่มีในตลำดมีน้อยเกินไป ท้ำให้ผู้ขำยต้อง
ปรับรำคำขึน สำมำรถแก้ปัญหำด้วยกำรเสนอแนวทำงให้มีกำรปลูกชมพู่ให้
มำกขึน จะท้ำให้ชมพู่มีมำกใจตลำด ส่งผลให้รำคำชมพู่ในอนำคตลดลง
ผู้ผลิตก็จะขำยชมพู่ในปริมำณที่ลดลง) (Obj. ๔) จากนั้นครูเป็นคนสรุป
คาตอบของนักเรียน พร้อมทั้งชมเชยนักเรียนที่สามารถบอกถึงปัญหา สาเหตุ
และแนวทางการแก้ปัญหาให้กับภาวะชมพู่ราคาสูงขึ้นจนทาให้ความต้องการ
ขายเพิ่มมากขึ้น
๕. ครูแจกใบงานที่ ๘ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน พร้อมให้นักเรียนคิด
สถานการณ์ภาวะอุปทานส่วนเกิน พร้อมทั้งสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา (แนวค้ำตอบ : ให้บอกถึงปัญหำที่เกิดขึน สำเหตุของปัญหำ และ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอุปทำนส่วนเกิน) (Obj. ๒)
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหาโดยใช้ประเด็น
คาถามดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑) หากเกิดภาวะอุทานส่วนเกินจะมีผลอย่างไร ต่อการซื้อสินค้าและ
บริการ (แนวค้ำตอบ : รำคำสินค้ำแพงขึน ท้ำให้ผู้ขำยมีควำมต้องกำรขำย
สินค้ำมำกขึน)
๒) หากราคาสินค้าและบริการราคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลอย่างไร
(แนวค้ำตอบ : ปริมำณสินค้ำอำจมีมำกในตลำด ส่งผลท้ำให้สินค้ำและบริกำร
เกิดภำวะล้นตลำดได้)
๓) หากเกิดภาวะสินค้าและบริการล้นตลาดจะส่งผลอย่างไร (แนว
ค้ำตอบ : จะมีสินค้ำและบริกำรชนิดนันมำกขึนในตลำด ส่งผลท้ำให้ผู้ผลิต
เดือนร้อนเพรำะว่ำสินค้ำและบริกำรที่เป็นไม่เป็นที่ต้องกำร ท้ำให้เกิดของเน่ำ
เสีย หรือขำยไม่ได้ เกิดควำมเดือดร้อน ขำดทุนในกำรขำยสินค้ำชนิดนัน
ต่อไป ส่งผลท้ำให้สินค้ำชนิดนันต้องมีกำรปรับตัวลง ขำยในรำคำที่ได้ก้ำไร
น้อยลง) (Obj. ๓), (Obj. ๔)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเกิดอุปทานส่วนเกิน ดังนี้หากเกิดภาวะ
อุปทานส่วนเกินในระดับอ่อน จะส่งผลให้ผู้ผลิตมากขึ้นในตลาด ทาให้เป็น
การกระตุ้นการผลิต แต่หากเกิดภาวะอุปทานส่วนเกินอยู่ในระดับสูง จะทา
ให้เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค (Obj. ๓)

๓๘๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๙๐
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิบายลักษณะ
อุปทานส่วนเกิน

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุปทานส่วนเกิน และ
บอกแนวทางการแก้ไขจาก
การเกิดภาวะอุทานส่วนเกิน
ได้อย่างน้อย ๓ ข้อ
๒. การอภิปรายผลกระทบที่
เกิดจากภาวะอุปทาน
ส่วนเกิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ
- การตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
ดี : อธิบายได้ถูกต้อง
- ภาพ “สตอรว์เบอร์ร”ี ครบถ้วนตรงตามเนื้อหา
- ภาพ “มะนาว”
อย่างถูกต้องชัดเจน
พอใช้ : อธิบายได้
ถูกต้อง ครบถ้วนตรง
ตามเนื้อหา
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามเนื้อหา

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การวิเคราะห์
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง
- การทาใบงานที่ ๘ อุปทานส่วนเกิน
เรื่องอุปทานส่วนเกิน
- การนาเสนอการ
แก้ไขปัญหาของภาวะ
อุปทานส่วนเกิน

ด้านคุณลักษณะ
การนาเสนอแนวทาง
- การตอบคาถาม
- คาถาม
การแก้ไขปัญหาจากกิจกรรม - การอภิปราย
- กิจกรรม “ทายังไงดี
“ทายังไงดี สินค้าขายไม่ได้” - การนาเสนอ
สินค้าขายไม่ได้”
การแก้ไขปัญหาของ
ภาวะอุปทานส่วนเกิน

ดี : วิเคราะห์และตอบ
คาถามได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนอย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์และ
ตอบคาถามได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์และตอบ
คาถามได้
ดี : อภิปรายผลกระทบ
และนาเสนอแนวทาง
แก้ไขได้ถูกต้องมีเหตุผล
และเหมาะสม
พอใช้ : อภิปราย
ผลกระทบและนาเสนอ
แนวทางแก้ไขได้ แต่ยัง
ไม่ครอบคลุม
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายผลกระทบและ
นาเสนอแนวทางแก้ไขได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๙๑

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๓๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้ที่ ๕
เรื่อง อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน

อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
อุปสงค์ส่วนเกิน หมายถึง ภาวะที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน ทาให้สินค้าขาดตลาด ปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพโดย
ทาให้ราคาเพิ่มขึ้นแล้ว อุปสงค์ก็จะลดลง อุปทานก็จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพ
สาเหตุการเกิด เช่น การควบคุม ราคาขั้นสูงของปูนซีเมนต์ ราคาเนื้อหมู ราคาน้าตาล
จุดทีร่ าคาต่ากว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินและจะมีการปรับตัวสู่ราคาดุลยภาพ
อุปทานส่วนเกิน (Excess supply)
อุปทานส่วนเกิน หมายถึง ภาวะที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทาให้สินค้าชิ้นนั้นล้นตลาดปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
โดยทาให้ราคาถูกปรับต่าลง แล้วอุปทานจะลดลง อุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพ
สาเหตุการเกิด เช่น การพยุงราคาสินค้าเกษตร การประกันราคาข้าว การส่งเสริมการส่งออก
จุดทีร่ าคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปทานส่วนเกินและจะมีการปรับตัวเข้าสู่ราคาดุลยภาพ
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาของชาเขียว เพื่อชี้ให้เห็นอุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน
ตารางราคา ปริมาณ
ชาเชียว
ซือ้
(บาท)
(กล่อง)
๓๐
๑

ปริมาณ
ภาวะที่เกิดขึ้น
ขาย
ในตลาด
(กล่อง)
๕
อุปทานส่วนเกิน

๒๕

๒

๔

อุปทานส่วนเกิน

๒๐

๓

๓

ดุลยภาพ

๑๕

๔

๒

อุปสงค์ส่วนเกิน

๑๐

๕

๑

อุปสงค์ส่วนเกิน

ผลต่อชาเขียว

ผลต่อราคาของชาเขียว

เหลือชาเชียว ๔
กล่อง
เหลือชาเชียว ๒
กล่อง
ชาเขียวขายหมด
พอดี
เหลือชาเชียว ๒
กล่อง
เหลือชาเชียว ๔
กล่อง

ผู้ขายต้องลดราคาลง
ผู้ขายต้องลดราคาลง
ราคาที่พอใจทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ชาย
ผู้ขายต้องเพิ่มราคาขึ้น
ผู้ขายต้องเพิ่มราคาขึ้น

ที่มา : http://happyhew.com/2015/06/20/อุปสงค์ส่วนเกินและอุปท/

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๙๓

ใบงานที่ ๘ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน
คาสั่ง ให้นักเรียนคิดสินค้าชนิดหนึ่งที่มีภาวะล้นตลาด และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ทาให้เกิดภาวะที่สินค้าชนิดนั้นล้นตลาด สรุปเป็นแผนภาพความคิด

ปัญหาที่เกิดขึ้น ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

สาเหตุ .................................
.............................................
..

สาเหตุ ...............................
...........................................

สาเหตุ .................................
.............................................
.

สาเหตุ .................................
.............................................
.

สาเหตุ .................................
.............................................
.
สาเหตุ .................................
.............................................

แนวทางการแก้ไขปัญหา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๓๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เฉลย ใบงานที่ ๗ เรื่อง อุปทานส่วนเกิน
คาสั่ง ให้นักเรียนคิดสินค้าชนิดหนึ่งที่มีภาวะล้นตลาด และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ทาให้เกิดภาวะที่สินค้าชนิดนั้นตลาด สรุปเป็นแผนภาพความคิด
ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาเกษตรปลูกชมพู่น้อย ทาให้ราคาชมพู่ราคาแพงขึ้น ทาให้ผู้บริโภคไม่ซื้อชมพู่มา
บริโภค ทาให้เกิดภาวะชมพู่ล้นตลาด ส่งผลให้ราคาชมพู่ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง

สาเหตุ ชมพู่มีน้อยในตลาด

สาเหตุ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่
ขายชมพู่ มี น้ อ ยราย ท าให้
ราคาขายในตลาดราคาสูงขึ้น

สาเหตุ ชมพู่มีราคาสูงขึ้น

สาเหตุ เกษตรส่ ว นใหญ่ ไ ม่
นิยมปลูกชมพู่

สาเหตุ ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ ชมพู่ ใ น
ปริมาณน้อยเนื่องจากราคาสูง

สาเหตุ โรงงานจะซื้อชมพู่ใน
ปริมาณน้อยลง เพราะ
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในการ
แปรรูปผลผลิต

แนวทางการแก้ไขปัญหา
เชิญชวนให้เกษตรปลูกชมพู่มากขึ้นเพราะว่าถ้ามีการปลูกชมพู่เพิ่มขึ้นจะทาให้ราคาชมพู่นั้นราคาลดลง
เนื่องจากทุกสวน ทุกร้าน มีชมพู่เพิ่มขึ้น โดยบอกถึงเหตุผลที่จะเกิดขึ้น เช่น ถ้าปลูกชมพู่มากขึ้นจะทาให้ชมพู่นั้นมี
มากขึ้น มีผลทาให้ราคาถูกลงแต่สามารถขายได้ง่ายขึ้น และได้กาไรมากขึ้น ไม่เหลือล้นตลาดจนเกิดการเน่าเสีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๓๙๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓
รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๓ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระเศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ๑. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนจะส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. ความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. หลักการสาคัญของระบบสหกรณ์
๔. เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ทักษะ/กระบวนการ
๑. การนาเสนอสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
๓. การนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์มาประยุกต์ใช้
เจตคติ
๑. นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์
๒. นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อพึ่งพา
ตนเองได้
๓. นักเรียนตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้คู่คุณธรรม เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้รอดพ้นจากภัยและวิกฤตต่าง ๆ ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

๓๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ผังความคิด (A Mind Map) ศาสตร์ของพ่อสู่ชีวิตพอเพียง
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ความถูกต้องของ นักเรียนสามารถ นักเรียนสามารถสร้าง นักเรียนสามารถ
ผลงาน
สร้างผลงานได้
ผลงานได้ถูกต้อง
สร้างผลงานได้
ถูกต้อง มีเนื้อหา เนื้อหาบางส่วนยังไม่ ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ครบถ้วนตามที่กาหนด
ตามที่กาหนด
ความสวยงาม
ผลงานมีความ
ผลงานมีความสวยงาม ผลงานมีความ
และความคิด
สวยงามเหมาะสม เหมาะสมกับเนื้อหา สวยงามเหมาะสม
สร้างสรรค์
กับเนื้อหา และมี และมีความคิด
กับเนื้อหา
ผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่ได้รับ
มอบหมาย
ความรับผิดชอบ นักเรียนส่งงานตรง นักเรียนส่งงานช้ากว่า นักเรียนส่งงานช้า
ในการทางาน
ตามระยะเวลาที่ครู ที่กาหนด ๒ วัน
กว่าที่กาหนด ๓
กาหนดให้
วันเป็นต้นไป
การนาเสนอ
นาเสนอได้น่าสนใจ นาเสนอได้น่าสนใจ
นาเสนอไม่ชัดเจน
ผลงาน
ชัดเจน ใช้ภาษา
ชัดเจน ใช้ภาษา
ใช้ภาษาถูกต้อง
ถูกต้องตามหลัก
ถูกต้องตามหลัก
ตามหลัก
ภาษาไทย และ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
นาเสนอภายใน
เวลาที่กาหนด
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓-๑๖
คะแนน ๙-๑๒
คะแนน ๕-๘
คะแนน ๑-๔
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
นักเรียนสามารถ
สร้างผลงานได้ไม่
ถูกต้อง เนื้อหาไม่
ครบถ้วน
ผลงานมีความไม่
สวยงามและไม่
สร้างสรรค์ตาม
เนื้อหากาหนด

นักเรียนส่งงานช้า
กว่าที่กาหนด ๔
วันเป็นต้นไป
นาเสนอไม่ชัดเจน
ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
ตามหลักภาษา
ไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๒ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมาย องค์ประกอบและแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของความพอ
เพียงได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบของหลักความ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถสรุปความรู้และนาเสนอผังความคิด
(Mind Map) “ศาสตร์ของพ่อสู่ชีวิตพอเพียง” ได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการ
ดาเนินชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพ “หลอดยาสีฟัน” แล้วให้นักเรียนตอบคาถามจาก
ประเด็นคาถาม ดังต่อไปนี้

ภาพ “หลอดยาสีฟัน”
(ที่มา : http://www.med.cmu.ac.th)
๑) นักเรียนเคยเห็นภาพ“หลอดยาสีฟัน” นี้หรือไม่ (เคย/ ไม่เคย)
๒) จากภาพ นักเรียนคิดว่าผู้ใช้มีลักษณะนิสัยอย่างไร (เป็นคนประหยัด
อดออม มีเหตุผล)
๓) ในชีวิตประจาวันของนักเรียน นักเรียนได้ใช้ยาสีฟันในลักษณะที่
เหมือนกับภาพดังกล่าวหรือไม่ (เหมือน/ ไม่เหมือน)
๔) นักเรียนทราบหรือไม่ว่า หลอดยาสีฟันนี้เป็นของใคร (ไม่ทรำบ/
ทรำบ เป็นหลอดยำสีพระทนต์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙)
๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบเข้าสู่บทเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

๓๙๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. ภาพ “หลอดยาสีฟัน”
(ที่มา : http://www.med.cmu.ac.th)
๒. หนังสือเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ม.๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ผังความคิด (Mind Map) “ศาสตร์ของพ่อ
สู่ชีวิตพอเพียง”

๓๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสอน
๑. ครูสุ่มถามนักเรียน ๒-๓ คน เกี่ยวกับความหมายของคาว่าพอเพียง ใน
ทัศนคติของตนเอง โดยที่ครูเขียนประเด็นสาคัญที่นักเรียนกล่าวบน
กระดานจากนั้นครูขีดเส้นใต้คาสาคัญแล้วเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (Obj. ๑)
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นดังนี้
หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับ ชุมชน
ประเทศ และศาสตร์พระราชา จากหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใช้เวลา ๕ นาที จากนั้นครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาสรุป
ใจความสาคัญที่ได้รับ ครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (Obj. ๒)
๓. ครูให้นักเรียนทาชิ้นงานโดยสรุปความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับ
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับ ชุมชน และประเทศ
เป็นผังความคิด ในหัวข้อ “ศาสตร์ของพ่อสู่ชีวิตพอเพียง” โดยใช้เวลา ๑๕
นาที
๔. นักเรียนนาเสนอผังความคิด ในหัวข้อ “ศาสตร์ของพ่อสู่ชีวิตพอเพียง”
โดยครูสุ่มนักเรียน ๘-๑๐ คน นาเสนอโดยใช้เวลาคนละ ๒ นาที (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
๑. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนนาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
อย่างไรในชีวิตประจาวัน” (Obj. ๔)
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
สาคัญอย่างไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
(ช่วยให้กำรด้ำเนินชีวิตมีคุณภำพและมั่นคง สำมำรถแก้ไขปัญหำบนพืนฐำน
แนวคิดพอเพียง ค้ำนึงถึงหลักทำงสำยกลำงตำมแนวพระรำชด้ำริของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙)

๓๙๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. การบอกความหมาย - ตอบคาถาม
ของความพอเพียง
๒. การระบุองค์ประกอบ
ของหลักความพอเพียง

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
การสรุปความรู้และ
นาเสนอผังความคิด
(Mind Map) “ศาสตร์
ของพ่อสู่ชีวิตพอเพียง”

ด้านคุณลักษณะ
การแสดงความ
คิดเห็นการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิต

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ดี : บอกความหมายของความพอเพียง
และระบุองค์ประกอบของหลักความ
พอเพียงได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
เนื้อหา
พอใช้ : บอกความหมายของความ
พอเพียงและระบุองค์ประกอบของ
หลักความพอเพียงได้แต่ยังไม่ครอบ
คลุมในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอกความหมาย
ของความพอเพียงและระบุ
องค์ประกอบของหลักความพอเพียงได้

- การนาเสนอ

- แบบประเมิน
การนาเสนอ

ดี : สรุปความรู้และนาเสนอผังความ
คิด (Mind Map) “ศาสตร์ของพ่อสู่
ชีวิตพอเพียง”ได้อย่างถูกต้องเหมาะ
สมและสร้างสรรค์
พอใช้ : สรุปความรู้และนาเสนอผัง
ความคิด (Mind Map) “ศาสตร์ของ
พ่อสู่ชีวิตพอเพียง”ได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถสรุปความรู้และ
นาเสนอผังความคิด (Mind Map)
“ศาสตร์ของพ่อสู่ชีวิตพอเพียง”

- แสดงความ
คิดเห็น
- การสังเกต
พฤติกรรม

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ดี : แสดงความคิดเห็นการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาใน
การดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
พอใช้ : แสดงความคิดเห็นการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาใน
การดาเนินชีวิตได้พอสังเขป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่แสดงความคิดเห็น
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิต

๔๐๑

๔๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ..................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ..........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมาย หลักการ และประเภทของสหกรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ระบบสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนบอกความหมายและหลักการของ
สหกรณ์ได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนระบุประเภทของสหกรณ์ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการดาเนินงานของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการของสหกรณ์ได้
ถูกต้องมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาเสนอภาพสหกรณ์ร้านค้า แล้วตั้งประเด็นถามนักเรียนดังนี้

ภาพสหกรณ์ร้านค้า
(ที่มา : https://bit.ly/2XO42h9)
๑) ในโรงเรียนของนักเรียนมีสหกรณ์หรือไม่ (มี/ ไม่มี)
๒) สหกรณ์ในโรงเรียนจัดเป็นสหกรณ์ประเภทใด (สหกรณ์ร้ำนค้ำ)
๓) นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สหกรณ์มีการดาเนินงานอย่างไร
๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนดังนี้ สหกรณ์เป็นแนวคิดหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

๔๐๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
๑. ภาพสหกรณ์ร้านค้า
๒. กระดานดา
(ที่มา : https://bit.ly/2XO42h9)
๓. วีดิทัศน์ เรื่อง หลักการสหกรณ์
(ที่มา : https://www.youtube.com/
watch?v= Vt3bqxPCaac&t=40s)
๔. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๕. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint เรื่อง แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ์

๔๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการนาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการของสหกรณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้

ขั้นสอน
๑. ครูสุ่มถามนักเรียน ๒-๓ คน ถามเกี่ยวกับความหมายของคาว่า สหกรณ์ ใน
ทัศนคติของตนเอง โดยที่ครูเขียนประเด็นสาคัญที่นักเรียนกล่าวบนกระดานดา
จากนั้นครูเพิ่มเติมความหมายให้สมบูรณ์ (Obj. ๑)
๒. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง หลักการสหกรณ์ ใช้เวลา ๗ นาที โดยให้
นักเรียนสรุปความหมายและหลักการสหกรณ์ลงสมุด (Obj. ๑)

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Vt3bqxPCaac&t=40s)
๓. ครูให้นักเรียนศึกษา เรื่อง ประเภทสหกรณ์ จากหนังสือเรียนสังคมศึกษา
ม. ๓ ใช้เวลา ๒ นาที จากนั้นทากิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกันตอบ” โดยครูตั้ง
ประเด็นคาถามและให้นักเรียนแข่งกันตอบเกี่ยวกับประเภทของสหกรณ์ดังนี้
๑) สหกรณ์ใดมุ่งช่วยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับการเกษตร (สหกรณ์กำรเกษตร)
๒) สหกรณ์ใดจัดตั้งโดยกลุ่มชาวประมง (สหกรณ์ประมง)
๓) สหกรณ์ใดมุ่งจัดสรรที่ดินทากินให้ราษฎรมีที่ดินเป็นของตนเอง (สหกรณ์
นิคม)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๔) สหกรณ์ใดส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก (สหกรณ์ออมทรัพย์)
๕) สหกรณ์ใดทาหน้าที่จัดหาสินค้าราคาถูกมาจาหน่ายให้สมาชิก (สหกรณ์
ร้ำนค้ำ)
๖) สหกรณ์แท็กซี่จัดอยู่ในสหกรณ์ประเภทใด (สหกรณ์บริกำร)
๗) สหกรณ์ใดทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิ (สหกรณ์
เครดิตยูเนียน) (Obj. ๒)
๔. ครูนาเสนอสื่อการเรียนรู้ Power point เรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ระบบสหกรณ์ โดยใช้เวลา ๕ นาที จากนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ลงในใบงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ระบบสหกรณ์ (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
๑. ครูถามนักเรียนว่า “เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับระบบสหกรณ์
อย่างไร”
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่าสหกรณ์มีความสาคัญอย่างไร
(ช่วยท้ำให้สมำชิกทุกคนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึนสำมำรถร่วมมือกันทำงด้ำน
ประกอบอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง ป้องกันกำรเอำรัดเอำเปรียบจำกพ่อค้ำคน
กลำง) (Obj. ๔)

๔๐๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. การบอกความหมาย - ตอบคาถาม
และหลักการของสหกรณ์
๒. การระบุประเภทของ
สหกรณ์ได้

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- กระดานดา
- ภาพสหกรณ์ร้านค้า
- วีดิทัศน์ เรื่อง
หลักการสหกรณ์
- กิจกรรม “ร่วมด้วย
ช่วยกันตอบ”

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
- การเปรียบเทียบ - ใบงาน
การเปรียบเทียบ
เรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง
การดาเนินงานของ
กับระบบสหกรณ์
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับหลักการของสหกรณ์

ด้านคุณลักษณะ
การแสดงความ
คิดเห็นในการนาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
หลักการของสหกรณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต

- แสดงความ
คิดเห็น
- การสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : บอกความหมายและ
หลักการของสหกรณ์ระบุ
ประเภทของสหกรณ์ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามเนื้อหา
พอใช้ : บอกความหมายและ
หลักการของสหกรณ์ระบุ
ประเภทของสหกรณ์ได้แต่ยัง
ขาดไปบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ความหมายและหลักการของ
สหกรณ์ระบุประเภทของ
สหกรณ์ได้
ดี : เปรียบเทียบการดาเนินงาน
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับหลักการของสหกรณ์ได้
อย่างเข้าใจ และเหมาะสม
พอใช้ : เปรียบเทียบการ
ดาเนินงานของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการ
ของสหกรณ์ได้แต่ยังไม่เข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถเปรียบ
เทียบการดาเนินงานของแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก
การของสหกรณ์ได้

- คาถาม
ดี : แสดงความคิดเห็นในการ
- แบบสังเกตพฤติกรรม นาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับหลักการของสหกรณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค์เหมาะสม
พอใช้ : แสดงความคิดเห็นใน
การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงกับหลักการของสหกรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๔๐๗

เกณฑ์
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้พอสังเขป
ปรับปรุง : ไม่สามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

๔๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๐๙

ใบงานที่ ๑
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเปรียบเทียบการดาเนินงานของสหกรณ์ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียง
ประเด็นเปรียบเทียบที่มีความสอดคล้องกับ
ระบบสหกรณ์
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
………..………………………………………………………….…………
การรวมกลุ่ม
………..………………………………………………………….…………
………..………………………………………………………….…………
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

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

ด้านความรู้

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

ด้านคุณธรรม

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

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

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

การขยายความร่วมมือระหว่างกัน

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

การพึ่งพาตนเอง

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

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

๔๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๓/๒ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ส ๓.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ์
ขอบเขตเนื้อหา
แนวทางการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
สังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนระบุปัญหาในท้องถิ่นทางด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนบอกแนวทางการนาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนชมภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมใน
ท้องถิ่น แล้วตั้งประเด็นถามนักเรียนแต่ละภาพดังนี้

๑) นักเรียนคิดว่า บุคคลในภาพมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร

๒) จากภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นสภาพปัญหาในท้องถิ่นในด้านใด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
สื่อ
๑. ภาพความยากจน จาก
(https://www.khaosod.co.th/economics/
news_423177)
๒. ภาพขยะมูลฝอย จาก
(http://www.artculture4health.com/
mass/Contents/view/10)
๓. ภาพเป็นหนี้การพนัน
(https://www.fifa55m.asia/news)
๔. ใบความรู้
- เรื่อง ชุมชนบ้านจารุง ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เรื่อง ‘บ้านน้าทรัพย์’ ชุมชนต้นแบบแห่งการ
ใฝ่รู้สู่ความพอเพียง
- เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านถ่อนนาลับ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๑๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด้านทักษะและกระบวนการ
- เรื่อง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ‘บ้านเขวาชี’
นักเรียนสามารถนาเสนอแนวทางการแก้ไข
ผู้นาเกษตรอินทรีย์อีสาน
และพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- เรื่อง นายผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตร
และสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ของแผ่นดิน
ด้านคุณลักษณะ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนแสดงความคิดเห็นการนาหลัก
นาเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
แก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิต
๑) จากภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นสภาพปัญหาในเรื่องใด (Obj. ๑)
๒) ในชุมชนท้องถิ่นของนักเรียนประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่
(ใช่/ไม่ใช่)
๕) และนักเรียนทราบหรือไม่ว่า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
จะต้องอาศัยแนวคิดในเรื่องใด (แนวค้ำตอบ : ไม่ทรำบ/ทรำบ น้ำ
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์มำประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่น)
๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบและนาเข้าสู่บทเรียนว่าเศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์เป็นแนวคิดหนึ่งที่นามาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๕ กลุ่ม ตามความสมัครใจของนักเรียน
จากนั้นครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาจับฉลาก หมายเลขกลุ่ม
๒. นักเรียนศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มละ ๑ ชุมชนโดยใช้เวลา

๔๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑๕ นาที จากใบความรู้ที่ครูกาหนดให้ดังนี้
(Obj. ๑)
๑) กลุ่มที่ ๑ เรื่อง ชุมชนบ้านจารุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ้างอิง
ใน http://www.banjumrung.org/Home/menu_03/jr_bneconsus
๒) กลุ่มที่ ๒ เรื่อง ‘บ้านน้าทรัพย์’ ชุมชนต้นแบบแห่งการใฝ่รู้สู่ความ
พอเพียง อ้างอิงใน http://www.dailynews.co.th/education/
227842
๓) กลุ่มที่ ๓ เรื่องศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี อ้างอิงใน https://www.gotoknow.org/posts/403174
๔) กลุ่มที่ ๔ เรื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ‘บ้านเขวาชี’ ผู้นาเกษตร
อินทรีย์อีสาน
อ้างอิงใน http://www.isranews.org/isranews-scoop/item
๕) กลุ่มที่ ๕ เรื่องนายผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
อ้างอิงใน http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=4104
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข/พัฒนาชุมชน
จากการศึกษาใบความรู้ จากนั้นนักเรียนส่งตัวแทน ๑ คนนาเสนอหน้าชั้น
เรียน โดยใช้เวลากลุ่มละ ๓ นาที (Obj. ๒), (Obj. ๓)
ขั้นสรุป
๑. ครูถามนักเรียนว่า “แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์นามาใช้
แก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นได้หรือไม่”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่าเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์นามาใช้
แก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไร
(แนวค้ำตอบ : ช่วยให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ลดกำรใช้จ่ำยที่ไม่จ้ำเป็น
ด้ำเนินชีวิตด้วยควำมพอเพียง ไม่ประมำท ซึ่งเป็นหนทำงที่น้ำชีวิตไปสู่
ควำมส้ำเร็จและมั่นคง) (Obj. ๓)

๔๑๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๑๔
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ระบุปัญหาในท้องถิ่นทาง
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคมได้
๒. บอกแนวทางการนาแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นได้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- ตอบคาถาม - คาถาม

ด้านทักษะและกระบวนการ
นาเสนอแนวทางการแก้ไข - การนาเสนอ - แบบประเมิน
และพัฒนาท้องถิ่นตามแนว
การนาเสนอ
คิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์

ด้านคุณลักษณะ
แสดงความคิดเห็นการนา - การสังเกต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ พฤติกรรม
เพียงมาประยุกต์ใช้และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิต

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : ระบุปัญหาและบอกแนวทางการนา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์มา
ประยุกต์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์
พอใช้ : ระบุปัญหาและบอกแนวทางการ
นาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
มาประยุกต์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้แต่ยัง
ขาดไปบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุปัญหาและ
บอกแนวทางการนาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและสหกรณ์มาประยุกต์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นได้
ดี : นาเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงและสหกรณ์ได้แต่ยังไม่ครอบคลุม
บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถนาเสนอแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ได้
ดี : แสดงความคิดเห็นการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
พอใช้ : แสดงความคิดเห็นการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตได้แต่ยังไม่ครอบคลุม
ปรับปรุง : ไม่ร่วมกิจกรรมในการแสดง
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๑๕

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

๔๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้
เรื่องที่ ๑ ชุมชนบ้านจารุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” ประโยคนี้ดูจะคุ้นหูและความรู้สึกของประชาชนในยุคนี้...โดย พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดารัสให้ปวงชนชาวไทยได้มีสติรู้จัก
คิด รู้จักใช้ งดใช้เงิน-ของฟุ่มเฟือยเพื่ออนาคตของทุกคนจะได้ไม่ยากลาบากในยามเศรษฐกิจทรุด
เมื่อไม่นานมานี้ พล.ต.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยใน
ฐานะประธานอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ เป็นหัวหน้าคณะนาคณะอนุกรรมการพร้อมด้วย พล.ต.
สุรัตน์ บรรเทาทุรามัยที่ปรึกษา กรมกิจการพลเรือนทหาร พ.อ.ปรารภ สระวาสี ผู้ อานวยการกองปฏิบัติการ
จิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหาร พ.อ.สิทธิชัย มากกุญชร ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือน
ทหาร และเจ้าหน้าที่สื่อมวลชน จานวน ๖๐ คนร่วมเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี
ตราด และสระแก้ว เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงและการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิต โดยในส่วนของจังหวัดระยองทางคณะได้เข้าดูงานที่ “บ้านจารุง” ต.เนินฆ้อ อ.แกลง

บ้านจารุง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยองภาคตะวันออกของประเทศไทย
ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนเน้นการพึ่งพาตนเองจนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดี มีผู้มาศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้งปี หมู่บ้านจารุงส่งเสริมให้ประชาชนได้นาผักพื้นบ้านมารับประทาน อาทิ ดอก
อัญชัน ยอดมะระ ขมิ้นชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ ใช้ประกอบเป็นอาหารหลัก รวมถึง
ชวนเชิญนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นลู กค้าของร้านส้มตาจารุงได้บริโภคผั กพื้นบ้านเหล่ านี้ จนกระทั่งได้เป็น
สัญลักษณ์ของชุมชนที่นักท่องเที่ยวรู้จักและคุ้นเคย กลุ่มผู้สูงอายุบ้านจารุงเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมาย อาทิ ผลิตข้าวซ้อมมือบรรจุถุงจาหน่ายในร้านค้าของชุมชนเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยมีโรงสีข้าวชุมชนเองมีการผลิตข้าวซ้อมมืออย่างต่อเนื่องและนาเศษแกลบราส่ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรพื้นบ้านทาปุ๋ยชีวภาพและนาปลายข้าวขายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงตะพาบน้า
นอกจากนี้บ้านจารุงยังก่ อตั้งกลุ่มธนาคารขยะ ผู้คนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของเศษของที่เหลือใช้แม้
แต่ขยะ มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อมรับซื้อขยะทุกประเภทมีการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ทาให้เด็กเยาวชนได้รับรู้ถึงขยะสิ่งของเหลือใช้ปลูกฝังค่านิยมทั ศนคติใน
การรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อมีคนมาศึกษาดูงานกลุ่มผู้ใช้ น้าจะรวมตัวกันทาอาหารเลี้ยงรับ รองโดยใช้ผักพื้นบ้าน
เป็นอาหารหลักให้รับประทานรายได้นาไปเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน นอกจากนี้บ้านจารุงยังมีการบริการที่พัก
ชุมชนโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในวิถีชีวิตที่เน้นการพึ่งพาตนเองได้มาสัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
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กันและกัน ทั้งนี้การบริหารจัดการชุมชน โดยมีแกนนาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาสังคมชุมชนที่พร้ อมต่ อ
การเรียนรู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ นามาปรับใช้ในปี ๒๕๔๘ ได้นาชุมชน เครือข่าย
ชุมชน ผู้นาชุมชน เข้าสู่โครงการมาตรฐานชุมชน (มชช.) และสามารถผ่านการประเมิ นจากคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระดับอาเภอ ระดับจังหวัด เป็นจุด นาร่องต้นแบบ เผยแพร่ แนะนาชุมชนอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่
การประเมินมาตรฐานชุมชนในปีต่อ ๆ ไป
นายชาติชาย เหลืองเจริญ ประธานศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจารุงเล่าให้ฟังถึงรูปแบบการจัดการ
ชุมชนจนได้รับเลือกให้เป็นชุมชนนาร่องว่าการทาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องเงิน แต่
มุ่ง หวังเรื่องการเรียนรู้ ปัญหาคือ ชุมชนอ่อนแอเพราะขาดความรู้ ถ้าเราแบ่งคนเป็น ๓ ฐาน ฐานที่ ๑ คือคน
ระดับมันสมอง จะไหลออกไม่อยู่ในชุมชน ผู้ที่เรียนหนังสือจนสาเร็จการศึกษามักไม่กลับไปบ้านเกิดทาให้ชุมชน
อ่อนแอไปเรื่อย ๆ ต้องหาทางให้คนกลุ่มนี้กลับมาซึ่งยากเพราะแต่ละคนมีภารกิจหน้าที่ต้องดูแลครอบครัว
เพราะฉะนั้นจึงต้องทาให้คนกลุ่มที่ ๒ และ ๓ ที่อยู่ในพื้นที่ให้เก่งให้ได้กลุ่มที่ ๓ คือฐานล่างที่สุด เพราะมีการ
เรียนรู้ช้าต้องใช้เวลาในการพูดคุยหรือทางานมากกว่ามาตรฐานคนปกติ ๓ เท่าจึงจะสามารถขยับตัวขึ้นมาเป็น
คนกลุ่มที่ ๒ ได้ และทาให้คนกลุ่มที่ ๒ พัฒนาเป็นคนกลุ่มที่ ๑ แต่ก็อยากให้คนกลุ่มที่ ๑ ที่เคยออกจากพื้นที่
กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนในพื้นที่แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว อีก ๑๐ ปี
ข้างหน้าหมู่บ้านนี้จะมีองค์ประกอบทุกอย่างพร้อม เราต้องการเด็กที่เก่งเรื่องการเงินสักคนหนึ่งมาบริห าร
จัดการเรื่องธนาคารอยากได้ผู้จัดการมินิมาร์ทสักคนหนึ่งมาบริหาร เงินเดือนเพียง ๗-๘ พันบาทก็อยู่ได้ อยาก
ได้วิศวกรโรงงานสักคนหนึ่งกินเงินเดือนสักหมื่นมาอยู่ที่โรงงาน สิ่งเหล่านี้ได้วางแผนไว้แล้วแต่ต้องใช้เวลาต่อไป
เพราะเป็นงานพัฒนาคน สร้างคนรุ่นใหม่จากชุมชนส่งเสริมการศึกษาซึ่งได้มีการวางแผนกันไว้แล้วว่าคนไหนจะ
ไปอยู่จุดไหนผู้นาชุมชนบอกถึงทิศทางการพัฒนาชุมชนวันนี้เราต้องให้ความสาคัญกับชุมชนฐานล่างให้มากขึ้น
ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์ควรมีศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศไทย เพราะศูนย์การ
เรียนรู้มีค่าเราจึงเปิดมหาวิทยาลัยที่สอนหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างเช่น วิชาส้มตาก็สอนให้ฟรี ถ้าเขากลับไป
ปลูกมะละกอสัก ๕ ต้นก็คุ้มแล้ว สอนทุกเรื่องที่อยากรู้ สามารถนาไปประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครอีก
ปัจจุบันบ้านจารุงมีทุนทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเองมากว่า ๒๐ ปีเต็ม มีกลุ่ม
กิจกรรมมากกว่า ๒๐ กลุ่ม มีประสบการณ์ต่ าง ๆ มีบุคลากรที่มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก
กว่าประโยชน์ส่วนตน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประเพณีวัฒนธรรม...ชุมชนบ้านจารุงจึงเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง.
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้
เรื่องที่ ๒ ‘บ้านน้าทรัพย์’ ชุมชนต้นแบบแห่งการใฝ่รู้สู่ความพอเพียง

“บ้านน้าทรัพย์” ชุมชนขนาด ๑๒๘ ครัวเรือน
มี ป ระชากรกว่ า ๔๕๐ คน เป็ น ชุ ม ชนที่ อ ยู่ บ น
พื้นที่สูงเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ห่างจากจังหวัด
เพชรบุ รี ป ระมาณ ๖๐ กิ โ ลเมตร และห่ า งจาก
อาเภอแก่งกระจานประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็น
หมู่ บ้ า นที่ ล้ อ มรอบด้ ว ยภู เ ขาสู ง ต่ าสลั บ กั น ไป
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ หลั ก ด้ า น
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมงน้าจืด
การเดินทางไม่ยากลาบากนักเพราะมีถนนลาดยางเข้าถึง แต่การโทรคมนาคมยังเป็นจุดอ่อน เพราะเป็นหมู่บ้าน
ที่ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วนไฟฟ้าก็จะมีปัญหาติด ๆ ดับ ๆ บ่อยครั้ง
ในช่วงหน้าฝน
“บ้านน้าทรัพย์” เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีจุดเด่นเรื่องความพอเพียง ชาวบ้านมีความรักใคร่สามัคคี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรและร่วมกันทากิจกรรมของชุมชนอย่างพร้อมเพรียง เรียกว่าเป็น
หมู่บ้านต้นแบบการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรี ถึงแม้จะมีความอุดม
สมบูรณ์ แต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายไปเสียทั้งหมด แต่ชาวบ้านก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามที่มีที่หา
มาได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอแก่งกระจาน (กศน. อาเภอแก่งกระจาน) เป็นพี่เลี้ยงในการจัดแสวงหาความรู้และถอดบทเรียน
เพื่อการขยายผล
นางสุนันทา การะเวก ผอ.กศน. อาเภอแก่งกระจาน บอกว่าคนที่นี่อยู่อย่างพอเพียง ทากินทาใช้ใน
ชุมชน พอเหลือก็เอาออกไปขายข้างนอกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ใช้ของที่มีอยู่ในชุมชน เป็นชุมชนที่โดดเด่น
มากเรื่องความพอเพียง อยู่กันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลมีธนาคาร มีเครดิตยูเนียน มีการทาบัญชีครัวเรือน ๑๐๐%
มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมมากมายทั้งเพื่อการดารงชีวิต ความอยู่รอดกินดีอยู่ดี และสงบสุขของทั้งตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคม เช่น กลุ่มเครดิตยูเนียน กลุ่มพิทักษ์ป่า กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ กลุ่มน้ายาซักผ้า, ถูพื้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้าจืด กลุ่มทาปลาส้ม -ไข่เค็ม กลุ่มทาน้าสมุนไพรกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มผู้
เลี้ยงแพะ กลุ่มทาขนมทองม้วนกลุ่มทาเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงไก่ชนเพื่อการจาหน่าย และกลุ่มเลี้ยงโค
เป็นต้น
“มีหลายกลุ่ มอาชีพที่ชาวบ้านทากินทาใช้แล้วนาออกไปขายนอกชุมชนจนมีชื่อเสียงสามารถสร้าง
รายได้เสริมให้กับสมาชิกของกลุม่ โดยเฉพาะขนมทองม้วน มะนาว และปลาส้ม ซึ่งขายดีมาก เรียกว่าทาขายกัน
ไม่ทัน จากความสาเร็จของชุมชนนี้ กศน. จังหวัดเพชรบุรีเห็นว่าน่าจะมีการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ เมื่อปีที่
ผ่านมา จึงได้เข้าไปทาวิจัยในชุมชนและสามารถถอดองค์ความรู้ได้มา ๔ หลักสูตรแล้ว คือ การเลี้ยงแพะ การ
เลี้ยงไก่ชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การทาขนมทองม้วน และได้มีการขยายผลโดยให้ผู้นาและคนในชุมชน
ออกไปช่วยเผยแพร่ความรู้ในอาเภออื่น ๆ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้” ผอ.สุนันทากล่าว ชุมชนแห่งนี้มี
ผลงานมากมายจากความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชนจนได้รับรางวัลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ รายการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจสูงสุดคือรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น
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เป็ น สุ ข จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๒ และยังได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานต่าง ๆ อีกหลายหน่วยงาน ว่ากันว่าการที่ชุมชนใดจะยืนอยู่ได้
อย่างมั่นคง ต้องมีผู้นาที่เข้มแข็งซึ่งที่บ้านน้าทรัพย์ก็เป็นเช่นนั้น ผู้ใหญ่ ชูชาติ วรรณขา เล่าว่าเริ่มแรกก็ไม่รู้ว่า
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ก็มีหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกศน. และเครือข่ายเข้ามาให้ความรู้ ทาให้เข้าใจได้
ว่า คาว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้ทรัพยากรในหมู่บ้านก่อนพอเริ่มรู้ก็มาทดลองทา ตอน
แรกทาเห็ดด้วยทะลายปาล์ม แต่เนื่องจากต้องไปซื้อทะลายปาล์มจากข้างนอกทาให้ต้นทุนสูง จึงไม่ประสบ
ความสาเร็จ ก็มาเริ่มต้นใหม่ ทาสระน้าหน้าบ้านเลี้ยงปลากินกันเองปลูกผักริมรั้ว แล้วขยายผลใช้กระบวนการ
กลุ่มคนที่มารวมกลุ่มก็มาช่วยกันทางานในกลุ่ม ซึ่งก็จะได้ทั้งค่าแรงและปันผลโดยมีการทาบัญชีที่โป ร่งใส
ส่งเสริมชาวบ้านให้ทาบัญชีครัวเรือน อยากทาอาชีพอะไรเราก็มาประชาคมกันช่วยกันคิด แล้วก็พากันไปหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วกลับมาทา
“วันนี้เรามีกลุ่มอาชีพเยอะมาก จากที่ทาใช้กันในชุมชน ก็ขยายออกไปขายข้างนอก ช่วยกันทายอดทา
การตลาดแล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมหุ้นได้แต่การทางานเราเปลี่ยนแนวคิดจากที่เมื่อก่อนจะให้
ทุกคนต้องช่วยกันทา แต่ผลคืองานที่ออกมาอาจไม่ได้มาตรฐาน เราก็มาเปลี่ยนใหม่ เป็นให้คนที่ถนัดมาทาแล้ว
ได้ค่าแรงและปันผลจากกาไร ส่วนคนที่ไม่ได้เข้ามาทางานก็รอรับปันผลไป วิธีนี้ช่วยให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีชีวิต
ที่ดีขึ้น คนที่เคยเป็นหนี้ ก็มีหนี้ลดลง หรือที่มีหนี้เพิ่ม ก็เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้เพราะเราส่งเสริมให้ลงทุน จะ
มารวมกลุ่มหรือทาส่วนตัวก็ได้ และส่งเสริมให้ฝึกอาชีพพัฒนาตนเองเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้ที่สูญเปล่า แต่เป็นหนี้
ที่มีรายได้” ผู้ใหญ่ชูชาติกล่าวพร้อมกับย้าว่า บ้านน้าทรัพย์ หมู่ ๙ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เป็นหมู่บ้านที่เปิดและยินดีต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานตลอดเวลา โดยมีฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
ถอดเป็นบทเรียนพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับทุก ๆ คน เตง หรือ จตุพล จันทร์เ พ็ญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็น
เจ้าของสวนมะนาวกว่าพันต้น เป็นมะนาวแป้นที่ปลูกโดยการเพาะเมล็ดไม่ใช้สารเคมี ให้ลูกดกมาก ๆ น้าก็
เยอะ เตงเป็นคนหนึ่งของบ้านน้าทรัพย์ที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ลองผิดลองถูกมานาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย ง จากที่เคยเป็ น หนี้ เป็ นสิ น ๒ ปีนี้ล้ างหนี้ห ลายล้ านได้ แล้ ว และยินดีถ่า ยทอด
องค์ความรู้ให้แก่ทุกคนเช่นกัน ถ้ามีโอกาสเข้าไปเยือนหมู่บ้านแห่งนี้เชื่อว่าต้องได้อะไรดี ๆ กลับออกมาแน่นอน.
อรนุช วานิชทวีวัฒน์
อ้างอิงใน http://www.dailynews.co.th/education/227842
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรู้
เรื่องที่ ๓ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ถ่อนนาลับ อาเภอบ้านดุง อุดรฯ

ดร.วรนันท์ มุฮัมมัด รอมฎอน บุนนาค
มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่บ้านถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย
กับ ชาวบ้ าน ได้ความว่าที่นี่ส ะอาดสะอ้าน บ้านเรือนอยู่เป็นระเบียบ มีการจัดผัง
หมู่บ้านดีเยี่ยม ด้วยความเป็นชาติพันธ์ภูไท (ชนที่ราบสูง เชื้อสายภูไท) บ้านเรือนจึง
สวยงาม มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รั้วดินสวนกินได้รอบหมู่บ้าน ที่นี่นอกจากจะน่า
อยู่ผู้คนมีอัธยาศัยดีเยี่ยมแล้ว ที่นี่มีคนมาศึกษาดูงานแยะ ด้วยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงที่โดดเด่น มีการบริหารจัดการที่ดี ที่น่าสนใจ หลายหมู่บ้านมาดูงานและตกใจกับการบริหารจัดการใน
เรื่องธนาคารชุมชน เรื่องร้านขายส่ง เรื่องโรงสีข้าวชุมชน และเรื่องสวัสดิการชุมชน ที่หลายองค์กรหลาย
หน่วยงานหาคาตอบยังไม่ได้ ที่นี่มีมานานแล้ว และสามารถดาเนินการได้อย่างน่าสนใจ
บ้านถ่อนนาลับ อาเภอบ้านดุง (อาเภอที่เลื่องลือเรื่อง ผีจ้างไปถ่ายหนังที่บ้านคาชะโหนด ซึ่งเป็นเรื่อง
จริง) บ้านนี้อยู่ห่างจากตัวอาเภอประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ถนนดี สะดวก รถวิ่งไม่มาก ที่หมู่บ้านนี้มีการบริหาร
จัดการองค์กรที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เขาใช้สภาชุมชนขับเคลื่อนงานหมู่บ้าน ในขณะที่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็น
องค์กรบริหาร เขาจัดการการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านได้ดีกว่า อบต. เสียอีก ที่นี่ให้ความสาคัญกับเรื่องการออม
ทุนสูงมาก มีการสร้างกองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มสตรีสหกรณ์ มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้าน มีกองทุนแม่
ของแผ่นดิน มีกลุ่มสีแดง (ไม่ใช่กลุ่ม นปช.) กลุ่มสีม่วง ที่ดาเนินงานด้านธุรกิจขนาดเล็ก มีการรับบริจาค ขาย
ต้นไม้ มีการออมกันทั้งหมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ มีการปันผล มีเงินช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วย มีเงินกู้ฉุกเฉิน
เวลาเดือดร้อน มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นทอผ้า ทอเสื่อ และเครื่องถม (เดิมเป็นมุกประดับ) ที่ทาจาก
เปลือกหอยราคาถูก (เพราะไม่ใช้มุกซึ่งราคาแพง) ที่นี่มีธนาคารชุมชนเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันทั้ง พช. ธกส.
ออมสิน เข้ามาสนับสนุนเงินทุน มีอยู่ประมาณ ๒๐ ล้านบาท มีการผลิตน้าดื่มยี่ห้อเรือคาจาหน่ายทั่วไป มี
การจัดตั้งร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง หารายได้ให้ชาวบ้านและส่วนหนึ่งเข้าร้านขายอุปกรณ์
ก่อสร้างนี่แหละ มีทุกอย่าง มีร้านขายส่งเป็นสหกรณ์ชุมชน ส่งหมู่บ้านรอบ ๆ บ้านถ่อนนาลับมากกว่า ๑๕
หมู่บ้าน มีกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทาน้ายาเอนกประสงค์ แชมพู สบู่ ยาหม่อง ห้องอบสมุนไพร โครงการ
ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร ฯลฯ ในส่วนของโรงสีข้าวชุมชน ก็มีกิจกรรมเพาะกล้าไม้ ปลูกผักปลอดสาร
ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีกลุ่มเยาวชนและแม่บ้านด้านการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ฟ้อนภูไท ไปในงานต่าง ๆ สืบทอดภูมิ
ปัญญานาฏศิลป์ มีกลุ่มไบโอดีเซล ทาปั๊มน้ามันในชุมชน ผลิ ตหัวอาหารสัตว์ กลุ่มนาปรัง ธนาคารข้าว กลุ่มรับ
ซื้อข้าว กลุ่มเลี้ยงไก่ โค ปลา หมู กลุ่มพัฒนาสตรียังมีกิจกรรมสายใยรัก ทุกอย่างหมุนเวียนเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันอย่างน่าสนใจ เงินกองทุนหมู่บ้านก็ลงมาที่ธนาคารดาเนินหนุนเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อคิดที่
น่าสนใจว่า ชุมชนที่นี่ไม่มีความแตกแยก ทุกคนทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และหากไม่เข้าใจกันเขาจะคุยกัน
โดยมีสภาชุมชน กรรมการชุมชนเข้ามาแก้ปัญหา ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเรื่องนี้หากมีเวลาไปเที่ยวเล่นอาเภอ
บ้านดุง ท่านแวะมาที่บ้านถ่อนนาลับ (เมืองลับแล) ที่นี่ท่านจะรู้ว่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของแท้เป็นอย่างไร
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างไร เราจากมาด้วยความคิดถึง และจะแวะกลับมาใหม่
https://www.gotoknow.org/posts/403174

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
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ใบความรู้
เรื่องที่ ๔ เปิดวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ‘บ้านเขวาชี’ ผู้นาเกษตรอินทรีย์อีสาน
‘บ้านเขวาชี’ ชุมชนเล็ก ๆ ใน จ.ร้อยเอ็ด ที่ปัจจุบันกลายเป็นผู้นาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
วิถีเกษตรอินทรีย์ดินแดนอีสานของไทย สิ่งใดทาให้หมู่บ้านแห่งนี้ยิ่งใหญ่อย่างมีความสุขได้...
ปัจจุบันไทยกาลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล
ที่ป้อนให้กับประชาชนเพื่อมุ่งหวังคะแนนเสียงทางการเมือง อาทิ โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร โครงการรถ
คันแรก โครงการบ้านหลังแรก ส่งผลให้หนี้สินครัวเรือนไทยเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ ๕ ปี ซึ่งจากรายงาน
ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ระบุว่า ครัวเรือนไทยร้อยละ ๖๔ มีหนี้สินเฉลี่ยรวม
๑๘๘,๗๗๔.๕๔ บาท/ครัวเรือน ขยายตัวกว่าปี ๒๕๕๕ ถึงร้อยละ ๑๒ แต่สาหรับ ‘ชุมชนบ้านเขวาชี’ หมู่ ๑,
๒ และ ๓ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด กลับไม่ประสบปัญหาดังกล่าวมากนัก ด้วยชาวบ้านที่นี่ดารงชีวิตอยู่
ภายใต้ ‘หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ มาครั้นแต่อดีต ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม
จนได้รับการส่งเสริ มให้ เป็ นหนึ่ งในต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ "ฤทธิ พงศ์ เยี่ยมโกสีย์"
ผู้ใหญ่บ้านเขวาชี หมู่ ๒ เปิดเผยว่าชาวบ้านดารงชีวิตด้วยวิถีความพอเพียงมานานแล้วตามอัตภาพของแต่ละ
ครัวเรือน แต่ระยะหลังเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจย่าแย่ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานให้พสกนิกรชาวไทยจึงถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในชุมชนจริงจัง โดยเริ่มจากบ้านเขวาชี
หมู่ ๓ ริเริ่ม ‘โครงการหน้าบ้านหน้ามอง’ ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในครัวเรือนโดยการ
นาเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น เช่น กระถิน ใบชะพลู มะระ ขี้เหล็ก ต้นหอม หรือแมงลัก มาปลูกในกระถางและพื้นที่ว่าง
บริเวณบ้าน เมื่อดาเนินการได้ไม่นาน พบว่าสามารถลดรายจ่ายบางส่วนในครัวเรือนได้ ซึ่งจากความสาเร็จ
ดังกล่าวทาให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเข้ามาสนับสนุนโครงการและผลักดันจนเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ.ร้อยเอ็ด “ต่อมาได้ขยายโครงการมายังบ้านเขวาชีหมู่ ๒ และหมู่ ๑ โดยจะเน้น
การปลู กพืช ผั กสวนครั ว ในกระถางบริ เวณหน้าบ้านคล้ ายโครงการสวนผั กคนเมือง เพราะการปลู กพืช ใน
กระถางหน้าบ้านจะสร้างความสวยงามแก่บ้านเรือน” ผู้ใหญ่บ้านเขวาชี หมู่ ๒ บอกเล่าพร้อมยกอีกเหตุผลหนึ่ง
คนในชุมชนจะได้กินผักสด ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหากปลูกหัวไร่ปลายนากว่าจะเก็บมาถึงบ้านพืชผักคง
เฉาและสารอาหารลดลงเรื่อย ๆ
นอกจากความต้องการให้คนในชุมชนได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษแล้วยังคิดว่าจะทาอย่างไรให้คนใน
ชุมชนอื่นได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์และสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงมีแนวคิด ‘ปลูกผักสวนครัวกึ่งธุรกิจ’
เริ่มต้นจากผักหวานโดยเราจะมีแปลงเกษตรสาธิตให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะทดลองเข้าสู่ระบบธุรกิจเข้า มา
เรียนรู้ฟรี แต่จะต้องมีข้อตกลง คือห้ามใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น
เขายังยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นปลูกพืชผักสวนครัวแทนไม้ประดับไว้บริเวณบ้านเพื่อถึงเวลาประกอบ
อาหาร จะได้เดินไปเก็บผักสด ๆ มาใช้หรือนามาบริโภคสด ๆ เป็นสาเหตุทาให้คนญี่ปุ่นมีอายุยืนเพราะต่าง
ดารงชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและปลอดจากสารเคมีนั่นเอง “บ้านเขวาชีทั้ง ๓ หมู่มีหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคม เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๒ จังหวัด เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์
มุกดาหาร หนองคาย ราชบุรี มหาสารคาม” ผู้ใหญ่บ้านเขวาชี หมู่ ๒ เล่าอย่างภาคภูมิใจ และว่าหลายครั้งที่
คณะศึกษาดูงานมองบ้านเขวาชีเป็นชุมชนโบราณในอดีตเพราะมีวิถีชีวิตประจาวันไม่เร่งรีบ ที่สาคัญมีการปลูก
พืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน และสิ่งพิสูจน์ได้อีกหนึ่งอย่าง คือรถพุ่มพวงที่เข้ามาขายในพื้นที่ไม่สามารถจะขาย
ผักได้เลย!
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ผู้ใหญ่บ้านเขวาชี ยังวิพากษ์การทางานของรัฐบาลด้วยว่าไม่มีการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
จริงจังแต่กลับส่งเสริมให้ชุมชนใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยแทนทาให้หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ และต่อให้มี
โครงการรับจานาข้าว ๑๕,๐๐๐ บาท/ตัน ก็ไม่สามารถจะช่วยให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นได้เพราะของกินของใช้ปรับ
ตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้ว ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกที่ดีที่สุดในสังคมปัจจุบัน เช่น เกษตรกรเลี้ยง
วัวไว้ขาย ส่วนมูลวัวสามารถนาเป็นปุ๋ยในนาแทนปุ๋ยเคมี หรือนามาทาเป็นก๊าซชีวภาพ “รัฐบาลควรจริงจังกับ
การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช อินทรีย์ อย่างไรก็ดีปัจจุบันยังพบกรมวิชาการเกษตรนาเข้าสารเคมีเกษตร
จานวนมากจึงกังวลอาจส่งผลต่อสุขภาพคนในประเทศได้ ” ผู้ใหญ่บ้านเขวาชี หมู่ ๒ ทิ้งท้ายข้อมูลจากศูนย์
สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สานักงานสถิติแห่งชาติ ระบุตัวเลขการนาเข้าสารเคมีเกษตรปี ๒๕๕๔ ทั้งสิ้น
๑๖๔,๓๘๓ ล้านตัน มูลค่า ๒๒,๐๔๔ ล้านบาท นอกจากนี้ข้อมูลจากสานักควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมปีเดียวกัน พบการตรวจเลือดเกษตรกรมีสารเคมีตกค้างสูงถึงร้อยละ ๓๒ นอกจากนี้รายงาน
การเฝ้าระวังโรคสานั กระบาดวิทยามีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารเคมีป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชระหว่าง พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๕๔ เฉลี่ยปีละ ๑,๘๔๐ ราย เฉพาะปี ๒๕๕๔ มีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชจาก
การทางานและสิ่งแวดล้อม ๒,๐๔๖ ราย มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ
๔๑.๐๖
"หนูพิณ วงศ์จันทร์เรือง" ชาวบ้านเขวาชี หมู่ ๑ กล่าวว่า แม้ชุมชนจะขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงจริงจังได้ไม่นานแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างดี อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการปลูก
พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษบริเวณหน้าบ้านแล้ว ยังร่วมมือกันสร้างอุโมงค์ผักไว้ที่เส้นทางสัญจรด้วยเพื่อเป็น
แหล่งศึกษาดูงานให้กับบุคคลภายนอก เมื่อถามถึงสิ่งที่กังวล หนูพิณ เผยว่าปัจจุบันปุ๋ยคอกหายากมากเพราะ
ชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อการเกษตรน้อยลงแต่หันมาใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรแทน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ทาให้ปุ๋ยคอกค่อย ๆ ถูกลดความสาคัญ
"ลาดวน เถื่อนแสง" ชาวบ้านเขวาชี หมู่ ๑ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไม่
จ ากัดเฉพาะการปลูกพืชผั กสวนครัวบริเวณบ้านแต่ห มายรวมถึงการทาให้ ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งหลายครอบครัวได้นาปุ๋ยคอกที่มีอยู่หว่านใส่นาข้าว
และพืชผักสวนครัวหากเหลื อจะขายกระสอบปุ๋ยละ ๒๐ บาท แม้รายได้ไม่มากแต่ก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
บางส่วนได้
“อดีตในชุมชนใกล้เคียงเคยมีวัวกินหญ้าที่ถูกฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าไว้จนตายตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต่างกังวล
และลดใช้สารเคมีสาหรับตนเองเคยกินแตงโมที่มีรถมาเร่ขาย เพียงไม่ถึง ๓๐ นาทีก็รู้สึกแน่ นหน้าอก และ
อาเจียน จนต้องหามส่งโรงพยาบาล” นางลาดวนกล่าวและแสดงความเห็นว่า หากจะส่งเสริมให้คนในชุมชน
หันมาใช้วิถีแบบพอเพียงนั้นจะหวังพึ่งผู้นาหมู่บ้านคนเดียวไม่ได้ แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องด้วย
.............................................
‘บ้านเขวาชี ’ ถือเป็นหนึ่งในชุมชนไทยที่ประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อนวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง อันเกิดจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งเชื่อว่าแบบอย่างข้างต้นคงจะสร้างแรง
บันดาลใจแก่ชุมชนอื่นให้ตระหนักถึงความพอเพียง ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้...เอวัง.
อ้างถึงใน http://www.isranews.org/isranews-scoop/item
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ใบความรู้
เรื่องที่ ๕ นายผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๕๓
นายผาย สร้อยสระกลาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ ๘๐ ปี อาชีพเกษตรกรรม
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑ บ้านสระคูณ ตาบลโคกล่าม อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ผลงานดีเด่น
· รวมกับครูบาคาเดื่อง และครูบาสุทธินันท์ ตั้งโรงเรียนชุมชนอีสานเพื่อแสดงบทบาทและทาหน้าที่เป็น
สถาบันประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะภาคอีสาน
· จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย
ประวัติ
นายผาย สร้ อยสระกลาง หรื อพ่อผาย ปราชญ์ช าวบ้านนักจัดการของภาคอีส านประกอบอาชี พ
เกษตรกรแบบผสมผสานเป็นแกนนาในเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานเป็นบุคคลสาคัญที่มี
บทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนใน
ชุมชนมาตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี
ในอดีตพ่อผายเคยบวชเรียนอยู่ ๑๐ พรรษา และได้นักธรรมเองหลังจากสึกออกมาเป็นฆราวาส ได้
แต่งงานมีภรรยา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพัฒนา
ของพ่อผายสืบเนื่องจากพ่อผายผ่านการบวชเรียนมาหลายพรรษา ทาให้พ่อผายสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมะ
พูดคุยกับชาวบ้านเพื่อหาแนวร่วมทางความคิด จนสามารถจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านโดยอาศัยการพัฒนาบนฐาน
ของวัฒนธรรมเดิม ปลุกจิตสานึกให้คนหวงแหนบ้านเกิดจนอยากที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง แต่ผล
จากการพัฒนาประเทศโดยรวม ได้นาพาอีสานเข้าสู่กระแสพายุ “ปฏิวัติเขียว” พ่อผายและชาวบ้านได้ถูกพัดไป
ตามกระแสโดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ส่งผลให้แนวความคิดในการดารงชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมทาการเกษตรเพื่อ
อยู่เพื่อกิน มีกินก็มีใช้ตามอัตภาพเปลี่ยนเป็นทาการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อสนองความต้องการตลาด โดยหวังว่า
จะได้เงินทองจานวนมากเพื่อจะยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น
ในปี ๒๕๒๕ สภาพอากาศแห้งแล้งจัด ชาวบ้านสระคูณได้รับความเดือดร้อนมากและช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ และต่อมาได้มีคนเสนอขายที่สาธารณะที่อาเภอละหานทราย จานวน ๑๐๐ ไร่เศษเพื่อปลูกข้าวโพด โดย
ชักชวนหว่านล้อมให้เห็นลาภก้อนโต จากแนวคิดของพ่อผายตัดสินใจกู้เงินจาก ธ.ก.ส. เป็นจานวนเงิน ๖๐,๐๐๐
บาท เพื่อนาเงินไปลงทุนปลูกข้าวโพดที่อาเภอละหานทราย แต่ผลของการตัดสินใจครั้งนั้นไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวัง
ไว้ ปีแรกผลิตไม่ได้มากเพราะฝนแล้ง ทาให้ขาดทุน ปีที่สองผลผลิตออกมามากแต่ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัด
เอาเปรียบทาให้พ่อผายไม่มีเงินมาใช้หนี้ เงินที่จะลงทุนต่อไปก็หมด ยิ่งทาก็ยิ่งทุกข์ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ทาให้พ่อผายได้คิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา จึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาตนเองเดินทางผิดคิดแค่เพียงว่าอยากรวย จึงทา
ให้เป็นหนี้ ผลจากการกระทานี้ก็ได้ทาลายทุนทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่ติดต่อกัน
เป็นเวลานานทาให้ดินเสื่อมคุณภาพ ทาลายทุนทางครอบครัว เนื่องจากต้องจากบ้านมา พ่อผายได้คิดหาทาง
ออก จึงตัดสินใจว่า "จะไม่ไปหาเงิน แต่จะให้เงินมาหาเอง จะไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่จะเอางานและความสุข
เป็นตัวตั้ง” เมื่อคิดได้ จึงตัดสินใจกลับบ้านเพื่อสร้างฐานความพออยู่พอกิน พ่อผายได้ค้นหาวิธีในการแก้ปัญหา
โดยการนาคาสอนของพ่อแม่ที่เคยสั่งสอนในสมัยที่เป็นเด็กมาประยุกต์ใช้ “แม่ไปไฮ่หมกไข่มาหา แม่ไปนาหมก
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ไข่ปลามาป้อน แม่เลี้ยงม่อนอยู่ที่ป่าสวนมอน” ทาให้เกิดความคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนวิกฤติให้
เป็นโอกาส เร่งสร้างกองทุนโดยการพึ่งตนเองจากทุนเดิมที่พ่อแม่มอบให้ คือมือซ้ายห้าแสน มือขวาห้าแสน โดย
การขุดสระเพื่อการออมน้า การสร้างปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ และการฝากเงินออมโดยการออมสัตว์เลี้ยงการรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยการออมต้นไม้
พ่อผายได้ใช้หลักคิด “อ่านตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ ” ซึ่งหมายความว่าเราเป็นชาวนา จะให้ไป
เป็นนายอาเภอ เป็นหมอ ฝืนธรรมชาติ จึงตั้งมั่นว่าจะเป็นชาวนาที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และ
ที่สาคัญต้องมีความสุข ซึ่งหมายถึงการมีหลักประกันในชีวิตครบถ้วนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ครอบครัว
ที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอิสรภาพ และเข้าถึงธรรมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งตนเองและพึ่ง
พากันเอง จากแนวคิดที่ได้ พ่อผายจึงเริ่มวางแผนทาการเกษตรแบบผสมผสาน โดยคิดว่าปัจจัยการผลิ ตที่
สาคัญที่สุดสาหรับการทาเกษตรคือ น้า จึงได้ตัดสินใจแบ่งพื้นที่นา ๑๕ ไร่เพื่อขุดสระด้วยจอบ แต่ประสบปัญหา
เนื่องจากภรรยาไม่ยอมให้ขุดเพราะเห็นว่าพื้นที่นาที่มีอยู่น้อย ถ้าขุดสระพื้นที่เพาะปลูกก็จะเหลือน้อย แต่ด้วย
ความแน่วแน่และมุ่งมั่น พ่อผายจึงตัดสินใจขุดสระน้าด้วยจอบเพียงลาพัง ใช้เวลา ๘ เดือนจึงประสบผลสาเร็จ
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ทาให้สามารถกักเก็บน้าจนเต็มสระได้ จากนั้นก็ไปเรียนเรื่องการเพาะเลี้ยงปลา หลักจากนั้นได้
นาพันธุ์ปลาจานวน ๑,๐๐๐ ตัวมาเลี้ยงในสระ เมื่อปลาโตเต็มที่ ก็ได้ออกอุบายให้ภรรยามาช่วยจับปลา เมื่อ
ภรรยาเห็นปลาที่อยู่ในสระก็ดีใจ จึงยอมรับแนวคิดของพ่อผายในที่สุด การกระทานี้เป็นการทาเป็นตัวอย่างให้
เห็น เป็นการหาแนวร่วมในครอบครัวก่อน
หลังจากประสบความสาเร็จในการขุดบ่อเลี้ยงปลา พ่อผายก็ขุดสระเพิ่มอีก ๒ บ่อ โดยพื้นที่บนสระ ก็
ปลูกผักผลไม้ เลี้ยงหมู, เป็ด, ไก่ ในฤดูทานา ก็มีน้าสาหรับทานา ผลผลิตที่ได้ ก็นาไปบริโภคในครอบครัว ส่วน
ที่เหลือจากบริโภค ก็นาไปขายจนสามารถเก็บเงินไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาจนหมด เงินที่เหลือก็นาไปซื้อที่เพิ่มจากเดิม
มีพื้นที่ ๑๕ ไร่ ปัจจุบันพ่อผายมีพื้นที่ทั้งหมด ๙๕ ไร่ จากกิจกรรมที่หลากหลายใรแปลงเกษตรมีพืชพันธุ์มาก
มาย อาทิ ไม้ยืนต้น ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ทาให้พื้นที่ของพ่อผายมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ วัตถุ ที่สาคัญ ผล
ผลิตที่ได้ ปลอดจากสารพิษ สามารถนามาบริโภคได้อย่างปลอดภัยจากสารพิษ สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย
จากการที่พ่อผายเข้าใจในหลักการและสามารถปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จ สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เริ่ม
ขยายแนวคิดและวิธีการทาให้กับญาติพี่น้อง คนในชุมชน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการปฏิบัติจนสามารถ
รวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ กลุ่ม “อีโต้น้อย” กิจกรรมที่กลุ่มทาได้ได้แก่การทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน การจัดบุญประทายข้าวเปลือก การเทศน์มหาชาติ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การรักษาโรคแบบ
พื้นบ้าน ส่งเสริมให้เยาวชนในหมู่บ้านทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับหมู่ บ้าน จัดตั้งกองทุนวัว จัดตั้งกองทุน
หมุนเวียน จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดและกลุ่มออมทรัพย์ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ
นอกจากที่พ่อผายทากิจกรรมภายใต้กลุ่มอีโต้น้อยแล้ว ก็ยังดาเนินกิจกรรมร่วมกับปราชญ์ท่านอื่นอีก
เช่น ในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ องค์กรพัฒนาเอกชนมูลนิธิหมู่บ้าน โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ และอาจารย์ยงยุทธ์
ตรีรุชกร ได้เข้ามาผลักดันให้เกิดการรวมตัวของปราชญ์ภายใต้ชื่อ “ชมรมอุ้มชูไทยอีสาน” เป็นการนาปราชญ์ผู้ที่
มีความรู้เรื่องธาตุทั้ง ๔ มารวมตัวกัน ประกอบด้วย พ่อผาย สร้อยสระกลาง (ธาตุดิน) พ่อทัศ กระยอม (ธาตุน้า)
พ่อหนูเย็น ศรีสิงห์ (ธาตุลม) และพ่อบัวศรี ศรีสูง (ธาตุไฟ) โดยมีพ่อบัวศรี เป็นประธานกลุ่ม แนวดาเนินการ
ของชมรมนี้จะส่งเสริมกันและกันและเสนอทิศทางที่เหมาะสมให้กับสถาบันและสังคมอื่น ๆ ได้รับรู้บนพื้นฐาน
ของแนวทางแก้ไขปัญหาขององค์กรชาวบ้าน เหตุเนื่องจากการพัฒนาภาคอีสานที่ผ่านมาไม่สามารถตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาของอีสานได้อย่างมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม แต่จะลากไปตามกระแสสายธารใหม่ซึ่งรั งแต่จะ
ทาให้คนอีสานจมน้าตาย อีกสาเหตุหนึ่งคือ องค์กรชาวบ้านไม่มีการรวมตัวกัน
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ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจารย์เสน่ห์ จามริก เข้ามาร่ว มทาโครงการโรงเรียนชุมชนอีสานภายใต้
การนากลุ่มชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยพ่อผาย สร้อยสระกลาง พ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ และพ่อคา
เดื่อง ภาษี วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็เพื่อแสดงบทบาทและทาหน้าที่เป็นสถาบันประสานงาน
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะภาคอีสาน เป็นการพัฒนาคนอีสานให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเอง พึ่งพากันเองได้ในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคอีสาน เป็นการพัฒนาคนอีสานให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเอง พึ่งพากันเองได้ในชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างการพัฒนาประเทศชาติ โดยรวมให้
มั่นคง โรงเรียนชุมชนอีสานจึงได้กลายเป็นต้นแบบของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสมาชิกของโรงเรียน
ทุกคนกลายเป็นกาลังสาคัญหลักของเครือข่าย
พ่อผายเป็นบุคคลสาคัญที่ได้ส่งเสริมให้ชุมชนและคนในชุมชนได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาโดยตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี ด้วยการทาเป็นตัวอย่างในเรื่องการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ และนาความรู้
ที่ได้ไปบอกต่อในชุมชน ทาให้คนในชุมชนได้รู้จักการอุดรูรั่วของตนเอง ค่อยเป็นค่อยไปจากเล็กไปหาใหญ่ มี
ขันติ วิริยะ สัจจะ ก็จะทาให้งานทุกอย่างสาเร็จ รวมถึงได้ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการออมน้าด้วยการขุดสระน้า
ด้วยตนเองจนในชุมชนมีสระน้าเป็นของตัวเองจานวนกว่า ๒๐๐ บ่อ จนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ
อ้างอิงใน http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=4104
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ บทบาทรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒
รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๙ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระเศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ม.๓/๒ แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน
และประเทศชาติ
ม.๓/๔ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
ม.๓/๕ วิเคราะห์ผลเสียจากกการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
รัฐบาลมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะเงิน
เฟ้อ เงินฝืด และอัตราการว่างงาน เพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
๒. บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
๓. นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
๔. ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด
๕. ภาวะการว่างงาน
ทักษะ/กระบวนการ
๑. ทักษะการสืบค้น
๒. ทักษะการทางานกลุ่ม
๓. ทักษะการสื่อสาร
๔. ทักษะการนาเสนอ
เจตคติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานจากกิจกรรม อาชีพในฝันเมื่อวันฟ้าเปลี่ยน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑.อธิบายผลกระทบ อธิบายผลกระทบ
จากภาวะเงินเฟ้อ- ที่เกิดจากภาวะ
เงินฝืด
เงินเฟ้อและเงิน
ฝืดได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๒.อธิบายแนวทางใน อธิบายแนวทาง
การปฏิบัติตนเมื่อ
ในการปฏิบัติตน
เกิดภาวะเงินเฟ้อ- เมื่อเกิดภาวะเงิน
เงินฝืด
เฟ้อ-เงินฝืดได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๓. ความสวยงาม
ชิ้นงานมีความ
เรียบร้อย
สวยงาม สะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
อธิบายผลกระทบ อธิบายผลกระทบ
ที่เกิดจากภาวะเงิน ที่เกิดจากภาวะ
เฟ้อและเงินฝืด ผิด เงินเฟ้อและเงิน
๑ ประเด็น
ฝืดได้ผิด ๒
ประเด็น
อธิบายแนวทางใน
การปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดไม่ถูกต้อง
๑ แนวทาง

อธิบายแนวทางใน
การปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดไม่ถูกต้อง
๒ แนวทาง

ชิ้นงานมีการตกแต่ง
ให้สวยงามน่าสนใจ
แต่ขาดความ
เรียบร้อย

ชิ้นงานมี
ความเรียบร้อย
แต่ขาดการตกแต่ง
ให้สวยงาม

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๑-๑๒
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ต่ากว่าหรือเท่ากับ ๖
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายผลกระทบที่
เกิดจากภาวะเงิน
เฟ้อและเงินฝืดได้
ผิดมากกว่า ๒
ประเด็น
อธิบายแนวทางใน
การปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดไม่ถูกต้อง
มากกว่า ๒
แนวทาง
ชิ้นงานไม่มี
การตกแต่งให้
สวยงาม ไม่
น่าสนใจและไม่
เรียบร้อย

๔๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ขอบเขตเนื้อหา
บทบาทสาคัญของรัฐบาลคือการช่วยเหลือ
ประชาชนในประเทศจัดการแก้ไขปัญหาภาวะ
ความขาดแคลน เสริมสร้างกลไกตลาดในการ
จัดการทรัพยากรที่มีจากัดให้ทั่วถึง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถบอกบทบาทหน้าที่การพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์
บทบาทการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ของ
รัฐบาลได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญ
จากการพัฒนาประเทศของรัฐบาลได้

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาภาพกรุงเทพในอดีตและปัจจุบันให้นักเรียนดู

(ที่มา : http://lingolanguage.blogspot.com/2013/11/16vs.html)
และอภิปรายร่วมกัน ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑) จากภาพกรุงเทพฯ ในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกัน
อย่างไร (แนวคำตอบ : ผังเมือง/สิ่งก่อสร้ำง สำธำรณูปโภค ที่
ปัจจุบันมีกำรพัฒนำขึ้น)
๒) ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาดังภาพ (แนวคำตอบ : กำร
พัฒนำประเทศของรัฐบำล)
๓) นอกจากสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคแล้ว ในปัจจุบันมีการ
พัฒนาด้านในบ้าง (แนวคำตอบ : กำรศึกษำ, เศรษฐกิจ)
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “ที่กรุงเทพฯ มีการเจริญเติบโตแบบทุก
วันนี้ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในสังคมโดย
รัฐบาลเป็นผู้ดาเนินการ” และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพกรุงเทพในอดีตและปัจจุบัน
๒. โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
“บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอภิปรายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศ จากใบกิจกรรมที่ ๑.๑ และ
๑.๒ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
เรื่อง “บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ”
ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๔ กลุ่ม โดยคละความ
สามารถ และให้แต่ละกลุ่มจับฉลากบทบาทการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ดังนี้
๑) ด้านการเมืองการปกครอง
๒) ด้านสังคม
๓) ด้านการศึกษา
๔) ด้านเศรษฐกิจ
๒. ครูเขียนคาว่า ด้านการเมืองการปกครอง, ด้านสังคม, ด้าน
การศึกษา, ด้านเศรษฐกิจ ลงบนกระดาน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ระดมความคิด ยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่การพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ในด้านที่ตนเองได้รับ ครูบันทึกคาตอบของนักเรียนลงบน
กระดาน (Obj. ๑)
๓. ครูบรรยายเพิ่มเติม เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศ” ผ่านโปรแกรมนาเสนอ PowerPoint ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
๑) ด้านการเมืองการปกครอง
๒) ด้านสังคม
๓) ด้านการศึกษา
๔) ด้านเศรษฐกิจ
๔. ครูให้แต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย ทาใบกิจกรรมที่ ๑.๑ และ ๑.๒
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ (Obj. ๒)

๔๒๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๕. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลจากการทาใบ
กิจกรรม โดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะ
ขั้นสรุป
๑. ครูทบทวนบทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามว่า
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศมีกี่ด้าน อย่างไร
(แนวคำตอบ : ๔ ด้ำน ได้แก่
๑. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง–บริหำรประเทศให้มีควำมสงบ
๒. ด้ำนสังคม–จัดระเบียบทำงสังคม, ดูแลสำธำรณูปโภค
พื้นฐำน
๓. ด้ำนกำรศึกษำ–จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำบุคลำกรในประเทศ
๔. ด้ำนเศรษฐกิจ–กำหนดนโยบำยและแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ)
๙. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
๑) ความสาคัญของการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
(แนวคำตอบ : ทำให้ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น)
๒) ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
(แนวค ำตอบ : ได้ รั บ กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพและมี ส ำธำรณูปโภค
พื้นฐำนที่พร้อม) (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๓๑

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
บอกบทบาทหน้าที่การ ประเมินใบ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ กิจกรรม
ของรัฐบาลได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
ใช้กระบวนการกลุ่ม
ประเมินใบ
วิเคราะห์ บทบาทการพัฒนา กิจกรรม
ประเทศในด้านต่าง ๆ ของ
รัฐบาลได้

ด้านคุณลักษณะ
ตระหนักเห็นคุณค่าและ การร่วมกัน
ความสาคัญจากการพัฒนา อภิปราย
ประเทศของรัฐบาลได้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใบกิจกรรมที่
๑.๒

ดี : สามารถบอกบทบาทหน้าที่
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
ของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
พอใช้ : สามารถบอกบทบาท
หน้าที่การพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ของรัฐบาลได้ แต่ข้อมูลผิด
หรือขาดหายไปในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอกบทบาท
หน้าที่การพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ของรัฐบาลได้

ใบกิจกรรมที่
๑.๑

ดี : สามารถใช้กระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์ บทบาทการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล
ได้อย่างกระตือรือร้นและผลงาน
เสร็จสมบูรณ์
พอใช้ : สามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มวิเคราะห์ บทบาทการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล
ได้แต่ขาดความกระตือรือร้นหรือ
ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้
กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์ บทบาท
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
ของรัฐบาลได้

ประเด็นการ
อภิปราย

ดี : สามารถอภิปรายถึงคุณค่าและ
ความสาคัญจากการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
พอใช้ : สามารถอภิปรายถึงคุณค่า
และความสาคัญจากการพัฒนา

๔๓๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ประเทศของรัฐบาลได้แต่ไม่ชัดเจน
หรือไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึง
คุณค่าและความสาคัญจากการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาลได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๓๓

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

๔๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
รัฐบาลมีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาประเทศให้มี ความเจริญ รุ่งเรือง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศจะทาให้มีความรู้
กษะที่้ง๑ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม
ความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาต่างกิจๆกรรมฝึ
ของรักฐทับาลทั
การศึกษา และด้านเศรษฐกิจ
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กาหนดให้ แล้วนาข้อความบทบาทของรัฐบาลด้านต่าง ๆ เติมลงใน
ช่องว่างให้ถูกต้อง

ด้านการเมืองการ
ปกครอง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการศึกษา

การจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาต่อเนื่อง
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่สนับสนุนการค้าและการลงทุน
การให้อานาจแก่ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการออกกฎหมาย
สนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย ของเอกชน
ดาเนินกิจกรรมมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระจายอานาจการปกครองให้กับท้องถิ่นและชุมชน
ดาเนินนโยบายการบริหารตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่งเสริมการวิจัยด้านการตลาด การค้า เพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป
ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทุนกู้ยืม ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
กาหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และคาดหวังให้ประชาชนปฏิบัติตามหน้าที่ขอตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๓๕

ใบกิจกรรมที่ ๑.๒ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมข้อความบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ลงในแผนผังให้
ถูกต้อง (ส ๓.๒ ม.๓/๑)
ด้านสังคม

ด้านการเมืองการปกครอง
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ด้านเศรษฐกิจ

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

หน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ด้านการศึกษา

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

๔๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ (เฉลย)
รัฐบาลมีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศจะทาให้มีความรู้
กษะที่ ้ง๑ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม
ความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาต่างกิจๆกรรมฝึ
ของรักฐทับาลทั
การศึกษา และด้านเศรษฐกิจ
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กาหนดให้ แล้วนาข้อความบทบาทของรัฐบาลด้านต่าง ๆ เติมลงในช่อง
ว่างให้ถูกต้อง

ด้านการเมืองการ
ปกครอง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการศึกษา

การจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาต่อเนื่อง ___(ด้านการศึกษา)___
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่สนับสนุนการค้าและการลงทุน _____(ด้านเศรษฐกิจ)__
การให้อานาจแก่ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการออกกฎหมาย __ (ด้านการเมืองการปกครอง)__
สนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย ของเอกชน ___(ด้านสังคม)_____
ดาเนินกิจกรรมมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง __(ด้านสังคม)___
กระจายอานาจการปกครองให้กับท้องถิ่นและชุมชน __(ด้านการเมืองการปกครอง)_____
ดาเนินนโยบายการบริหารตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ __(ด้านการเมืองการ
ปกครอง)___
๘. ส่งเสริมการวิจัยด้านการตลาด การค้า เพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป __ (ด้านเศรษฐกิจ)__
๙. ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทุนกู้ยืม ทุนไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ__(ด้านการศึกษา)__
๑๐. กาหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และคาดหวังให้ประชาชนปฏิบัติตามหน้าที่ขอตนเอง
___(ด้านสังคม)___

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ
ส ๓.๒ ม.๓/๒ แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล
กลุ่มคนและประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
๑. ผลิตสินค้าสาธารณะและกึ่งสาธารณะ
๒. ผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ (ที่เอกชน
ไม่ดาเนินการ)
๓. ผลิตสินค้าที่เป็นคุณประโยชน์
๔. เก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ
๕. การแทรกแซงราคาและควบคุมราคา
สินค้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจากการทา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูให้นักเรียนชมคลิปวิดโี อ เรือ่ ง “คนไทยเตรียมจ่ายภาษี VAT ๙% จริง
หรือ” (เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=Qf2tMZ8
ZG_s) จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามต่อไปนี้
๑) การขึ้นภาษีของรัฐบาลส่งผลอย่างไรต่อนักเรียนหรือครอบครัวบ้าง
(แนวคำตอบ : มีรำยจ่ำยเพิ่มขึ้น/สินค้ำรำคำสูงขึ้น)
๒) นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด รัฐบาลถึงต้องมีการจัดเก็บภาษี (แนว
คำตอบ : เพื่อนำงบประมำณไปใช้พัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ)
จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ว่า “การเก็บภาษีเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ดาเนินการ
เพื่อพัฒนาประเทศ”
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเรื่องบทบาทและลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ผ่านโปรแกรมนาเสนอ PowerPoint
๒. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม ตามประเด็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ การผลิตสินค้าสาธารณะและกึ่งสาธารณะ
กลุ่มที่ ๒ การผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ (ที่เอกชนไม่ดาเนินการ)
กลุ่มที่ ๓ การผลิตสินค้าที่เป็นคุณประโยชน์
กลุ่มที่ ๔ การเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ
กลุ่มที่ ๕ การแทรกแซงราคาและควบคุมราคาสินค้า
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิด เรื่อง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่แต่ละกลุ่มได้รับ โดยวิเคราะห์ในประเด็นดังนี้

๔๓๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint
เรื่อง บทบาทและลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
๒. คลิปวิดีโอ เรื่อง “คนไทยเตรียม
จ่ายภาษี ๙% จริงหรือ”
๓. หนังสือเรียน วิชาสังคมศึกษา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การสร้างแผนผังความคิด เรื่อง
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล

๔๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล
๒. นักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิด เรื่อง
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้
อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนเห็นประโยชน์และความสาคัญของ
การทากิจกรรมเศรษฐกิจของรัฐบาล

๑) สาเหตุที่รัฐบาลทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
๒) ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
๓) ประโยชน์จากการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ต่อตนเอง
สังคมและประเทศ
๔) ผลกระทบจากการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ต่อตนเอง
สังคมและประเทศ (Obj. ๑, ๒, ๓)
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคาถามเพื่อสรุปบทเรียน ดังนี้
๑) หากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมจ่ายภาษี จะส่งผลต่อประเทศอย่างไร
(แนวคำตอบ : ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำประเทศ)
๒) เพราะเหตุใด รัฐบาลจึงควบคุมผูกขาดการผลิตสินค้าสาธารณะ เช่น
ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ (แนวคำตอบ : เพื่อควบคุมคุณภำพและควบคุมรำคำให้
ประชำชนได้รับประโยชน์ที่สุด)
๓) การแทรกแซงราคาของรัฐบาลโดยการกาหนดราคาขั้นต่า ส่ งผล
อย่างไร (แนวคำตอบ : ผู้ผลิตสำมำรถจำหน่ำยสินค้ำ, แก้ปัญหำสินค้ำล้น
ตลำดได้) (Obj. ๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
วิธีการ
ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะและ - การตอบคาถาม
การดาเนินกิจกรรมทาง - ประเมินแผนผัง
เศรษฐกิจของรัฐบาลได้ ความคิด

ด้านทักษะ/
กระบวนการ
๑. ใช้กระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์ประโยชน์และ
ผลกระทบจากการทา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลได้
๒. สร้างแผนผังความ
คิด เรื่อง การดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลได้

๔๓๙

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- แผนผังความ
คิด เรื่อง การ
ดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล

ดี : สามารถอธิบายลักษณะและการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ได้อย่างถูกต้องและครบทุกประเด็น
พอใช้ : สามารถอธิบายลักษณะและ
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลได้แต่ข้อมูลผิดหรือขาดหายไป
บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายลักษณะ
และการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลได้

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
- ประเมินแผนผัง พฤติกรรม
ความคิด
- แผนผังความ
คิด เรื่อง การ
ดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล

ดี : สามารถใช้กระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจาก
การทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
พอใช้ : สามารถใช้กระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจาก
การทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ได้แต่ข้อมูลผิดหรือไม่เห็นเหตุเป็นผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบ
จากการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลได้
------------------------------------------ดี : สามารถสร้างแผนผังความคิด เรื่อง
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลได้อย่างถูกต้องและผลงานเสร็จ
สมบูรณ์
พอใช้ : สามารถสร้างแผนผังความคิด
เรื่อง การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลได้แต่ผลงานไม่สมบูรณ์หรือ
ข้อมูลขาดหาย

๔๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถสร้างแผนผัง
ความคิด เรื่อง การดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลได้

ด้านคุณลักษณะ
เห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของการทา
กิจกรรมเศรษฐกิจของ
รัฐบาล

การร่วมกัน
อภิปราย

ประเด็นการ
อภิปราย

ดี : สามารถอภิปรายถึงประโยชน์และ
ความสาคัญของการทากิจกรรม
เศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างเหมาะสม
และสมเหตุผล
พอใช้ : สามารถประโยชน์และความ
สาคัญของการทากิจกรรมเศรษฐกิจของ
รัฐบาลได้แต่ไม่สมเหตุผลหรือไม่
เหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึง
ประโยชน์และความสาคัญของการทา
กิจกรรมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๔๑

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

๔๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๓.๒ ม.๓/๒ แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย ขั้นนา
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล ๑. ครูเปิดมิวสิควิดีโอ เพลง “HAVE A NICE DAY” ของ WORLD ORDER
กลุ่มคนและประเทศ
เข้าถึงจาก https://www.youtube.com/watch?v=8pXFktAbx5Y ให้
ขอบเขตเนื้อหา
นักเรียนรับชมและอภิปรายร่วมกัน ดังนี้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
๑) นักเรียนทราบหรือไม่ ว่าสถานที่ถ่ายทาวิดีโออยู่ที่ประเทศใด (แนว
๑. ผลิตสินค้าสาธารณะและกึ่งสาธารณะ
คำตอบ : ประเทศญี่ปุ่น)
๒. ผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ (ที่เอกชน
๒) สถานที่ถ่ายทาวิดีโอมีความแตกต่างกับประเทศไทยอย่างไร (แนว
ไม่ดาเนินการ)
คำตอบ : ควำมเป็นระเบียบ/ควำมเจริญทำงวัตถุ)
๓. ผลิตสินค้าที่เป็นคุณประโยชน์
๓) นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความแตกต่างของไทยกับญี่ปุ่น
๔. เก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ
มากที่สุด (แนวคำตอบ : กำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของรัฐบำล)
๕. การแทรกแซงราคาและควบคุมราคาสินค้า ๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ “ญี่ปุ่นมีความเจริญและพัฒนาได้แบบปัจจุบันนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพราะการขับเคลื่อนโดยการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล”
ด้านความรู้
พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทของรัฐบาลใน ขั้นสอน
ระบบเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คนให้นักเรียนนั่งล้อมวงกัน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. ครูชี้แจงกิจกรรม “หมวก ๖ ใบไปกับเศรษฐกิจไทย” โดยครูแจกหมวก
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
๖ ใบ ได้แก่ หมวกสีขาว สีแดง สีเหลือง สีดา สีเขียวและสีฟ้า ให้แต่ละกลุ่ม
ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายของรัฐบาลได้
(โดยครูใช้กระดาษสี ๖ สี ขนาด เอ ๔ ในการพับหมวกโดยดูวิธีการพับได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล
จาก https://www.youtube.com/watch?v=8oi-8yl5UDM) ผู้ที่สวม
ด้านคุณลักษณะ
หมวกสีต่าง ๆ จะต้องวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจในประเด็นต่าง ๆ
นักเรียนสามารถตระหนักถึงประโยชน์และ
๓. ครูเปิดคลิปวิดีโอข่าวการดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ให้
ความสาคัญของการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นักเรียน โดยแต่ละกลุ่ม มีหัวข้อการอภิปรายและนาเสนอ ดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑) คลิปวิดีโอ เพลง HAVE A NICE DAY
๒) หมวก ๖ ใบ
๓) คลิปวิดีโอข่าว “รัฐเร่งกระจายรายได้ เพิ่ม
เม็ดเงินรากหญ้า”
๔) คลิปวิดีโอข่าว “สร้างรถไฟสายใหม่ทั่ว
เมืองกรุงเทพ”
๕) คลิปวิดีโอข่าว “ครม.ไฟเขียว ช็อปช่วย
ชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ
๖) คลิปวิดีโอข่าว “ขยายธงฟ้าประชารัฐเพิ่ม
เป็นสามหมื่นแห่ง
๗) คลิปวิดีโอข่าว “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
๘) คลิปวิดีโอข่าว “ปีท่องเที่ยว เก๋ไก๋ยั่งยืน”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล จากกิจกรรม “หมวก ๖ ใบไปกับ
เศรษฐกิจไทย”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ของรัฐบาล
กลุ่ม ๑ ข่าว “รัฐเร่งกระจายรายได้ เพิ่มเม็ดเงินรากหญ้า” จาก
“https://www.youtube.com/watch?v=mr-DnfrSF04”
กลุ่ม ๒ ข่าว “สร้างรถไฟสายใหม่ทั่วเมืองกรุงเทพ” จาก
“https://www.youtube.com/watch?v=U9LaotL0Bks”
กลุ่ม ๓ ข่าว “ครม.ไฟเขียว ช็อปช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ” จาก
“https://www.youtube.com/watch?v=Rf2frvyH3dE”
กลุ่ม ๔ ข่าว “ขยายธงฟ้าประชารัฐเพิ่มเป็นสามหมื่นแห่ง” จาก
“https://www.youtube.com/watch?v=ObCHvIg5ZYU”
กลุ่ม ๕ ข่าว “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” จาก
“https://www.youtube.com/watch?v=dWFUChc3egs”
กลุ่ม ๖ ข่าว “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ยั่งยืน” จาก
“https://www.youtube.com/watch?v=cqf0QRTJ0Io”
จากนั้นให้สมาชิกภายในแต่ละกลุ่มสวมหมวก โดยหมวกแต่ละสีจะกาหนด
หน้าที่ให้นักเรียนที่สวมอยู่วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดต่าง ๆ และ
นาเสนอภายกรอบใต้แนวคิดตามสีของหมวกที่สวมอยู่ ดังนี้
๑. สีขาว ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
๒. สีแดง อธิบายอารมณ์และความรู้สึกจากการรับฟังข่าวสาร
๓. สีเหลือง รัฐบาลมีบทบาทอย่างไร ในระบบเศรษฐกิจ
๔. สีดา ระบุสาเหตุหรือปัญหา ที่ทาให้รัฐบาลต้องดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามข่าว
๕. สีเขียว บอกประโยชน์ที่นักเรียน/สังคมได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรมของรัฐบาล
๖. สีฟ้า ผลจากการดาเนินกิจกรรมของรัฐบาล ส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร โดยครูคอยกระตุ้น

๔๔๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีส่วนร่วม เมื่อแสดงความคิดเห็น
แต่ละข่าวเรียบร้อย (Obj. ๑, ๒)
ขั้นสรุป
นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิป รายถึ ง ประโยชน์ข องการด าเนิ นกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายบทบาทของ
- ประเมิน
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ กิจกรรม หมวก
ได้
๖ ใบไปกับ
เศรษฐกิจไทย

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและ - ประเมิน
ผลกระทบจากการดาเนิน กิจกรรม หมวก
นโยบายของรัฐบาลได้
๖ ใบไปกับ
เศรษฐกิจไทย

ด้านคุณลักษณะ
ตระหนักเห็นประโยชน์ - การอภิปราย
และความสาคัญของการ
ดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

เครื่องมือที่ใช้

๔๔๕

เกณฑ์

- แบบประเมิน
กิจกรรม

ดี : สามารถอธิบายบทบาทของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง
พอใช้ : สามารถอธิบายบทบาท
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจได้แต่
ข้อมูลผิดหรือขาดไปในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
บทบาทของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจได้

- แบบประเมิน
กิจกรรม

ดี : สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
ผลกระทบจากการดาเนินนโยบาย
ของรัฐบาลได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และผลกระทบจากการดาเนิน
นโยบายของรัฐบาลได้แต่ขาดการ
อธิบายเชื่อมโยงเหตุผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์ถึง
สาเหตุและผลกระทบจากการ
ดาเนินนโยบายของรัฐบาลได้

- ประเด็นการ
อภิปราย

ดี : สามารถอภิปรายถึงประโยชน์
และความสาคัญของการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสม
เหตุผลและเหมาะสม
พอใช้ : สามารถอภิปรายถึง
ประโยชน์และความสาคัญของการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แต่
ไม่สมเหตุผลหรือไม่เหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึง
ประโยชน์และความสาคัญของการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

๔๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ส ๓.๒ ม.๓/๒ แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล
กลุ่มคนและประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
นโยบายเศรษฐกิจ
๑) นโยบายการเงิน
๒) นโยบายการคลัง
๓) นโยบายการผลิต
๔) นโยบายต่างประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายการใช้นโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ
จาแนกความแตกต่างของนโยบายเศรษฐกิจแต่ละ
ประเภทได้อย่างเหมาะสม
๒. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้ ๕ E)
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
ครูนาเสนอข่าว “จีนแห่ซื้อทุเรียนไทยผ่านเว็บ ๘๐,๐๐๐ ลูก ใน ๑
นาที” จากนั้นครูตั้งประเด็นคาถาม ดังนี้
๑) จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยอย่างไร
(แนวคำตอบ : ทุเรียนคุณภำพดีในประเทศเหลือน้อยลง)
๒) จากสถานการณ์ดังกล่าว น่าจะส่งผลดีและผลเสีย ต่อกลุ่มคนใด
อย่างไรบ้าง
(แนวคำตอบ : ผลดี-ผู้บริโภคชำวจีนมีช่องทำงในกำรซื้อทุเรียน, ชำวสวน
ทุเรียนมีช่องทำงในกำรขำยและกำไรเพิ่มขึ้น, ประเทศไทยมีรำยรับเพิ่มขึ้น
(อำจทำให้ดุลกำรค้ำเกินดุล) ผลเสีย–ชำวไทยมีทุเรียนคุณภำพดีให้บริโภค
น้อยลง, อำจเกิดพ่อค้ำคนกลำงเพื่อเอำเปรียบชำวสวนทุเรียน)
๓) หากนักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรี นักเรียนจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
(แนวคำตอบ : มีกำรควบคุมดูแลคุณภำพทุเรียน, พ่อค้ำ)
ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อศึกษาใบความรู้จนเชี่ยวชาญ เรื่อง
- นโยบายการผลิต
- นโยบายการเงิน
- นโยบายการคลัง
- นโยบายการต่างประเทศ
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
๑. ให้นักเรียนจัดตั้งกลุ่มใหม่ กลุ่มละ ๔ คน โดยประกอบไปด้วยสมาชิกจาก
กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มละ ๑ คน

๔๔๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. คลิปวิดีโอข่าว “จีนแห่ซื้อทุเรียนไทย
ผ่านเว็บ ๘๐,๐๐๐ ลูก ใน ๑ นาที”
๒. ใบความรู้ นโยบายเศรษฐกิจ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอภิปรายความสาคัญของการใช้
แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล

๔๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถระบุความสาคัญของการใช้
แนวทางการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

- นโยบายการผลิต
- นโยบายการเงิน
- นโยบายการคลัง
- นโยบายการต่างประเทศ
๒. ให้สมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนกันอธิบายและนาเสนอประเด็นที่ตัวเอง
รับผิดชอบให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับเรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล” จนครบทุกคนภายในกลุ่ม (Obj. ๑)
๓. ครูแจกกระดาษปรู๊ฟกลุ่มละ ๑ แผ่น สีเมจิก สีเทียน เพื่อให้สมาชิกใน
กลุ่มร่วมกันสรุปตามประเด็นที่รับผิดชอบ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)
ครูดาเนินกิจกรรม “รู้จริงป่าว ?” โดยครูเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม สุ่มเลขที่
ของนักเรียนเพื่อตอบคาถาม โดยใช้แอพลิเคชัน Random Name Picker
ที่ (www.classtools.net/random-name-picker/)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
เมื่อครูพูดประโยคต่อไปนี้ ให้นักเรียนตอบว่า ควรใช้นโยบายในการแก้ไข
ปัญหา (นโยบายการผลิต, การเงิน, การคลัง, การต่างประเทศ) และให้
นักเรียนที่เหลือบันทึกประโยค-คาตอบนั้น ๆ ไว้
๑) ให้ธนาคารกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้อง
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าตามไปด้วย กรณีเกิดภาวะเงินเฟ้อ เพื่อลดการ
กู้ยืม (คำตอบ-นโยบำยกำรเงิน)
๒) กรณีเศรษฐกิจซบเซา รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้ใน
โครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (คำตอบ-นโยบำย
กำรคลัง)
๓) เข้าไปแทรกแซงราคาสินค้าไม่ให้สูงหรือต่าเกินไป (คำตอบ-นโยบำย
กำรผลิต)
๔) จากัดปริมาณสินค้าที่ประเทศสามารถนาเข้าได้ ทาให้ราคาสินค้าดัง
กล่าวในประเทศเพิ่มขึ้น สินค้าที่ผลิตภายในประเทศจะได้ขยายตัว (คำตอบนโยบำยกำรผลิต)
๕) เมื่อปริมาณเงินในระบบมีน้อย รัฐบาลจะซื้อตั๋วเงินคลังและพันธบัตร
จากประชาชน ทาให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น (คำตอบนโยบำยกำรเงิน)
๖) มีการจัดอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ (คำตอบ-นโยบำยกำรผลิต)
๗) กรณีประเทศประสบปัญหาการขาดดุลชาระเงินติดต่อกันหลายปี
จะใช้มาตรการลดค่าเงินตราของประเทศลง เช่น จากเดิมอัตราแลกเปลี่ยน
เท่ากับ ๓๕ บาทต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็น ๓๘ บาทต่อ ๑ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (คำตอบ-นโยบำยกำรเงิน)

๔๔๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๘) ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่า รัฐบาลลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้นามาใช้จ่ายมากขึ้น (คำตอบ-นโยบำยกำรคลัง)
๙) ควบคุมปริมาณพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร (คำตอบ-นโยบำยกำรผลิต)
๑๐) กาหนดโควตาส่งออก เพื่อสงวนสินค้านั้นไว้ใช้ภายในประเทศ
(คำตอบนโยบำยกำรผลิต) (Obj. ๒)
ขั้นประเมิน (Evaluation)
๑. นักเรียนร่วมอภิปรายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กาหนดให้
ควรนาไปใช้ในสถานการณ์ใด เช่น
๑) ใช้นโยบายการเงินเพื่อปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น (แนวคำตอบ : ต้องกำร
ระดมเงินฝำกจำกประชำชนหรือแก้ไขปัญหำสินค้ำมีรำคำสูงขึ้น)
๒) ควบคุมปริมาณการผลิตลาไย (แนวคำตอบ : แก้ไขปัญหำลำไยล้น
ตลำด, ลำไยรำคำลดลงอย่ำงรวดเร็ว)
๓) รัฐบาลกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ จานวนสองหมื่นล้าน (แนวคำตอบ :
เป็นงบประมำณในกำรทำโครงกำรเพื่อประชำชน,อัดฉีดเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบ)
(Obj. ๓)
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสาคัญของการใช้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (Obj. ๔)
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทากิจกรรมและมอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่อง การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายการใช้นโยบาย - การนาเสนอ - ประเด็นการ
เศรษฐกิจได้
นาเสนอ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. ใช้กระบวนการกลุ่ม
เพื่อจาแนกความแตกต่าง
ของนโยบายเศรษฐกิจแต่
ละประเภทได้
๒. ระบุแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์ที่
กาหนดให้ได้

- การทา
ชิ้นงานสรุป
นโยบาย
เศรษฐกิจ
- การทา
กิจกรรม
รู้จริงป่าว

- แบบประเมิน
การทาชิ้นงาน
- แบบประเมิน
กิจกรรม

ด้านคุณลักษณะ
บอกความสาคัญของ - การอภิปราย - แบบประเมิน
การใช้แนวทางการแก้ไข
การอภิปราย
ปัญหาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

๔๕๑

เกณฑ์
ดี : สามารถอธิบายการใช้นโยบายเศรษฐกิจ
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
พอใช้ : สามารถอธิบายการใช้นโยบาย
เศรษฐกิจได้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือขาด
หายไปในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายการใช้นโยบาย
เศรษฐกิจได้
ดี : สามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อจาแนก
ความแตกต่างของนโยบายเศรษฐกิจแต่ละ
ประเภทได้และผลงานเสร็จสมบูรณ์
พอใช้ : สามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ
จาแนกความแตกต่างของนโยบายเศรษฐกิจ
แต่ละประเภทได้แต่ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้กระบวนการกลุ่ม
เพื่อจาแนกความแตกต่างของนโยบาย
เศรษฐกิจแต่ละประเภทได้
-------------------------------------------ดี : สามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์
พอใช้ : สามารถระบุแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้แต่ขาด
ความคิดสร้างสรรค์หรือไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
ดี : สามารถอภิปรายถึงความสาคัญของการ
ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์
พอใช้ : สามารถอภิปรายถึงความสาคัญของ
การใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาได้แต่ยังไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์เท่าที่ควร

๔๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สิ่งที่ต้องการวัด/
ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึงความ
สาคัญของการใช้แนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๕๓

ใบความรู้ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจ
เป้าหมายของเศรษฐกิจโดยรวม คือ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน การจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นจะต้อง
ทาให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้นเราต้องสร้างความสมดุลของ
ระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปได้อย่างไม่สะดุด ซึ่งต้องมีการผสมผสานระหว่าง
นโยบายการผลิต นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน คือ นโยบายการดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อเพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายทางเศรษฐกิ จ เช่ น การรั ก ษาเสถี ย รภาพของราคา ส่ ง เสริ ม
การจ้างงาน การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาดุลการชาระ
เงินระหว่างประเทศ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยมี ธ นาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้กาหนดนโยบายการเงินร่วมกับรัฐบาล

โดยนโยบายการเงินแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ใช้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเติบโตอย่า งรวดเร็ว จนทาให้สินค้าและ
บริการมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรืออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เนื่องจากผู้คนแย่งกันซื้อสินค้า ผู้ผลิตแข่งกันขาย
สินค้าและกิจการ มีการกว้านซื้อวัตถุดิบส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ แบงค์
ชาติจะใช้นโยบายการเงินแบบเต็มตัวโดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ทาให้คนนาเงินไปฝากธนาคาร
มากขึ้น ลดการใช้จ่ายน้อยลง ราคาสินค้ าและบริการจะเพิ่มขึ้นช้าลง อัตราเงินเฟ้อลดลงและเศรษฐกิจกลับมา
เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในที่สุด
๒. นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เป็นนโยบายที่ใช้ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ไม่มีแรงกดดันจากเงินเฟ้อ
เนื่องจากผู้คนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการลดลงหรือ เลิกกิจการ เกิดปัญหาการ
ว่างงาน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจตามมาเป็นลูกโซ่ เมื่อเป็นเช่นนี้แบงค์ชาติจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ผ่านการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย ทาให้ผู้คนอยากจะนาเงินไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันการเรียกตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง คนก็อยากซื้อบ้านซื้อรถรวมถึงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากขึน้
ส่วนผู้ผลิตอาจจะขยายการผลิตได้มากขึ้นเพราะมีความต้องการการบริโภคมากขึ้น เศรษฐกิจก็จะกลับมาคึกคัก

๔๕๔

นโยบายการคลัง

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นโยบายการเงิน คือ นโยบายเกี่ยวกับ การใช้จ่ ายและรายได้ ข องรัฐ เป็น
เครื่องมือสาคัญในการกาหนดแนวทาง เป้าหมาย และการดาเนินงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังประกอบด้วย นโยบายภาษี
นโยบายด้ า นรายจ่า ย นโยบายการก่ อ หนี้แ ละบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ และ
นโยบายในการบริหารเงินคงคลัง โดยมีรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เป็นผู้
กาหนดนโยบายการคลัง

โดยนโยบายการคลัง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. นโยบายการคลังแบบขยายตัว ใช้เมื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบ
เศรษฐกิจโดยผ่านการใช้จ่ายของรัฐบาล อาจอยู่ในรูปแบบการซื้อสินค้าและบริการหรือเงินลงทุนต่าง ๆ จากภาค
รัฐ ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มการใช้จ่ายโดยรวมทาให้มีสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น หรือใช้การลดภาษีทาให้
ประชาชนมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายมากขึ้น รวมถึงการจ่ายในลักษณะของเงินโอน ก็มีผลทางอ้อมทาให้การบริโภคของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น การกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายนี้ส่งผลต่อการผลิตและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้
มากขึ้นเศรษฐกิจจะขยายตัว เราเรียกนโยบายแบบนี้ว่า นโยบายการคลังแบบขยายตัว หรือนโยบายงบประมาณ
แบบขาดดุล

๒. นโยบายการคลังแบบหดตัว ใช้เมื่อต้องการชะลอเศรษฐกิจไม่ให้มีการเจริญเติบโตมากเกินไป เป็นการ
นาเงินออกจากระบบเศรษฐกิจโดยลดการใช้จ่ายของภาครัฐหรือการเพิ่มภาษี ทาให้ประชาชนใช้จ่ายเงินในระบบ
น้อยลง ส่งผลให้การผลิตและการจ้างงานลดลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง เราเรียกนโยบายการ
คลังแบบนี้ว่า นโยบายการคลังแบบหดตัว หรือนโยบายงบประมาณแบบเกินดุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

นโยบายการผลิต

๔๕๕

นโยบายการผลิต เป็นแนวทางในการเพิ่มผลิตผลิตและจัดสรรการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่มาตรการ
การจั ด สรรทรั พ ยากร และการกระจายรายได้ เ ป็ น หลั ก รวมไปถึ ง
การพัฒนาเทคโนโลยี ความรู้ และสนับสนุนให้บุคคลากรสามารถทาให้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลิต

นโยบายการผลิตนั้นสามารถดาเนินการผ่านมาตรการหรือข้อบังคับใช้ต่าง ๆ ได้หลายประเภท โดยครั้งนี้จะยก
ตัวอย่างมา ๓ มาตรการด้วยกัน คือ
๑) มาตรการในการเพิ่มผลผลิต เช่น การอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน การวิจัยและสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาช่วยในการผลิต หรือการใช้วัตถุดิบที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น
๒) มาตรการการควบคุมปริมาณการผลิต จะเน้นไปที่การควบคุมมิให้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งถูกผลิตขึ้นมา
มากเกินไป
๓) มาตรการในการจัดสรรผลตอบแทน จะเกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน หรือช่วยเหลือ
ประกันรายได้ของเกษตรกรและควบคุมราคาต้นทุนในการผลิตสินค้าต่าง ๆ

นโยบายการ
ต่างประเทศ

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้าน
การค้าและการเงินกับต่างประเทศ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจทั้งในด้านปริมาณกี่ผลิต การจ้างงาน การนาเข้า -ส่งออก
รวมไปถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวม

การดาเนินงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้น รัฐบาลจะมีมาตรการแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน หลัก ๆ คือ
๑) มาตรการด้านการค้าคุ้มกัน เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในประเทศ เช่น การเก็บภาษี
ขาเข้า ทาให้ราคาของจากต่างประเทศแพงและคนหันมาใช้ของจากในประเทศ การจากั ดปริมาณสินค้านาเข้า
รวมไปถึงการตั้งภาษีขาออกเพื่อนาเงินเข้าประเทศ
๒) มาตรการด้านการเงินระหว่างประเทศ จะใช้ในกรณีที่ประเทศนั้นขาดดุลการชาระเงินเป็นเวลานาน ก็
จะใช้มาตรการลดค่าเงินของต่างประเทศลง เช่น จากเดิมอัตราแลกเปลี่ยนของไทยเท่ากับ ๓๕ บาท ต่อ ๑ USD
เมื่อไทยขาดดุลชาระเงินหลายปี รัฐบาลก็จะปรับเปลี่ยนเป็น ๓๘ บาท ต่อ ๑ USD โดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ อัตราการ
แลกเปลี่ยนของไทยลดลง แต่ทว่ามีผลให้ต่างประเทศมองว่าสินค้าที่เราส่งออกนั้นมีราคาถูก สินค้าและเงินที่เข้า
ประเทศจะแพงขึ้น เป็นการกระตุ้นการส่งออกและลดการนาเข้า ทาให้ดุลการค้าของประเทศดีขึ้นและต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนมากขึ้น

๔๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส.๓.๒ ม.๓/๒ แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย ขั้นนา
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล ๑. ครูตั้งคาถามเพื่อทบทวนความรู้เดิม เรื่อง นโยบายทางเศรษฐกิจใน
กลุ่มคน และประเทศ
ประเด็น ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
๑) นโยบายการผลิต นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบาย
นโยบายเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ
ต่างประเทศ มีความสัมพันธ์และแตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ : มีควำม
๑) ด้านเกษตรกรรม
สัมพันธ์กันคือเป็นนโยบำยที่กำหนดขึ้นมำเพื่อพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำทำง
๒) ด้านอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ และมีควำมแตกต่ำงกันที่ผู้ดำเนินนโยบำยและเครื่องมือที่ใช้ใน
๓) ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
กำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ)
๔) ด้านการต่างประเทศ
๒) สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ นักเรียนจะเลือกใช้นโยบาย
๕) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจแบบใด เพราะเหตุใด
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ดังนี้ “การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ต้อง
ด้านความรู้
คานึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศและเสถียรภาพทาง
นักเรียนสามารถอธิบายการดาเนินนโยบาย เศรษฐกิจที่สุด ดังนั้นการกาหนดนโยบายจึงต้องผ่านการคิดอย่างละเอียด”
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้า นโยบายเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ จากนั้น
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน
ผลกระทบจากการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจได้
๒. นักเรียนทากิจกรรม “ใครอยากเป็นนายก” โดยครูให้นักเรียนออกแบบ
อย่างเป็นเหตุเป็นผล
และเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล โดยตั้งโจทย์ว่า หากนักเรียนเป็น
ด้านคุณลักษณะ
นายกรัฐมนตรี นักเรียนจะมีนโยบายเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง”
นักเรียนสามารถตระหนักถึงคุณค่าความ
โดยนาเสนอนโยบายทุกเศรษฐกิจให้ครบทุกด้านโดยสังเขป ได้แก่
สาคัญจากการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล - ด้านเกษตรกรรม
ต่อตนเองและประเทศ
- ด้านอุตสาหกรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น
ม.๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การทาป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายเพื่อ
สะท้อนการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ ใน
ด้านต่าง ๆ ในหัวข้อ เรื่อง “หากนักเรียน
เป็นนายกรัฐมนตรี จะดาเนินนโยบาย
เศรษฐกิจอย่างไรในต่าง ๆ อย่างไร”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
- ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
- ด้านการต่างประเทศ
- ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Obj. ๑)
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละคนนาผลงานแปะติดรอบชั้นเรียน จากนั้นผู้สอน
แจกสติก๊ เกอร์ให้กับผู้เรียนคนละ ๑ ชิ้น และให้นักเรียนเดินอ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์นโยบายเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่บนผนัง ถ้าหากนักเรียนชอบป้าย
ประชาสัมพันธ์ของใครก็ให้นาสติ๊กเกอร์ไปแปะไว้
๔. ครูทาการรวมคะแนน และคัดเลือกได้รับการลงคะแนนมากที่สุด ๓
อันดับ เพื่อให้นักเรียนเจ้าของผลงานออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
๕. ครูและนักเรียนร่วมกัน วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจที่นักเรียนนาเสนอ
มีประโยชน์และผลกระทบต่อใคร (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูตั้งคาถามกับนักเรียน เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียน ในประเด็นต่อไปนี้
๑) เราสามารถนานโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่เจริญแล้ว มาใช้ใน
ประเทศไทยได้หรือไม่ (แนวคำตอบ : ขึ้นอยู่กับสภำวะทำงเศรษฐกิจและ
ปัจจัยต่ำง ๆ)
๒) หากรัฐบาลไม่มีความรู้ความสามารถด้านนโยบายเศรษฐกิจจะส่งผล
ต่อตนเองและประเทศอย่างไร (แนวคำตอบ : ตนเองอำจได้รับผลกระทบถึง
สถำนกำรณ์กำรเงินในครอบครัว, เศรษฐกิจมีควำมตกต่ำและซบเซำ)
๒. นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมี
ความสาคัญต่อตนเองและประเทศอย่างไร (Obj. ๓)

๔๕๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๕๘
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายการดาเนินนโยบาย การออกแบบ
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้
และเขียนป้าย
ประชาสัมพันธ์

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ประโยชน์และผล การวิเคราะห์
กระทบจากการใช้นโยบายทาง
เศรษฐกิจได้

ด้านคุณลักษณะ
บอกคุณค่าความสาคัญจาก การอภิปราย
การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐต่อตนเองและประเทศ
ได้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมิน ดี : สามารถอธิบายการดาเนินนโยบาย
ป้าย
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและ
ประชาสัมพันธ์ ถูกต้อง
พอใช้ : สามารถอธิบายการดาเนินนโยบาย
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
หรือขาดหายในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายการดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้
แบบประเมิน
การวิเคราะห์

ดี : สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยง ทั้ง
ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้นโยบาย
ทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
พอใช้ : สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยง ทั้ง
ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้นโยบาย
ทางเศรษฐกิจได้แต่ขาดการให้เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์และเชื่อม โยง
ทั้งประโยชน์และผลกระทบจากการใช้นโยบาย
ทางเศรษฐกิจได้

ประเด็นการ
อภิปราย

ดี : สามารถอภิปรายถึงคุณค่าความสาคัญจาก
การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐต่อตนเอง
และประเทศได้อย่างเหมาะสมและสมเหตุผล
พอใช้ : สามารถอภิปรายถึงคุณค่าความ
สาคัญจากการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ
ต่อตนเองและประเทศได้แต่จะยังไม่เหมาะสม
หรือสมเหตุผลเท่าที่ควร
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึงคุณค่าความ
สาคัญจากการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ
ต่อตนเองและประเทศได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๕๙

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

๔๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส.๓.๒ ม.๓/๔ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจาก ขั้นนา
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
๑. ครูเล่นเกม The Prize is Right โดยครูให้นักเรียนดูภาพ
ขอบเขตเนื้อหา
(ก๋วยเตี๋ยว ๑ ชาม, รถจักรยาน, โทรศัพท์มือถือ)
๑. ภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบ
๒. ภาวะเงินฝืดและผลกระทบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของเงิน
ที่มา : www.ryoiireview.com/article/noodle-mhoodeng-bkk/
เฟ้อและเงินฝืดได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบภาวะเงิน
เฟ้อ เงินฝืดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถบอกแนวทางการนาความรู้
ที่มา : https://goo.gl/Uxdwj8
เรื่อง เงินเฟ้อ เงินฝืด ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันทายราคาและอภิปรายพร้อมกันในประเด็น
อย่างเหมาะสม
ต่อไปนี้
๑) นักเรียนประเมินราคาสินค้าจากปัจจัยใดบ้าง (แนวคำตอบ : วัตถุดิบ,
ต้นทุน, บรรจุภัณฑ์, กำรใช้ประโยชน์)
๒) นักเรียนคิดว่า ราคาของสินค้าเหล่านั้นมีความแตกต่างกับในอดีต
อย่างไร (แนวคำตอบ : สินค้ำปรับตัวรำคำสูงขึ้น)
๓) นักเรียนคิดว่า มีสินค้าและบริการใดในชุมชนที่มีการปรับราคาสูงขึ้น
และนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint เรื่อง เงิน
เฟ้อ-เงินฝืด
๒. ภาพสินค้าและบริการ
๓. บัตรคา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอภิปรายแนวทางการนาความรู้ เรื่อง เงิน
เฟ้อและเงินฝืดไปปรับในชีวิตประจาวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้ว สินค้าส่วนใหญ่จะมีการปรับราคาสูง
ขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เรา เรียกกันว่า ภาวะเงินเฟ้อ และเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบาย เรื่อง เงินเฟ้อ-เงินฝืดผ่านโปรแกรมนาเสนอ PowerPoint
พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจชัดเจน เช่น ในขณะที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ จะทาให้
สินค้ามีราคาสูงขึ้น เงินที่เรามีอยู่จะมีอานาจในการซื้อน้อยลง และในขณะที่
เกิดภาวะเงินฝืด จะทาให้สินค้ามีราคาสินค้าลดลงและเงินที่เรามีอยู่จะมี
อานาจในการซื้อเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๒. ครูทากิจกรรม “ขึ้น ๆ ลง ๆ” โดยครูกาหนดว่า ณ ขณะนี้เกิด
สถานการณ์เงินเฟ้อ และทาการยกบัตรคาดังนี้
๑) ราคาสินค้าและบริการ
๒) อานาจของเงิน
๓) ปริมาณเงินในระบบ (เงินที่อยู่ในมือประชาชน)
๔) ปริมาณเงินที่อยู่ในรัฐบาลและธนาคาร
ให้นักเรียนวิเคราะห์ในบัตรคานั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากภาวะ
เศรษฐกิจเดิม ดังนี้
๑) หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ให้นักเรียน ยืนขึ้น
๒) หากมีการเปลี่ยนแปลง ลดลง ให้นักเรียน ย่อตัวลง
(โดยมีคาตอบดังนี้ ในภาวะเงินเฟ้อ
- ราคาสินค้าและบริการ : [มีการเพิ่มขึ้น/นักเรียนยืนขึ้น]
- อานาจของเงิน : [ลดลง/นักเรียนย่อตัวลง]
- ปริมาณเงินในระบบ : [เพิ่มขึ้น/นักเรียนยืนขึ้น]

๔๖๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
- ปริมาณเงินที่อยู่ในรัฐบาลและธนาคาร : [ลดลง/นักเรียนย่อตัวลง])
(Obj. ๒)
๓. ครูทากิจกรรม “ขึ้น ๆ ลง ๆ” อีกครั้ง แต่กาหนดสถานการณ์ให้
เศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินฝืด
(โดยมีคาตอบดังนี้ ในภาวะเงินฝืด
- ราคาสินค้าและบริการ : [มีการลดลง/นักเรียนย่อตัวลง]
- อานาจของเงิน : [เพิ่มขึ้น/นักเรียนยืนขึ้น]
- ปริมาณเงินในระบบ : [มีการลดลง/นักเรียนย่อตัวลง]
- ปริมาณเงินที่อยู่ในรัฐบาลและธนาคาร : [เพิ่มขึ้น/นักเรียนยืนขึ้น])
๔. นักเรียนร่วมกันอภิปราย ทาใบกิจกรรมที่ ๒ ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด
(Obj. ๑)
๕. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนนาเสนอ ผลการทาใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๑. ครูทบทวนบทเรียน โดยการให้นักเรียนตอบคาถาม ในประเด็น ดังนี้
๑) ภาวะเงินเฟ้อคืออะไร (ภำวะที่รำคำสินค้ำและบริกำรปรับตัวสูงขึ้น)
๒) สาเหตุของการเกิดภาวะเงินเฟ้อ คืออะไร (แนวคำตอบ : ประชำชนมี
เงินในมือมำก, ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำสูงขึ้น)
๓) ภาวะเงินเฟ้อส่งผลต่อประชาชนอย่างไร (อำนำจเงินในกำรซื้อของ
ลดลง, ค่ำครองชีพสูงขึ้น)
๔) ภาวะเงินฝืดคืออะไร (ภำวะที่รำคำสินค้ำและบริกำรปรับตัวลดลง)
๕) สาเหตุของการเกิดภาวะเงินฝืด คืออะไร (แนวคำตอบ : เศรษฐกิจซบ
เซำ, เงินทุนไหลออกนอกประเทศในปริมำณมำกเกินไป)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๖) ภาวะเงินเฟ้อส่งผลต่อประชาชนอย่างไร (อำนำจเงินในกำรซื้อของ
เพิ่มขึ้น, ค่ำครองชีพลดลง)
๒. นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า จากการเรียนเรื่องภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด
นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง (แนวคำตอบ : ใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติตนและรับมือกับภำวะเงินเฟ้อและเงินฝืด) (Obj. ๓)

๔๖๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
บอกความแตกต่างของเงิน - การทาใบ
เฟ้อและเงินฝืดได้
กิจกรรม

ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบจาก
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้

- การทาใบ
กิจกรรม

ด้านคุณลักษณะ
บอกแนวทางการนาความรู้ - การอภิปราย
เงินเฟ้อ-เงินฝืดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ใบกิจกรรมที่ ๒ ดี : สามารถบอกความแตกต่างของ
เงินเฟ้อและเงินฝืดได้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง
พอใช้ : สามารถบอกความแตกต่าง
ของเงินเฟ้อและเงินฝืดได้แต่ข้อมูลผิด
ในบางประเด็นหรืออธิบายสลับกัน
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอกความ
แตกต่างของเงินเฟ้อและเงินฝืดได้
- ใบกิจกรรมที่ ๒ ดี : สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้แต่ขาด
การให้เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์ผล
กระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้
-ประเด็นการ
อภิปราย

ดี : สามารถยกตัวอย่างพร้อมอธิบาย
ประกอบถึงบอกแนวทางการนาความ
รู้เงินเฟ้อ-เงินฝืดไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
พอใช้ : สามารถยกตัวอย่างพร้อม
อธิบายประกอบถึงบอกแนวทางการ
นาความรู้เงินเฟ้อ-เงินฝืดไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้แต่ยังขาดความเหมาะสม
หรืออธิบายไม่ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถยกตัวอย่าง
พร้อมอธิบายประกอบถึงบอกแนวทาง
การนาความรู้เงินเฟ้อ-เงินฝืดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๖๕

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

๔๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบกิจกรรมที่ ๒ ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุความแตกต่างของภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด ลงในตารางที่กาหนด
ภาวะเงินเฟ้อ
๑. ความหมาย

๒. สาเหตุ

๓. ผลกระทบ

ภาวะเงินฝืด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส.๓.๒ ม.๓/๔ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจาก ขั้นนา
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
๑. ครูนาภาพเด็กชาวซิมบับเวถือเงินเป็นจานวนมากให้นักเรียนร่วม
ขอบเขตเนื้อหา
อภิปรายในประเด็น ดังนี้
แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
ผ่านนโยบายเศรษฐกิจ
๑) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
๒) การซื้อขายหลักทรัพย์ของ ธปท.
๓) อัตราเงินสดสารองของธนาคารพาณิชย์
๔) การเพิ่ม/ลดอัตราการเก็บภาษี
๕) การใช้งบประมาณแบบเกินดุล-ขาดดุล
๖) การเพิ่ม/ลดการขายพันธบัตรรัฐบาล
จุดประสงค์การเรียนรู้
(ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/152916)
ด้านความรู้
๑) นักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้าง (แนวคำตอบ : ชำวซิมบับเวถือเงิน
นักเรียนสามารถอภิปรายแนวทางการแก้ไข
จำนวนมำกออกมำจำกใช้จ่ำย)
ปัญหาเงินเฟ้อ-เงินฝืดได้อย่างถูกต้อง
๒) เพราะเหตุใด ชาวซิมบับเวต้องถือธนบัตรจานวนมากออกมา (แนว
ด้านทักษะและกระบวนการ
คำตอบ : รำคำสินค้ำและบริกำรสูงมำก)
๑. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ
๓) ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการในซิมบับเวสูงขึ้นมาก (แนว
วิเคราะห์การนาเครื่องมือในนโยบายเศรษฐกิจมาใช้ คำตอบ : กำรดำเนินนโยบำยเศรษฐกิจของรัฐ)
ในภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้อย่างเหมาะสม
๒. ครูสรุปว่า “ซิมบับเวเป็นประเทศที่เกิดภาวะเงินเฟ้อยิ่งยวด เป็นผลมา
๒. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการรับมือเมื่อ จากการดาเนินนโยบายของรัฐบาล ทาให้ราคาสินค้าและบริการขึ้นสูงจาก
เกิดภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดได้อย่างเหมาะสม
เดิมหลายเท่า” จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืดจากนโยบายของรัฐ

๔๖๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint
เรื่องเครื่องมือในนโยบายเศรษฐกิจ
(นโยบายการเงินและการคลัง)
๒. ภาพภาวะเงินเฟ้อในซิมบับเว
๓. หนังสือเรียน สังคมศึกษา ม.๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อวิเคราะห์การ
นาเครื่องมือในนโยบายเศรษฐกิจมาใช้ใน
ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด โดยใช้กิจกรรม
อาชีพในฝันเมื่อวันฟ้าเปลี่ยน

๔๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสอน
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสาคัญของ ๑. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “อาชีพของฉัน เมื่อวันฟ้าเปลี่ยน” โดย
การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้
การแจกกระดาษโพสต์อิทให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น และให้เขียนอาชีพใน
ฝันของตนเองไว้ให้เห็นได้ชัดเจนจากนั้นแปะไว้ที่ด้านหน้าของเสื้อ
๒. ให้นักเรียนพิจารณาอาชีพของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นว่ารายได้ของ
อาชีพในฝันนั้น ควรอยู่ในกลุ่มใด โดยให้นักเรียนแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มอาชีพที่มีรายได้ประจา และกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ไม่ประจา จากนั้น
วิเคราะห์ว่า ถ้านักเรียนประกอบอาชีพในฝันเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด
นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไร
(Obj. ๒)
๓. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มอภิปราย ดังนี้
๑) เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ นักเรียนมีแนวทางการรับมืออย่างไร (แนว
คำตอบ : วำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงรอบคอบ, ลดกำรลงทุน)
๒) เมื่อเกิดภาวะเงินฝืด นักเรียนมีแนวทางการรับมืออย่างไร (แนว
คำตอบ : ลดกำรขำยของหรือบริกำร, หำช่องทำงกำรหำรำยได้เพิ่ม)
๓) การที่นักเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงิน
หรือเงินฝืด มีความสาคัญอย่างไร (แนวคำตอบ : ทำให้สำมำรถปรับตัว
รับมือเหตุกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่ผันผวนได้) (Obj. ๓)
๔. ครูอธิบายผ่านโปรแกรมนาเสนอ PowerPoint เกี่ยวกับเครื่องมือใน
นโยบายเศรษฐกิจ (นโยบายการเงินและการคลัง) ที่นามาใช้ในภาวะเงิน
เฟ้อ-เงินฝืด ได้แก่
๑) การเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
๒) การเพิ่ม/ลดซื้อขายหลักทรัพย์ของ ธปท.
๓) การเพิ่ม/ลดอัตราเงินสดสารองของธนาคารพาณิชย์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๔) การเพิ่ม/ลดอัตราการเก็บภาษี
๕) การใช้งบประมาณแบบเกินดุล-ขาดดุล
๖) การเพิ่ม/ลดการขายพันธบัตรรัฐบาล
๕. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นคู่ โดยคละความสามารถและศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ เพื่อทาการวิเคราะห์
ดังนี้
๑) คนที่ ๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อจากนโยบาย
เศรษฐกิจ
๒) คนที่ ๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะเงินฝืดจากนโยบายเศรษฐกิจ
เมือ่ ทาการศึกษาเสร็จและวิเคราะห์แล้ว ให้นาเสนอให้คู่ตนเองฟังและ
บันทึกลงสมุดให้เรียบร้อย
๖. ครูสุ่มนักเรียนประมาณ ๓-๔ คู่ มานาเสนอหน้าชั้นเรียน และให้
นักเรียนที่เหลือร่วมกันอภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
เพิ่มเติม (Obj. ๑)
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปว่าอาชีพใดบ้างที่ได้รับผลดี-ผลเสียจากการเกิด
ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด
(แนวคำตอบ–ภำวะเงินเฟ้อ
อำชีพที่ได้รับผลดี–พ่อค้ำ นักลงทุน ลูกหนี้ นำยธนำคำร
อำชีพที่เสียเปรียบ–ข้ำรำชกำร อำชีพที่มีรำยได้ประจำ เจ้ำหนี้)
ภำวะเงินฝืด
อำชีพที่ได้รับผลดี–ข้ำรำชกำร อำชีพที่มีรำยได้ประจำ เจ้ำหนี้
อำชีพที่เสียเปรียบ–พ่อค้ำ นักลงทุน ลูกหนี้ นำยธนำคำร)

๔๖๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสาคัญการดาเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล (แนวคำตอบ : เป็นตัวกำหนดทิศทำงทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศและชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน)
(Obj. ๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๗๑

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อภิปรายแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืดได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- การตอบ - ประเด็น
คาถาม
คาถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ - การตอบ - ประเด็น
วิเคราะห์การนาเครื่องมือ คาถาม
คาถาม
ในนโยบายเศรษฐกิจมาใช้
ในภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้
๒. ระบุแนวทางการรับมือ
เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อและ
เงินฝืดได้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายถึงความสาคัญ - การ
ของการดาเนินนโยบายทาง อภิปราย
เศรษฐกิจของรัฐบาลได้

-ประเด็นการ
อภิปราย

เกณฑ์
ดี : สามารถอภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหา
เงินเฟ้อ-เงินฝืดได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
พอใช้ : สามารถอภิปรายแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเงินเฟ้อ-เงินฝืดได้แต่ยังไม่เหมาะสมหรือ
ขาดการให้เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ-เงินฝืดได้
ดี : สามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
การนาเครื่องมือในนโยบายเศรษฐกิจมาใช้ใน
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้อย่างกระตือรือร้นและ
ผลงานเสร็จสมบูรณ์
พอใช้ : สามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์การนาเครื่องมือในนโยบายเศรษฐกิจ
มาใช้ในภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้แต่ผลงานไม่
เสร็จสมบูรณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์การนาเครื่องมือในนโยบายเศรษฐกิจ
มาใช้ในภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดได้
---------------------------ดี : สามารถระบุแนวทางการรับมือเมื่อเกิด
ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
พอใช้ : สามารถระบุแนวทางการรับมือเมื่อ
เกิดภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดได้แต่ขาดความ
เหมาะสมหรือความคิดสร้างสรรค์
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุแนวทางการรับมือ
เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดได้
ดี : สามารถอภิปรายถึงความสาคัญการดาเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : สามารถอภิปรายถึงความสาคัญของ
การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้
แต่ยังขาดความเหมาะสมหรือไม่สมเหตุผล

๔๗๒

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึงความสาคัญ
การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๗๓

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

๔๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การว่างงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส.๓.๒ ม.๓/๕ วิเคราะห์ผลเสียจากการว่าง
ขั้นนา
งานและแนวทางแก้ปัญหา
๑. ครูเปิดมิวสิควิดีโอเพลง พลังงานจน – วง Labanoon
ขอบเขตเนื้อหา
ภาวะการว่างงาน
- สาเหตุการว่างงาน
- ผลกระทบจากการว่างงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุและผลกระทบ
การว่างงานได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติเพื่อ
สะท้อนผลกระทบจากการว่างงานได้อย่าง
(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mSgf8hZw4fg)
เหมาะสม
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
ด้านคุณลักษณะ
๑) นักเรียนมีความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างไรกับพระเอก MV
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงแนวทางในการ
๒) นักเรียนคิดว่า การว่างงาน (การตกงาน) ของพระเอก MV ส่งผล
ป้องกันการว่างงานไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
กระทบอย่างไรต่อตัวพระเอกบ้าง
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง ภาวะการว่างงาน ดังนี้ “ภาวะว่างงาน
เป็นภาวะที่บุคคลในวัยแรงงานพร้อมที่จะทางาน แต่ไม่สามารถหาทางาน
ทาได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
ภาวะการว่างงาน
๒. MV เพลง พลังงานจน
๓. หนังสือเรียน สังคมศึกษา ม.๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบของการว่างงาน
โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติหน้า
ชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การว่างงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสอน
๑. ครูบรรยายเรื่อง “ภาวะการว่างงาน” โดยใช้โปรแกรมนาเสนอ
PowerPoint ในประเด็นต่อไปนี้
๑) สาเหตุการว่างงาน
๒) ลักษณะการว่างงาน
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน เป็น ๕ กลุ่ม โดยคละความสามารถ
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายถึงสาเหตุและผลกระทบจากการว่างงาน
ในด้านต่าง ๆ (Obj. ๑)
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน เรื่อง
“ผลกระทบจากการว่างงาน” จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป
ถึงผลกระทบของภาวะการว่างงาน ในระดับตนเอง ชุมชนและสังคม โดยใช้
เวลากลุ่มละไม่เกิน ๕ นาที (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูทบทวนบทเรียนโดยการให้นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
๑) จากการเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลต่ออัตราการว่างงานของคน
ไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ : ส่งผล เพรำะปริมำณงำนมีเท่ำเดิม
แต่แรงงำนมีเพิ่มขึ้น)
๒) ถ้ารัฐบาลปรับค่าแรงขั้นต่าขึ้น เป็น ๒ เท่า จาก ๓๐๐ บาทต่อวัน
เป็น ๖๐๐ บาท ต่อวันจะส่งผลอย่างไรต่ออัตราการว่างงาน (แนวคำตอบ :
ทำให้อัตรำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้น เนื่องจำกเจ้ำของกิจกำรต้องกำรลดต้นทุน)
๒. นักเรียนวิเคราะห์อภิปรายร่วมกัน หากอนาคตนักเรียนประกอบอาชีพ
จะมีแนวทางการป้องกันการว่างงานอย่างไร (แนวคำตอบ : หำงำนที่มีควำม
มั่นคง, พัฒนำตัวเองอยู่สม่ำเสมอ) (Obj. ๓)

๔๗๕
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗๖
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายสาเหตุและ
- การตอบ
ผลกระทบการว่างงานได้ คาถาม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเด็นคาถาม

ดี : สามารถอธิบายสาเหตุและผล
กระทบการว่างงานได้อย่างถูกต้องเป็น
เหตุเป็นผล
พอใช้ : สามารถอธิบายสาเหตุและผล
กระทบการว่างงานได้แต่ข้อมูลผิดหรือ
ขาดการให้เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายสาเหตุ
และผลกระทบการว่างงานได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
แสดงบทบาทสมมติ - การแสดง
- ประเด็นจาก
ดี : สามารถแสดงบทบาทสมมติเพื่อ
เพื่อสะท้อนผลกระทบจาก บทบาทสมมติ การแสดงบทบาท สะท้อนผลกระทบจากการว่างงานได้
การว่างงานได้
สมมติ
อย่างสมบทบาทและสื่อความหมายได้
ชัดเจน
พอใช้ : สามารถแสดงบทบาทสมมติ
เพื่อสะท้อนผลกระทบจากการว่างงาน
ได้แต่ยังไม่สมบทบาทหรือสื่อ
ความหมายไม่เข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถแสดงบทบาท
สมมติเพื่อสะท้อนผลกระทบจาก
การว่างงานได้
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายถึงแนวทางใน - การอภิปราย -ประเด็น
ดี : สามารถอภิปรายถึงแนวทางใน
การป้องกันการว่างงานไป
การอภิปราย
การป้องกันการว่างงานไปใช้ในชีวิต
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : สามารถอภิปรายถึงแนวทางใน
การป้องกันการว่างงานไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้แต่ยังขาดความเหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายถึง
แนวทางในการป้องกันการว่างงานไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๗๗

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

๔๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๕ วิเคราะห์ผลเสียจากการว่าง
งานและแนวทางแก้ปัญหา
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ผลกระทบจากการว่างงานในระดับประเทศ
- ด้านการใช้ประโยชน์จากแรงงาน
- ด้านการออมและการลงทุน
- ด้านการกระจายรายได้
- ด้านการคลังของรัฐบาล
- ด้านการเมืองการปกครอง
๒. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไข
ปัญหา
- อัตราดอกเบี้ย
- การจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
- อัตราเงินสดสารองตามกฎหมาย
- อัตราภาษี
- การใช้จ่ายและการลงทุนรัฐบาล
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการ
ว่างงานในระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสุ่มผู้เรียน ๒ คน ให้ตอบคาถามดังต่อไปนี้
๑) หากนักเรียนเป็นผู้ประกอบการ แต่ขาดแคลนแรงงานจานวนมาก
จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
๒) สมมติว่าเกิดเหตุการณ์แรงงานโรงงานปลากระป๋องประท้วงหยุด
งาน เพราะได้รับค่าจ้างต่าเกินไป ในฐานะที่นักเรียนเป็นรัฐบาล จะมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ดังนี้
“รัฐบาลมีบทบาทสาคัญในการแก้ไขปัญหาการว่างงานให้เกิดเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการว่างงานของรัฐบาล”
ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม โดยคละความสามารถ
๒. ครูมอบหมายหัวข้อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบของการว่างงานระดับประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่ม ๑ ด้านการใช้ประโยชน์จากแรงงาน
กลุ่ม ๒ ด้านการออมและการลงทุน
กลุ่ม ๓ ด้านการกระจายรายได้
กลุ่ม ๔ ด้านการคลังของรัฐบาล
กลุ่ม ๕ ด้านการเมืองการปกครอง
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน และบันทึกลงใน
ใบกิจกรรมที่ ๓ ภาวะการว่างงาน (Obj. ๑)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
ภาวะการว่างงาน
๒. หนังสือเรียน สังคมศึกษา ม.๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ของการว่างงาน จากใบกิจกรรมที่ ๓
เรื่อง ปัญหาการว่างงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาว่างงานได้อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายแนวทางการนา
ความรู้เกี่ยวกับการใช้นโยบายเศรษฐกิจมาใช้แก้ไข
ภาวะการว่างงาน ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

๓. ครูมอบหมายหัวข้อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์ว่า
รัฐบาลควรนาเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ได้รับไปใช้อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา
การว่างงาน ดังนี้
กลุ่ม ๑ อัตราดอกเบี้ย
กลุ่ม ๒ การจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
กลุ่ม ๓ อัตราเงินสดสารองตามกฎหมาย
กลุ่ม ๔ อัตราภาษี
กลุ่ม ๕ การใช้จ่ายและการลงทุนรัฐบาล
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน และบันทึกลงใน
ใบกิจกรรมที่ ๓ ภาวะการว่างงาน (Obj. ๒)
๔. ครูทากิจกรรม “YES NO โอ้ว่างงาน” โดยมีกติกาดังนี้
๑) ครูยกตัวอย่างข้อความที่เกี่ยวข้องกับภาวะว่างงาน
๒) นักเรียนร่วมกันพิจารณา ว่าข้อความนั้น ถูก หรือ ผิด
- หากนักเรียนคิดว่า ถูก ให้ออกเสียงว่า YES พร้อมชูนิ้วโป้งขึ้นมา

ตัวอย่างการชูมือ เมื่อข้อความนั้น ถูก (ที่มา : https://goo.gl/caAzEs )
- หากนักเรียนคิดว่า ผิด ให้ออกเสียงว่า NO พร้อมแบมือทั้งสองข้างขึ้น

๔๗๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา

ตัวอย่างการชูมือ เมื่อข้อความนั้น ผิด (ที่มา : https://goo.gl/xPq7NW)
๓) ครูบันทึกคะแนนให้กลุ่มที่นักเรียนตอบคาถามถูกต้องที่สุด นักเรียน
กลุ่มที่ตอบถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ พร้อมกล่าวคาชมเชยเป็นการเสริมแรง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการนาความรู้ การใช้นโยบายเศรษฐกิจ
เพื่อแก้ไขภาวะการว่างงาน ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (Obj. ๓)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทากิจกรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๘๑

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายผลกระทบจากกว่าง
งานในระดับประเทศได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์

- การทาใบกิจกรรม - ใบกิจกรรม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อ
- การทาใบกิจกรรม - ใบกิจกรรม
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา
ว่างงาน

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายแนวทางการนาความ - การอภิปราย
รู้ เรื่องการแก้ไขภาวะการว่างงาน
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ดี : สามารถอธิบายผลกระทบจากการ
ว่างงานในระดับประเทศได้อย่างครบ
ถ้วนและถูกต้อง
พอใช้ : สามารถอธิบายผลกระทบจาก
กว่างงานในระดับประเทศได้แต่ข้อมูล
ไม่ถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายผล
กระทบจากกว่างงานในระดับประเทศ
ได้
ดี : สามารถใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาว่าง
งานได้อย่างกระตือรือร้นและผลงาน
เสร็จสมบูรณ์
พอใช้ : สามารถใช้กระบวนการกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา
ว่างงานได้แต่ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถใช้กระบวนการ
กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาว่างงานได้

-ประเด็ น การ ดี : สามารถอภิปรายแนวทางการนา
อภิปราย
ความรู้ เรื่องการแก้ไขภาวะการว่าง
งาน ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : สามารถอภิปรายแนวทางการ
นาความรู้ เรื่องการแก้ไขภาวะการว่าง
งาน ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้แต่ยัง
ขาดความเหมาะสม
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายแนว
ทางการนาความรู้ เรื่องการแก้ไขภาวะ
การว่างงาน ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

๔๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๘๓

ใบกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ปัญหาการว่างงาน
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหาโดยเติมข้อความลงในแผนผัง (ส ๓.๒ ม.
๓/๕)

ปัญหาการว่างงาน
สาเหตุ

ผลกระทบ

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

แนวทางการแก้ปัญหา
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

๔๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๙ ชั่วโมง
____________________________________________________________________________________
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระเศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ส ๓.๒ ม.๓/๓ อภิปรายบทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส ๓.๒ ม.๓/๖ วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
จากการที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทาเล ที่ตั้ง ความชานาญ
ในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ประกอบกับความต้องการบริโภคสินค้าและบริการของประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้น จึงทาให้การค้าระว่างประเทศในปัจจุบันเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. การค้าระหว่างประเทศของไทย
๒. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
๓. การกีดกันทางการค้า
๔. การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
๕. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
๖. ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
๗. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
๘. องค์กรระหว่างประเทศ
ทักษะ/กระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนโยบายการค้าเสรี และนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่ างประเทศได้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล
๔. นักเรียนสามารถจาแนกรูปแบบการลงทุนทางตรงและทางอ้อมได้อย่างถูกต้อง
๕. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
๖. นักเรียนสามารถจาแนกรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๘๕

๗. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มในการศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
๘. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่ม ในการศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
๙. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มในการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม
เจตคติ
๑. นักเรียนสามารถบอกความสาคัญของการค้าระหว่างประเทศของไทยได้
๒. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการกาหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศได้
๓. นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศได้
๔. นักเรียนสามารถอภิปรายผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงทุนระหว่างประเทศของไทยได้
๕. นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้
๖. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบได้
๗. นักเรียนสามารถบอกความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ได้
๘. นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญขององค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๔. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การสร้างแผนผังความคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ

๔๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
๔ (ดีมาก)
การสร้างแผนผังความ สามารถเขียนผัง
คิดการรวมกลุ่มทาง ความคิดได้ใน
เศรษฐกิจในภูมิภาค รูปแบบที่ถูกต้อง
ต่าง ๆ
และสวยงาม
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงานแปลกใหม่
น่าสนใจ
เวลา
ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่กาหนดให้

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สามารถเขียนผัง
สามารถเขียนผัง
ความคิดได้ถูกต้อง ความคิดได้ และมี
และมีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องเป็น
เพียงเล็กน้อย
บางส่วน
ผลงานแปลกใหม่ ผลงานแปลกใหม่ มี
ค่อนข้างน่าสนใจ ความเป็นไปได้
ส่งชิ้นงานช้ากว่าวัน ส่งชิ้นงานช้ากว่าวัน
ที่กาหนดให้ ๑ วัน ที่กาหนดให้ ๒ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๘-๙
หมายถึง ดี
คะแนน ๖-๗
หมายถึง พอใช้
คะแนน ๐-๕
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
สามารถเขียนผัง
ความคิดได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม
ผลงานไม่แปลกใหม่
ไม่น่าสนใจ
ส่งชิ้นงานช้ากว่าวัน
ที่กาหนดให้ ๓ วัน
ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๖ วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
การค้าระหว่างประเทศของไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอภิปรายสาเหตุการเกิดการค้า
ระหว่างประเทศ และประโยชน์ของการค้าระหว่าง
ประเทศได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างสินค้านาเข้าและ
ส่งออกของไทยได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของ
การค้าระหว่างประเทศได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของ
การค้าระหว่างประเทศของไทยได้อย่างมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนดูภาพข่าวการลงนามระหว่างรัฐบาลไทยกับ
แจ็ค หม่า ในการซื้อขายทุเรียนผ่านเว็บไซต์อาลีบาบา ดังภาพ
พร้อมตั้งประเด็นคาถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักเรียนดังนี้

๔๘๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต เช่น
๓.๑ www2.ops3.moc.go.th
๓.๒ http://www.komchadluek.net/
news/economic/322264
สือ่
๑. โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย
๒. ภาพข่าว “แจ็ค หม่า ลงนามกับรัฐบาล
ไทย”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/
๑. การอภิปรายปัจจัยการเกิดการค้าระหว่าง
economic/๓๒๒๒๖๔
ประเทศในใบงานเรื่อง การค้าระหว่าง
๑) นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการส่งออกทุเรียน ประเทศของไทย ตอนที่ ๑
ของไทย (แนวคำตอบ : เป็นข้อดีที่ทำให้ผลไม้ของประเทศไทย ๒. แข่งขันการทายสินค้านาเข้าและส่งออก
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก)
ของไทย ผ่านกิจกรรม “Import & Export”
๒) การนาทุเรียนของไทยไปขายในเว็บไซต์อาลีบาบามี
ผลดีหรือผลเสียอย่างไร (แนวคำตอบ : ข้อดี ทำให้ชำวต่ำงชำติ
สำมำรถซื้อทุเรียนได้ง่ำยและสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น ข้อเสีย
คนไทยอำจหำทุเรียนทำนได้ยำก และมีรำคำแพงมำกขึ้น)

๔๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากข่าวความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับแจ็ค หม่า ในการส่งออกทุเรียนซึ่งเป็น
สินค้าทางการเกษตรที่สาคัญของประเทศไทย โดยการจาหน่าย
ผ่านทางเว็บไซต์ ทาให้เห็นว่ากิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ
ในปัจจุบันมีความสาคัญ และก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นวันนี้
เราจะมาศึกษาเกี่ยวการค้าระหว่างประเทศของไทย”
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “ทาไมต้องมีการค้า
ระหว่างประเทศ” โดยครูทาหน้าที่เปิดประเด็นในการอภิปราย
และให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองร่วมกันอภิปราย โดยครูทา
หน้าที่ช่วยเหลือให้การอภิปรายดาเนินไปได้ด้วยดีและควบคุม
เวลาให้อยู่ในช่วงเวลาที่กาหนด (๕-๑๐ นาที) (Obj. ๑)
๒. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนสรุปผลการอภิปราย โดยครูใช้คาถาม
เพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูลหรือข้อสรุปที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดัง
ตัวอย่างประเด็นคาถาม เช่น
๑) ปัจจัยใดที่ทาให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ (แนว
คำตอบ : กำรมีสภำพภูมิประเทศ ทรัพยำกร และเทคโนโลยี
หรือควำมชำนำญในกำรผลิตที่แตกต่ำงกัน)
๒) สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันมีผลที่
ทาให้เกิดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างไร (แนวคำตอบ : ทำ
ให้มีพืช ผัก ผลไม้ที่แตกต่ำงกัน จึงต้องมีกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ
ที่แตกต่ำงกัน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๓) การมีและการขาดแคลนทรัพยากร ธรรมชาติที่
แตกต่างกันมีผลที่ทาให้เกิดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างไร
(แนวคำตอบ : ในแต่ละประเทศมีทรัพยำกรที่แตกต่ำงกัน และ
ขำดแคลนต่ำงกัน ดังนั้นจึงมีกำรแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ประเทศ
ต่ำง ๆ ไม่มีหรือขำดแคลน)
๔) เทคโนโลยีและความชานาญในการผลิตที่แตกต่าง
กัน มีผลที่ทาให้เกิดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างไร (แนว
คำตอบ : แต่ละประเทศมีควำมชำนำญในเทคโนโลยีที่แตกต่ำง
กันจึงทำให้ผลิตสินค้ำที่แตกต่ำงกัน จึงเกิดกำรแลกเปลี่ยนกัน
เกิดขึ้น)
ในขณะที่นักเรียนฟังสรุปการอภิปรายให้นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย ตอนที่ ๑ (Obj. ๑)
๓. ครูเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่เรื่องประโยชน์ของการค้าระหว่าง
ประเทศโดยครูตั้งประเด็นคาถามดังนี้
“จากการที่ประเทศไทยทาการค้ากับประเทศต่าง ๆ
นักเรียนคิดว่าประเทศไทยได้รับผลดีหรือผลเสียอย่างไร”(แนว
คำตอบ : ได้รับผลดี คือ ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ
ระหว่ำงกัน สร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ พัฒนำเศรษฐกิจให้
เจริญเติบโตมำกยิ่งขึ้น ผลเสีย อำจทำให้เกิดควำมเลื่อมล้ำทำง
สังคมได้ระหว่ำงสังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสำหกรรม)
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตน
แล้วเขียนความคิดเห็นของนักเรียนลงบนกระดานซึ่งแบ่งเป็น

๔๘๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
สองฝั่งคือผลดีและผลเสียของการค้าระหว่างประเทศ (Obj. ๓)
๔. ครูสรุปประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้
นักเรียนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๕. ครูใช้โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง นาเสนอตาราง ๑๐ อันดับ
สินค้าส่งออก ของประเทศไทย โดยแยกประเภทสินค้าดังนี้
๑) สินค้าการเกษตรกรรม
๒) สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
๓) สินค้าอุตสาหกรรม
๔) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
จากนั้นให้ครูนาเสนอตาราง ๑๐ อันดับสินค้านาเข้าของ
ประเทศไทย และประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทย โดยระหว่างที่
ครูอธิบายสินค้าส่งออกและนาเข้า ให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูล
สินค้าที่ส่งออก และนาเข้าของไทยลงใน (Obj. ๒)
โดยสามารถให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเวลา
เรียนได้จาก เวปไซต์ Thailand Trading Report : www2.
ops3.moc.go.th
๖. ให้นักเรียนทากิจกรรม “Import & Export” โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้านาเข้า และสินค้า
ส่งออก จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันเขียนชื่อสินค้า
นาเข้าและสินค้าส่งออกของไทยบนกระดานให้ได้มากที่สุด
ภายในเวลา ๒ นาที โดยมีกติกาว่าผู้ที่ออกมาเขียนจะ ต้องไม่
ซ้ากัน ซึ่งมีครูทาหน้าที่จับเวลาและควบคุมการแข่งขัน เมื่อจบ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมครูสรุปคะแนน พร้อมทั้งให้รางวัลหรือกล่าวชมเชย
กลุ่มที่ชนะเพื่อเป็นการเสริมแรงด้านบวก (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูใช้คาถามเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหา ดังประเด็นคาถาม
ดังนี้
๑) ประเทศไทยได้รับผลดี หรือผลเสียจากการค้าระหว่าง
ประเทศอย่างไร (แนวคำตอบ : ผลดี ทำให้ประเทศไทยมี
สินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ ทำให้ได้มีกำรพัฒนำกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ ทำให้มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น ผลเสีย อำจ
ทำให้เกิดควำมเลื่อมล้ำทำงสังคมได้ระหว่ำงสังคมเกษตรกรรม
และสังคมอุตสำหกรรม) (Obj. ๓)
๒) การค้าระหว่างประเทศมีความสาคัญอย่างไรต่อ
ประเทศไทย (แนวคำตอบ : กำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นกำร
ส่งเสริมศักยภำพทำงกำรค้ำให้สำมำรถกระจำยไปได้ทั่วโลก
เกิดกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและบริกำรระหว่ำงกัน ทำให้
ประเทศไทยได้เกิดกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เทคโนโลยี
กำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพ
สินค้ำ ซึ่งส่งผลให้สำมำรถพัฒนำควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจได้ดี) (Obj. ๔)
๒. ครูกล่าวสรุป “จากการที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีทรัพยากร
ธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทาเลที่ตั้ง ความ
ชานาญ

๔๙๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ประกอบกับความ
ต้องการบริโภคสินค้าและบริการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
จึงทาให้การค้าระว่างประเทศในปัจจุบันเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. อภิปรายสาเหตุการเกิด - การตอบคาถาม
การค้าระหว่างประเทศ และ - การอภิปราย
ประโยชน์ของการค้าระหว่าง
ประเทศ
๒. ยกตัวอย่างสินค้านาเข้า
และส่งออกของไทย
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย - การตอบ
ของการค้าระหว่างประเทศ คาถาม
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
การค้าระหว่างประเทศของ
ไทย

- การตอบ
คาถาม

๔๙๓

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง การค้า
และการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
- กิจกรรม “Import
& Export”

- อภิปรายสาเหตุการเกิดการค้า
ระหว่างประเทศ และประโยชน์ของ
การค้าระหว่างประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง
- ยกตัวอย่างสินค้านาเข้าและส่งออก
ของไทยได้อย่างน้อย ๓ ประเภทขึ้น
ไป

- คาถาม

วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการค้า
ระหว่างประเทศได้อย่างเป็นเหตุเป็น
ผล

- คาถาม

อภิปรายความสาคัญของการค้า
ระหว่างประเทศของไทยได้อย่างมี
เหตุผล

๔๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................. ........................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจ
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๙๕

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

ใบงาน เรื่อง การค้าและการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ตอนที่ ๑ การค้าระหว่างประเทศของไทย
๑. จงสรุปปัจจัยของการค้าระหว่างประเทศพร้อมยกตัวอย่างประกอบลงในรูปดังต่อไปนี้

๒. จงเติมข้อมูลสินค้าส่งออกและนาเข้าของประเทศไทย โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ลงในตารางต่อไปนี้
๑๐ อันดับสินค้าส่งออก
๑๐ อันดับสินค้านาเข้า
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๖.
๖.
๗.
๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
๑๐.
๑๐.

๔๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เฉลยใบงาน เรื่อง การค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ตอนที่ ๑ การค้าระหว่างประเทศของไทย
๑. จงสรุปปัจจัยของการค้าระหว่างประเทศพร้อมยกตัวอย่างประกอบลงในรูปดังต่อไปนี้
สภำพภูมิประเทศ
และภูมิอำกำศที่
แตกต่ำง

เช่น ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ผลิตสินค้ำประเภทข้ำว มัน
สำปะหลัง ข้ำวโพดได้มำก สำมำรถนำไปแลกเปลี่ยนกับ
ประเทศในเขตหนำวและอบอุ่น เช่น แอปเปิล เชอร์รี่ ลูกแพร์
เช่น บำงประเทศมีแร่มำก บำงงประเทศมีน้ำมัน
มำก จึงสำมำรถนำทรัพยำกรที่มีไปจำหน่ำยให้กับ
ประเทศที่ขำดแคลนได้

กำรมีหรือขำดแคลน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่แตกต่ำงกัน

เทคโนโลยีและควำม
ชำนำญในกำรผลิตที่
แตกต่ำงกัน

เช่น บำงประเทศญี่ปุ่นมีควำมชำนำญในกำรผลิต
รถยนต์ กล้องถ่ำยรูป เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ประเทศไทย
จึงต้องนำเข้ำสินค้ำเหล่ำนี้จำกประเทศญี่ปุ่น

๒. จงเติมข้อมูลสินค้าส่งออกและนาเข้าของประเทศไทย โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ลงในตารางต่อไปนี้
๑๐ อันดับสินค้าส่งออก
๑๐ อันดับสินค้านาเข้า
๑. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
๑. น้ามันดิบ
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
๒. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
๓. อัญมณีและเครื่องประดับ
๓. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
๔. ผลิตภัณฑ์ยาง
๔. เคมีภัณฑ์
๕. เม็ดพลาสติก
๕. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคา
๖. เคมีภัณฑ์
๖. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
๗. น้ามันสาเร็จรูป
๗. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
๘. แผงวงจรไฟฟ้า
๘. แผงวงจรไฟฟ้า
๙. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ๙. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
๑๐. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
๑๐. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๔๙๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ส ๓.๒ ม.๓/๖ วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๓
ทางการค้าระหว่างประเทศ
๑. ให้นักเรียนอ่านพาดหัวข่าว “ไม่แคร์กันเลย! ทรัมป์ ไม่ ๒. ห้องสมุด
ขอบเขตเนื้อหา
เว้นภาษีนาเข้าเหล็กอะลูมิเนียม ให้ไทยตามที่ขอ” ดังภาพ ๓. อินเทอร์เน็ต เช่น https://www.thairath.co.
นโยบายการค้าแบบเสรี (Free Trade Policy)
th/content/1304131
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (Protective Policy)
สือ่
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ภาพข่าว “ไม่แคร์กันเลย! ทรัมป์ ไม่เว้นภาษี
ด้านความรู้
นาเข้าเหล็กอะลูมิเนียม ให้ไทยตามที่ขอ”
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของนโยบาย
๒. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ชั้น
การค้าเสรี และนโยบายการค้าแบบคุ้มกันได้ถูกต้อง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด้านทักษะและกระบวนการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
- การวิเคราะห์ความแตกต่างและผลดี/ผลเสียของ
นโยบายการค้าเสรี และนโยบายการค้าแบบ คุ้มกันได้
นโยบายการค้าเสรีและนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1304131 โดยการสร้างแผนผังความคิด เรื่อง นโยบายการค้า
ด้านคุณลักษณะ
ครูตั้งประเด็นคาถามจากพาดหัวข่าวที่นักเรียนได้อ่าน ระหว่างประเทศ
นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสาคัญของ
ตามประเด็นดังนี้
การกาหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมี
๑) จากข่าวประเทศไทยได้รับผลดีหรือผลเสีย อย่างไร
เหตุผล
ให้อธิบาย (แนวคำตอบ : ได้รับผลเสียเนื่องจำกภำษีในกำร
นำเข้ำเหล็กที่สหรัฐอเมริกำที่ไม่ได้ละเว้นให้ประเทศไทย)
๒) การไม่ละเว้นภาษีนาเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมให้
ไทย จะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทย (แนวคำตอบ : ทำให้
ประเทศไทยต้องแบกรับภำษีกำรนำเข้ำเหล็กจำกสหรัฐ

๔๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
อเมริกำที่จะส่งผลในระยะยำวอำจทำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง
ขึ้น ส่งผลต่อกิจกำรที่ต้องมีกำรใช้เหล็ก)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากข่าวที่นักเรียนได้
อ่าน จะเห็นได้ว่าการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามี
ข้อจากัดในสินค้าบางชนิด ซึ่งการจากัดดังกล่าวมาจากการ
กาหนดนโยบายทางการค้าระหว่างกัน ดังนั้นวันนี้นักเรียน
จะได้ศึกษาในเรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ”
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายความหมายและลักษณะของนโยบายการค้า
แบบเสรี (Free Trade Policy) พร้อมยกตัวอย่างลักษณะ
นโยบายการค้าเสรีประกอบ เช่น การค้าเสรีไทย-จีน การค้า
เสรีไทย-นิวซีแลนด์ การค้าไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น
๒. ครูใช้โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่งอธิบายความหมายและ
ลักษณะนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (Protective Policy)
พร้อมยกตัวอย่างลักษณะของนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ประกอบ เช่น การตั้งกาแพงภาษี การควบคุมสินค้า การทุ่ม
ตลาด เป็นต้น
๓. ให้นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างและผลดีหรือผล
กระทบระหว่างนโยบายการค้าเสรีและนโยบายการค้าแบบ
คุ้มกัน ลงในกระดาษ A๔ ในลักษณะแผนผังความคิด โดย
ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นสุ่มให้นักเรียน นาเสนอ
ผลงานของตนเอง พร้อมอธิบายสิ่งที่นักเรียนสามารถสรุปได้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
จากการวิเคราะห์ (Obj. ๑ และ ๒)
๖. ครูสรุปเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ความแตกต่างและผลดี
หรือผลกระทบ ระหว่างนโยบายการค้าเสรี และนโยบาย
การค้าแบบคุ้มกัน และการทาแผนผังความคิดเพื่อให้
นักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๗. ให้นักเรียนทากิจกรรม “ตะกร้าแห่งการค้า” โดย
กิจกรรมนี้ครูจะนาคาถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศลงพับปิดเอาไว้แล้วใส่ลงไปในตะกล้าใบเล็ก
จากนั้นให้นักเรียนส่งตะกร้าต่อให้นักเรียนคนอื่น ๆ ใน
ห้องเรียนไปเรื่อย ๆ ประกอบเสียงดนตรี เมื่อเสียงดนตรี
หยุดลงให้นักเรียนที่ถือตะกร้าหยิบคาถามขึ้นมาแล้วปฏิบัติ
ตามคาสั่ง และตอบคาถามที่เขียนไว้ในกระดาษ ดังตัวอย่าง
คาถาม เช่น
คาสั่ง: ส่งกระดาษต่อให้นักเรียนที่นั่งด้านซ้าย
คาถาม: การค้าเสรีมีลักษณะอย่างไร
คาสั่ง: ส่งกระดาษให้หัวหน้าห้องตอบ
คาถาม: จงยกตัวอย่างลักษณะการค้าเสรี
คาสั่ง: ส่งกระดาษต่อให้นักเรียนที่นั่งท้ายสุดของแถว
คาถาม: การค้าแบบคุ้มกันมีลักษณะอย่างไร

๔๙๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูใช้คาถามเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหา ตามประเด็น
คาถามดังนี้
๑) การกาหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศมี
ประโยชน์ต่อประเทศไทยอยางไร (แนวคำตอบ : ทำให้
ประเทศไทยสำมำรถกำหนดปริมำณกำรนำเข้ำสินค้ำได้
และลดกำรแข่งขันของสินค้ำบำงชนิดที่ประเทศไทย
สำมำรถผลิตได้เอง)
๒) หากไม่มีการกาหนดนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ จะส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจของโลก (แนว
คำตอบ : จะทำให้ประเทศไทยมีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำง
เสรีระหว่ำงผู้ผลิตไทย และต่ำงชำติซึ่งอำจทำให้เกิดกำร
เสียเปรียบและเกิดกำรขำดดุลทำงกำรค้ำได้)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคือ “ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ
ในโลกส่วนใหญ่มีการเปิดเสรีทางการค้า จึงทาให้การ
ดาเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรี
เพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชากรของประเทศได้รับสินค้าและ
บริการตามความต้องการ จึงทาให้การค้าระหว่างประเทศมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว” (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะของ
นโยบายการค้าเสรี และ
นโยบายการค้าแบบคุ้มกันได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างนโยบายการค้าเสรี
และนโยบายการค้าแบบคุ้ม
กันได้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
การค้าระหว่างประเทศของ
ไทยได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๕๐๑

เกณฑ์

- การตอบคาถาม

- คาถาม

อธิบายลักษณะของนโยบาย
การค้าเสรี และนโยบาย
การค้าแบบคุ้มกันได้ถูกต้อง

- การตอบคาถาม
- ประเมิน
การวิเคราะห์จาก
แผนผังความคิด
- การนาเสนอ

- คาถาม
- กิจกรรม“ตะกร้า
แห่งการค้า”
- แผนผังความคิด
เรื่อง นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ

- ตอบคาถามเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างนโยบาย
การค้าเสรี และนโยบาย
การค้าแบบคุ้มกันได้ถูกต้อง
- วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างนโยบายการค้าเสรี
และนโยบายการค้าแบบคุ้ม
กันได้ถูกต้องจากกิจกรรม
“ตะกร้าแห่งการค้า” ได้
ถูกต้อง และสรุปเป็นแผนผัง
ความคิดได้

- การตอบคาถาม

- คาถาม

แสดงความคิดเห็นถึง
ประโยชน์ของการกาหนด
นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยการตอบคาถาม
ที่ครูถามในกิจกรรมการเรียนรู้
ได้เป็นเหตุเป็นผล

๕๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจ
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๖ วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีด
กันทางการค้าระหว่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
ในด้านสาเหตุในการกาหนดมาตรการกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายความหมายของการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายความสาคัญของการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพตารางภาษีสินค้านาเข้าประเภทฟุ่มเฟือยจาก
โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง PPT เรื่อง การกีดกันทางการค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ ดังภาพ

๕๐๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
๓. เว็บไซต์ www.isit.or.th/uploads/
trademeasures/185-file.doc
สือ่
๑. โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง PPT เรื่อง
การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ
๒. กระดานดา
๓. ภาพตารางภาษีสินค้านาเข้าประเภท
ภาพตารางภาษีสินค้านาเข้าประเภทฟุ่มเฟือย
ฟุ่มเฟือย
(ที่มา : https://www.posttoday.com/market/news/306646) (ที่มา : https://www.posttoday.com/
ครูใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน ดังต่อไปนี้
market/news/306646)
๑) นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับอัตราภาษีดังกล่าว (แนวคำตอบ : ๔. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภำษีนำเข้ำมีอัตรำที่สูง ซึ่งจะส่งผลต่อผู้บริโภค)
เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒) การเก็บภาษีดังกล่าวส่งผลดี หรือผลเสียต่อประเทศไทยหรือ ภาระงาน/ชิ้นงาน
ไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ : ผลดี ทำให้ประเทศไทยสำมำรถเก็บภำษี
การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน
นำเข้ำจำกต่ำงชำติได้มำก ผลเสีย ประเทศเหล่ำนั้นอำจไม่อยำกขำย ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ โดย
สินค้ำ เพรำะอัตรำภำษีที่สูง ซึ่งอำจทำให้สินค้ำที่นำเข้ำมำขำยใน
การสร้างแผนผังความคิดวิธีการกีดกัน
ประเทศไทยรำคำแพง และส่งผลให้ผู้บริโภคไม่อยำกซื้อสินค้ำได้)
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

๕๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “ภาษีเป็นมาตรการหนึ่งในการ
กีดกันทางค้าในการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษากัน
ว่าเหตุใดจึงต้องมีการกีดกันทางการค้า และมีมาตรการใดที่เป็นการ
กีดกันทางการค้าอีกบ้าง”
ขั้นสร้างองค์ความรู้
๑. ให้นักเรียนร่วมกันบอกความหมายของการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ โดยครูเขียนความหมายที่นักเรียนเสนอลง
บนกระดาน เมื่อได้ความหมายที่ใกล้เคียง ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความหมายของการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
ได้ดังนี้
(กำรกีดกันทำงกำรค้ำ คือ กำรที่รัฐบำลหรือประเทศใด ๆ ใช้มำตรกำร
แทรกแซง เพื่อลดปริมำณกำรนำเข้ำสินค้ำมำในประเทศตน เพื่อ
ปกป้องผู้ผลิตสินค้ำภำยในประเทศ ทำให้ผู้ส่งออกมีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำกับผู้ผลิตภำยในประเทศได้น้อยลง) (Obj. ๑)
๒. ครูใช้คาถามเปิดประเด็นเพื่อให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ “เพราะ
สาเหตุใดจึงต้องมีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ”
โดยครูเขียนประเด็นต่าง ๆ ที่นักเรียนได้วิเคราะห์ไว้บนกระดานดา
จากนั้นครูสรุปสาเหตุของการกีดกันทางการค้าเป็นประเด็นโดยใช้
โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง PTT เรื่อง การกีดกันทางการค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบการอธิบาย
๓. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน ๕ คน ร่วมกันระดมสมองแล้ว
สรุปวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศลงในกระดาษ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ปรู๊ฟขนาดใหญ่ โดยสรุปเป็นลักษณะแผนผังความคิด พร้อมทั้ง
ตกแต่งแผนผังความคิดให้สวยงาม พร้อมทั้งเตรียมการนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน โดยครูกาหนดเวลาให้ทางาน ๑๐ นาทีและครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้จากหนังสือ หรือสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องมือสื่อสารของนักเรียนเพิ่มเติมได้ (Obj. ๒)
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยกาหนดเวลา
ในการนาเสนอกลุ่มละไม่เกิน ๕ นาที โดยหลังจากการนาเสนอเสร็จ
สิ้น ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อมูลที่สงสัยจากเพื่อนที่
นาเสนอหรือครู
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้า
ระหว่างประเทศโดยใช้ โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง PTT เรื่อง การกีด
กันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ ประกอบการอธิบายเพื่อให้
นักเรียนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหา ดัง
ประเด็นดังต่อไปนี้
๑) การกีดกันทางการค้าส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต
อย่างไร (แนวคำตอบ : ผู้ผลิต คือ ทำให้ลดกำรแข่งขันในกำรผลิต
สินค้ำภำยในประเทศกับต่ำงประเทศ และเป็นกำรปกป้องผู้ผลิต
ภำยในประเทศ ผู้บริโภค คือ อำจทำให้ต้องซื้อสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศในรำคำที่แพงขึ้น หรืออำจมีโอกำสในกำรเลือกสินค้ำได้
น้อยลง)

๕๐๕
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒) การกีดกันทางการค้าส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร
(แนวคำตอบ : เป็นกำรปกป้องสินค้ำจำกประเทศไทยเพื่อให้แข่งขัน
กับสินค้ำจำกต่ำงประเทศได้ และเป็นกำรป้องกันกำรขำดดุลทำง
กำรค้ำ และยังเป็นกำรควบคุมมำตรฐำนและคุณภำพสินค้ำที่นำเข้ำ
มำขำยในประเทศได้) (Obj. ๓)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคาถามคือ “การที่แต่ละ
ประเทศมีความสามารถในการผลิตและการค้าไม่เท่ากัน การปล่อย
ให้การค้าเป็นไปอย่างเสรีย่อมส่งผลเสียต่อผู้ผลิต หรืออุตสาหกรรมที่
ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ การกีดกันทางการค้าจึงเป็นเป็น
วิธีการเพื่อปกป้องสินค้าที่ประเทศของตนเองไม่ให้ถูกครอบงาหรือ
แทรกแซงจากประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพการผลิตที่สูงกว่าได้”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิบายความหมาย
ของการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศได้

วิธีการ
- การตอบคาถาม

ด้านทักษะและกระบวนการ
การวิเคราะห์สาเหตุและ - การตอบคาถาม
วิธีการกีดกันทางการค้าใน
- การนาเสนอ
การค้าระหว่างประเทศได้
- ประเมินการ
วิเคราะห์จากแผนผัง
ความคิด

ด้านคุณลักษณะ
การอภิปรายความสาคัญ - การอภิปราย
ของการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศได้

เครื่องมือที่ใช้

๕๐๗

เกณฑ์

- คาถาม

อธิบายความหมายของ
การกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศได้
อย่างถูกต้อง

- คาถาม
- แผนผังความคิด

- ตอบคาถามเกี่ยวกับสาเหตุ
และวิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่างประเทศได้
- วิเคราะห์สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศได้
อย่างน้อย ๓ ประการ และ
สามารถสรุปเป็นแผนผัง
ความคิดได้ถูกต้อง

- คาถาม

อภิปรายความสาคัญของ
การกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศได้
โดยการตอบคาถามที่ครู
ถามในกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ถูกต้อง

๕๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๖ วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
- การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
- รูปแบบการลงทุนระหว่างประเทศ
- ประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ทั้งการลงทุนทางตรงและการลงทุน
ทางอ้อมได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถจาแนกรูปแบบการลงทุนทาง
ตรงและทางอ้อมได้อย่างถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ที่ประเทศ
ไทยจะได้รับจากการลงทุนระหว่างประเทศของไทยได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายผลที่ประเทศไทยจะได้รับ
จากการลงทุนระหว่างประเทศของไทยได้มีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง แมคโคเปิดสาขาแรกที่
กัมพูชาคนแห่ช็อปล้นหลาม

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=
J9niSitWoIA)
ครูตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่ได้ชม ดังต่อไปนี้
๑) จากวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้ชมเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไร
(แนวคำตอบ : กำรเปิดห้ำงสรรพสินค้ำแห่งหนึ่ง ในประเทศ
กัมพูชำ ที่มีผู้คนหลั่งไหลมำซื้อสินค้ำมำกมำย)
๒) นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่ได้ชม
(แนวคำตอบ : ห้ำงสรรพสินค้ำของไทยได้รับควำมนิยมใน
ประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นอย่ำงมำก)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากวีดิทัศน์ที่นักเรียนชม
จะเห็นได้ว่ามีนักลงทุนชาวไทยเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา

๕๐๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องคอมพิวเตอร์
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
๓. เว็บไซต์ : http://www.maceducation.
com/e-knowledge/2503105100/06.htm
สือ่
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง แมคโคเปิดสาขาแรกที่กัมพูชา
คนแห่ช็อปล้นหลาม
(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?
v=J9niSitWoIA)
๒. สื่อโปรแกรมนาเสนอภาพนิ่งประกอบการ
สอน เรื่อง รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอธิบายรูปแบบการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ในใบงาน เรื่อง ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตอนที่ ๒

๕๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
และกิจการดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับจากชาวกัมพูชาเป็น
อย่างดี ประเทศไทยจึงส่งเสริมให้มีการลงทุนในต่างประเทศ
มากขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับกรลงทุนระหว่าง
ประเทศของไทย”
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกความหมายของการลงทุนระหว่าง
ประเทศ โดยครูทาหน้าที่ช่วยให้นักเรียนร่วมกันบอก
ความหมายจนได้คาตอบ จากนั้นครูเขียนอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนได้ความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์ คือ
(กำรค้ำระหว่ำงประเทศ หมำยถึง กำรติดต่อซื้อขำยแลกเปลี่ยน
สินค้ำและบริกำรระหว่ำงประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง
ประกอบด้วยกำรส่งสินค้ำและบริกำรออกนอกประเทศและกำร
นำสินค้ำและบริกำรเข้ำสู่ประเทศ)
๒. ครูใช้สื่อโปรแกรมนาเสนอภาพนิ่งประกอบการสอน เรื่อง
รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ โดยครูนาเสนอให้เห็นถึง
รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศทั้งการลงทุนทางตรง และ
การลงทุนทางอ้อม พร้อมยกตัวอย่างรูปแบบกิจการที่มาลงทุน
ประกอบ โดยขณะนั้นให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตอนที่ ๒ (Obj. ๑)
๓. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “แยกได้ให้รางวัล” โดยครูจะใช้
โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง แสดงคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นชื่อ
บุคคล องค์กรธุรกิจ หรือบรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยดังตัวอย่าง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ธนาคารสแตนดาร์ต ชาร์เตอร์
พันธบัตรรัฐบาล
บริษัท เอ ไอ เอ
บริษัทซัมซุง
หุ้นบริษัทการบินไทย
ตลาดหลักทรัพย์
ห้างสรรพสินค้า Show DC
ครูจะกาหนดกติกาให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วแข่งขันกันใน
การแยกคาให้ตรงกับรูปแบบการลงทุนให้ได้เร็วที่สุด โดยใช้
วิธีการเขียนลงในกระดาษ หากคู่ใดทาได้เร็ว และถูกต้องที่สุดก็
จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นการชมเชยจากครู (Obj. ๒)
๔. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการลงทุน
ระหว่างประเทศโดยแบ่งนักเรียนเป็น ๓ ฝ่าย คือ ๑. ผู้ลงทุน
ทางตรง ๒. ผู้ลงทุนทางอ้อม ๓. ประเทศที่มีผู้เข้ามาลงทุน
จากนั้นให้นักเรียนระดมสมองแล้วออกไปเขียนประโยชน์ที่ฝ่าย
ของตนจะได้รับบนกระดานที่ครูแบ่งเป็น ๓ ฝ่าย และสรุปลงใน
ใบงาน (Obj. ๓)
๕. ครูสรุปข้อมูลพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนแต่ละ
ฝ่ายเสนออีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นครู
และนักเรียนจึงร่วมกันวิเคราะห์ข้อเสีย หรือผลกระทบที่ได้รับ
จากการมีนักลงทุนเข้ามาลงในประเทศไทย
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหา ดัง
ประเด็นคาถามต่อไปนี้

๕๑๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑) หากนักเรียนเป็นนักลงทุน นักเรียนอยากลงทุนใน
ประเทศใด และลงทุนรูปแบบใด (แนวคำตอบ : ประเทศไทย
เพรำะมีทรัพยำกรที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรมำกมำย
ฯลฯ)
๒) นักเรียนคิดว่าประเทศไทยจะได้รับผลอย่างไรจากการ
ลงทุนระหว่างประเทศของไทย (แนวคำตอบ : ทำให้ประเทศ
ไทยมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตสินค้ำยังต่ำงประเทศ เกิดกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ เนื่องจำกคนไทยได้ลงทุนในต่ำงประเทศ)
(Obj. ๔)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคาถาม คือ
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการค้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาและส่งเสริมให้
นักลงทุนของไทยขยายกิจการหรือเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อน
บ้านใกล้เคียง เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรและรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายรูปแบบการลงทุน - การตอบคาถาม
จากต่างประเทศทั้งการ
ลงทุนทางตรง และการ
ลงทุนทางอ้อมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. จาแนกรูปแบบการลงทุน - การตอบคาถาม
ทางตรงและทางอ้อมได้
- จาแนกรูปแบบ
๒. วิเคราะห์ประโยชน์ที่
การลงทุน
ประเทศไทยจะได้รับจากการ
ลงทุนระหว่างประเทศของ
ไทยได้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายผลที่ประเทศไทย - การอภิปราย
จะได้รับจากการลงทุน
ระหว่างประเทศของไทยได้

เครื่องมือที่ใช้

๕๑๓

เกณฑ์

- คาถาม

อธิบาย หรือระบุรูปแบบ
การลงทุนจากต่างประเทศทั้ง
การลงทุนทางตรง และการ
ลงทุนทางอ้อมได้อย่างถูกต้อง
ทั้งสองรูปแบบ

- คาถาม
- ใบงาน เรื่อง ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ตอน
ที่ ๒
- กิจกรรม “แยกได้ให้
รางวัล”

- จาแนกรูปแบบการลงทุน
ทางตรงและทางอ้อมจาก
กิจกรรม “แยกได้ให้รางวัล”ได้
อย่างถูกต้องอย่างน้อย ๗ ข้อ
- ระบุประโยชน์ที่ประเทศ
ไทยจะได้รับจากการลงทุน
ระหว่างประเทศของไทยได้
อย่างน้อย ๓ ประการ
- ทาใบงานได้ถูกต้อง และ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป

- คาถาม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่
ประเทศไทยจะได้รับจาก
การลงทุนระหว่างประเทศของ
ไทยได้อย่างถูกต้อง และ
ครอบคลุมประเด็นการอภิปราย

๕๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
....................................................................................................................................................................... ..
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจ
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
ตอนที่ ๒ การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
๑. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบการลงทุนระหว่างประเทศของไทยลงในตารางด้านล่าง
การ
ลงทุน
ทางตรง

ลักษณะ

ตัวอย่าง

การลงทุน
ทางอ้อม

ลักษณะ

ตัวอย่าง

๒. จงบอกประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศ
ผู้ลงทุนทางตรง

ผู้ลงทุนทางอ้อม

ประเทศที่มีผู้เข้ามาลงทุน

๕๑๕

๕๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ ๒ การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
๑. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบการลงทุนระหว่างประเทศของไทยลงในตารางด้านล่าง

การลงทุน
ทางตรง

ลักษณะ เป็นกำรลงทุนของ

การลงทุน
ทางอ้อม

ลักษณะ เป็นกำรลงทุนของ

บุคคล ธุรกิจ หรือบรรษัทข้ำม
ชำติของประเทศหนึ่งไปลงทุน
ผลิตสินค้ำและบริกำรอีก
ประเทศหนึ่ง

บุคคล ธุรกิจ หรือบรรษัทข้ำม
ชำติของประเทศหนึ่ง โดยนำ
เงินไปซื้อหุ้นของธุรกิจในตลำด
หลักทรัพย์ของประเทศหนึ่ง

ตัวอย่าง บริษัทโตโยต้ำ

ตัวอย่าง องค์กรต่ำงชำติเข้ำมำ

มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น เข้ำมำ
ลงทุนประกอบรถยนต์ใน
ประเทศไทย

๒. จงบอกประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศ
ผู้ลงทุนทางตรง ๑. ได้สิทธิพิเศษใน
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรลดหรืองดภำษี
กำรให้เช่ำหรือซื้อที่ดินในรำคำต่ำ
๒. ได้รับอนุญำตให้นำกำไรกลับ
ประเทศตำมที่ตกลง

ผู้ลงทุนทางอ้อม ๑. ได้ประโยชน์จำก
ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล จำกกำรซื้อหุ้น
หรือพันธบัตรรัฐบำล จำกประเทศที่นำ
เงินไปลงทุน ๒. ได้รับสิทธิพิเศษด้ำนภำษี
ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ซื้อหุ้นของบริษัทกำรปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย

ประเทศที่มีผู้เข้ามาลงทุน
๑. มีเงินตรำจำกต่ำงประเทศไหลเข้ำ
มำ ลดปัญหำกำรขำดดุลกำรชำระเงิน
ขำดดุล
๒. ได้ รั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ผลิตในประเทศ
๓. ช่วยให้เกิดกำรจ้ำงงำน
๔. ได้ รั บ กำรถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมไปถึงได้รับกำรถ่ำยทอด
วิธีกำรบริหำรจัดกำร
๕. เปิดโอกำสในกำรแข่ง ขันในตลำด
และได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๓ อภิปรายบทบาทความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
วัตถุประสงค์ บทบาท และความสาคัญของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ บทบาท และ
ความส าคั ญ ของการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์บทบาท และความ สาคัญ
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายความส าคั ญ ของการ
รวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพผู้นาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการ
ประชุม APEC ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ที่มา : https://www.noticiasaominuto.com/mundo/
898043/onze-paises-acordam-reavivar-tratadotranspacifico
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากรูปภาพเพื่อ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
- นักเรียนเห็นอะไรจากภาพ (ประมุขของประเทศ
นำยกรัฐมนตรี ประธำนำธิบดี)
- ผู้นาจากหลากหลายประเทศมาถ่ายภาพรวมกันได้
อย่างไร (มีกำรประชุมร่วมกันจึงทำให้ผู้นำประเทศมำรวมตัวกัน)

๕๑๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
- www.stou.ac.th/schoolsweb/sec/
UploadedFile/60341-9.pdf
- https://prezi.com/lrs4_s76o1vb/
สือ่
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
- https://www.noticiasaominuto.com/
mundo/898043/onze-paises-acordamreavivar-tratado-transpacifico
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอธิบายและการมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมกลุ่มในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ใบงานเรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

๕๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “จากภาพการรวมตัวกันของ
ผู้นาประเทศหลาย ๆ ประเทศ ทาให้เห็นว่าประเทศเหล่านั้นได้
มีการรวมกลุ่มกัน โดยมีวัตถุประสงค์ หรือมีเป้าหมายร่วมกัน
ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาเรื่อง การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ว่า
มีวัตถุประสงค์หรือความสาคัญอย่างไร”
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอธิบายความหมายของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ โดยครูเขียนความหมาย หรือคาสาคัญที่นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายลงบนกระดาน และนามาเรียบเรียงให้ได้
ความหมายที่ถูกต้อง จากนั้นสรุปและอธิบายความหมายให้กับ
นักเรียน ดังนี้
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ประเทศ
ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปมารวมกลุ่มกันอย่างเป็นทาง
การ เพื่อมาทาความตกลงร่วมมือกันเปิดเสรีการค้า
หรือให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรระหว่างกัน
ที่มา : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๕ คน ศึกษาเรื่อง
วัตถุประสงค์ บทบาทและความสาคัญของการรวมกลุ่มทาง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
เศรษฐกิจ จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น
- www.stou.ac.th/schoolsweb/sec/Uploaded File
/60341-9.pdf
- https://prezi.com/lrs4_s76o1vb/presentation/
จากนั้นนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาทากิจกรรมลงในใบงาน
เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ตอนที่ ๓)
ประกอบการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
๓. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “เรามาร่วมมือกันเถอะ” โดยมี
กติกาการเล่น ดังนี้
๓.๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องส่งแทนมาจับสลากชุดคาศัพท์
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ บทบาทและความสาคัญของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้คาศัพท์ที่แตกต่าง
กัน
๓.๒) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันใบ้คาศัพท์โดยส่ง
ตัวแทนกลุ่มละ ๑ คน มาเป็นผู้ใบ้คาศัพท์ ซึ่งผู้ใบ้จะต้องไม่พูด
คาใดคาหนึ่งของคาศัพท์ออกมา หรือคาที่มีความหมายเดียวกัน
ในภาษาอื่น ๆ
๓.๓) นักเรียนในกลุ่มที่เหลือทาหน้าที่ทายคาศัพท์ ๑๐ คา
ให้ถูกต้อง และให้เร็วที่สุด

๕๑๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๓.๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มจะสลับสับเปลี่ยนกันออกมาทา
กิจกรรมจนครบทุกกลุ่ม เมื่อแข่งขันเสร็จสิ้นครูเป็นผู้สรุป
คะแนน และให้รางวัลกับกลุ่มที่ชนะพร้อมทั้งกล่าวชมเชย
เสริมแรงให้กับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ บทบาท
และความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทัง้ ตั้งคาถามทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน
ตามตัวอย่าง ดังนี้
- วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศคืออะไร (เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรขยำยกำรค้ำ ส่งผลให้
เกิดกำรผลิต กำรจ้ำงงำน กำรลดต้นทุนกำรผลิต ทำให้เกิด
ศักยภำพในกำรแข่งขัน )
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีความสาคัญอย่างไร (๑. ทำ
ให้ตลำดขยำยตัว ๒. ปัจจัยกำรผลิตเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรีมำก
ขึ้น ๓. ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำลดลง ๔. เกิดกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ) (Obj. ๑, ๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหา และ
การพัฒนาความคิดรวบยอด โดยมีแนวคาถามดังต่อไปนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศหรือไม่ อย่างไร (กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจทำให้
เศรษฐกิจของประเทศมีกำรขยำยตัวมำกขึ้น และสำมำรถพัฒนำ
ประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว)
- หากประเทศไทยไม่เข้าร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะเกิดผลดี
หรือผลเสียหรือไม่ อย่างไรให้นักเรียนอธิบาย (เกิดผลเสีย
เพรำะจะทำให้ไม่สำมำรถขยำยโอกำสทำงกำรค้ำหรือกำรลงทุน
กับประเทศต่ำง ๆ ให้กว้ำงขวำงมำยิ่งขึ้นได้ และขำดกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรผลิต หรืออุตสำหกรรมเนื่องจำกประเทศไทยยัง
ไม่เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ฯลฯ)
(Obj. ๓)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุ ปจากการตอบคาถามว่า การรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทาให้เกิดการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหา เสริมสร้างและรักษาผล ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ลดและ
เลิ ก อุ ป สรรคทางการการค้ า ระหว่ า งกั น เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
สถานการณ์แข่งขัน ทาให้ตลาดการค้ามีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช่วย
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การเสริมสร้างอานาจการต่อรองในการเจรจากับประเทศนอก
กลุ่ม

๕๒๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๒๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายวัตถุประสงค์
บทบาท และความสาคัญ
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ
- การตอบคาถาม
- การทากิจกรรม “เรา
มาร่วมมือกันเถอะ”
- การทาใบงาน

ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์บทบาท และ - การตอบคาถาม
ความสาคัญของการรวมกลุ่ม - การทากิจกรรม “เรา
ทางเศรษฐกิจ
มาร่วมมือกันเถอะ”
- การทาใบงาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- กิจกรรม “เรา
มาร่วมมือกันเถอะ”
- ใบงานเรื่อง ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

ดี: บอก ขยายความ
วัตถุประสงค์ บทบาท และ
ความสาคัญของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : บอก ขยายความ
วัตถุประสงค์ บทบาท และ
ความสาคัญของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ขยายความวัตถุประสงค์
บทบาท และความสาคัญ
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจได้

- คาถาม
- กิจกรรม “เรา
มาร่วมมือกันเถอะ”
- ใบงานเรื่อง ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

ดี: จาแนก เชื่อมโยง
บทบาท และความสาคัญ
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : จาแนก เชื่อมโยง
บทบาท และความสาคัญ
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนก เชื่อมโยงบทบาท
และความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ - การตอบคาถาม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ - การอภิปราย
ระหว่างประเทศ

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- ประเด็นการ
อภิปราย

๕๒๓
เกณฑ์

ดี : นาเสนอ อธิบาย ขยาย
ความความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้ : ความสาคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้

๕๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจ
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๒๕

ตัวอย่างคาศัพท์ในกิจกรรม “เรามาร่วมมือกันเถอะ”
ชุดที่ ๑
รวมกลุ่ม

การจ้างงาน

การผลิต

ประโยชน์

การเจรจา

การค้าเสรี

ข้อตกลง

อุตสาหกรรม

ดอกเบี้ย

บริการ

ชุดที่ ๒
ขยายการค้า

การลงทุน

การแข่งขัน

ต่างประเทศ

ต่อรอง

ร่วมมือ

ธุรกิจ

แรงงาน

ทรัพยากร

ลดต้นทุน

ชุดที่ ๓
เศรษฐกิจ

การค้า

เทคโนโลยี

การบริโภค

กีดกัน

อุปสรรค

เงินทุน

ภาษี

การขนส่ง

ศุลกากร

๕๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ ๓ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
จงเขียนอธิบายวัตถุประสงค์และความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์

ความสาคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๒๗

ตอนที่ ๓ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
จงเขียนอธิบายวัตถุประสงค์และความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์

ความสาคัญ

เพื่อประโยชน์ในกำรขยำยด้ำนกำรค้ำ ส่งให้เกิดกำรผลิต กำรลด
ต้นทุนกำรผลิต ทำให้เกิดศักยภำพในกำรแข่งขัน กำรสร้ำงอำนำจ
ในกำรเจรจำประเทศนอกกลุ่ม

๑.
๒.
๓.
๔.

ทำให้เกิดกำรขยำยตัวของตลำด
มีกำรเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิตได้อย่ำงเสรีมำกขึ้น
ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำลดลง
เกิดกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ

๕๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๓ อภิปรายบทบาทความสาคัญของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
๑) ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
๒) การจัดทาข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทาง
การค้า เขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร ตลาดร่วม สหภาพ
เศรษฐกิจ และสหภาพเหนือชาติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถจาแนกรูปแบบการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายประโยชน์ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพสิทธิประโยชน์จากการ
ลงทุนใน ๖ ชาติอาเซียน
สิทธิประโยชน์การลงทุน ๖ ชาติอาเซียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
สือ่
๑. https://www.prachachat.net/breakingnews
/news-๒๔๙๐๑
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอธิบายลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
โดยการสร้างแผนผังความคิด

ที่มา : https://www.prachachat.net/breakingnews/
news-24901
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียน ตามแนวคาถาม ดังนี้
- สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของทั้ง ๖ ประเทศจะ
ส่งผลดีอย่างไรต่อผู้ลงทุน (แนวคำตอบ : ทำให้ดึงดูดนัก
ลงทุนให้มำทำธุรกิจในประเทศเหล่ำนั้นมำกขึ้น)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
- ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการ
ให้สิทธิประโยชน์ของ ๖ ประเทศนี้อย่างไร (แนวคำตอบ :
ทำให้ประเทศสมำชิกอำเซียนด้วยกันได้รับสิทธิประโยชน์
ที่มำกกว่ำประเทศนอกกลุ่มอำเซียน)
- นอกจากการรวมกลุ่มในลักษณะเดียวกันกับ
อาเซียนแล้ว ยังมีการรวมกลุ่มแบบอื่น ๆ หรือไม่ (แนว
คำตอบ : มี เช่น NAFTA ฯลฯ)
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจมีลักษณะที่แตกต่างและหลากหลายกันออกไป
ดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ”
ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๖ กลุ่มเพื่อศึกษาลักษณะการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มจับสลากได้
ดังนี้
- การจัดทาข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทาง
การค้า
- เขตการค้าเสรี
- สหภาพศุลกากร
- ตลาดร่วม
- สหภาพเศรษฐกิจ
- สหภาพเหนือชาติ

๕๒๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
จากนั้นเมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มและได้หัวข้อเรียบร้อย
แล้วครูชี้แจงการทากิจกรรม โดยให้นักเรียนศึกษาใน
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายและสรุปองค์ความรู้ที่ได้ใน
รูปแบบของแผนผังความคิด พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม
และสอดคล้องกับเนื้อหา
จากนั้นให้นักเรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดย
กาหนดให้นาเสนอกลุ่มละไม่เกิน ๕ นาที (Obj. ๑)
๒. ครูอธิบายสรุปโดยใช้โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง
ประกอบการอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้
นักเรียนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๓. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “เธอเห็นความต่างนั้นไหม”
ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบกลุ่ม โดยกิจกรรมมีกติกา ดังนี้
๑) ครูใช้โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่งแสดงข้อความหรือ
รูปภาพการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ๑๐
ข้อ โดยกาหนดเวลาในการจาแนกรูปแบบของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจข้อละ ๑๐ วินาที
๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันตอบคาถาม โดยครู
ใช้วิธีการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันเขียนคาตอบลง
ในกระดาษที่เตรียมให้แต่ละกลุ่ม
เมื่อแข่งขันเสร็จสิ้นครูเป็นผู้สรุปคะแนนและมอบ
รางวัลให้กับกลุ่มที่ชนะพร้อมทั้งกล่าวชมเชยเสริมแรง
ให้กับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ (Obj. ๒)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนและ
พัฒนาความคิดรวบยอด ตามแนวคาถาม ดังนี้
- เพราะเหตุใดแต่ละประเทศ หรือกลุ่มประเทศจึงมี
ลักษณะการรวมกลุ่มที่แตกต่างกัน (แนวคำตอบ : เพรำะ
แต่ละประเทศมีวัตถุประสงค์ในกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ
ที่แตกต่ำงกัน ตำมควำมเหมำะสมของลักษณะทำงที่ตั้ง
สภำพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม)
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบมีประโยชน์
อย่างไร (แนวคำตอบ : กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจแต่ละ
รูปแบบมีวัตถุประสงค์ที่หรือเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน และมี
ประโยชน์ที่แตกต่ำงกันออกไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดผล
ดีทำงเศรษฐกิจของประเทศสมำชิกเป็นสำคัญ) (Obj.๓)

๕๓๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๓๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- การตอบคาถาม
- คาถาม
- การทาแผนผังความ - แผนผังความคิด
คิด

ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกรูปแบบการรวม - การตอบคาถาม
- คาถาม
กลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง - การทากิจกรรม
- กิจกรรม “เธอเห็น
ประเทศได้
“เธอเห็นความต่างนั้น ความต่างนั้นไหม”
ไหม”

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายประโยชน์ของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

- ตอบคาถาม
- การอภิปราย

- คาถาม
- ประเด็น
การอภิปราย

เกณฑ์
ดี : บอกลักษณะการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : บอกลักษณะการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ลักษณะการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจได้
ดี: แยกแยะรูปแบบการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
พอใช้ : แยกแยะรูปแบบ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถแยกแยะ
รูปแบบการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้
ดี: นาเสนอ อธิบาย ขยายความ
ประโยชน์ของการรวม กลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้
อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอ อธิบาย ขยาย
ความประโยชน์ของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้
แต่ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถนาเสนอ
อธิบาย ขยายความประโยชน์
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
..................................................................................................................................................................... ....
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจ
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............

๕๓๓

๕๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวอย่างคาถามกิจกรรม “เธอเห็นความต่างนั้นไหม”

คาถาม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการ
ผลิต

เฉลย
ตลำดร่วม
เขตกำรค้ำเสรี

ลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่คล้ายกับการรวมกลุ่มแบบเขตการค้า
เสรี จะไม่มีการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกันและไม่จากัดปริมาณสินค้าเข้า
ของประเทศ

สหภำพศุลกำกร

ตลำดร่วม

สหภำพเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มเพื่อยกเลิกอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ยกเลิก
มาตรการจากัดการนาเข้าด้านการเก็บภาษีศุลกากรจากการนาเข้าสินค้า
ระหว่างประเทศในกลุ่ม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุด เป็นการรวมกลุ่มในทุกด้านของ
หลายประเทศ เพื่อมุ่งรวมเป็นประเทศเดียวกัน

เขตกำรค้ำเสรี
สหภำพเหนือชำติ
สหภำพศุลกำกร

มีการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจร่วมกัน เช่น นโยบายการเงินการคลังเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน

สหภำพเศรษฐกิจ

สหภำพเศรษฐกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๓๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
ส ๓.๒ ม.๓/๓ อภิปรายบทบาทความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่
- สหภาพยุโรป (European Union: EU)
- กลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรียุโรป (European Free
Trade Association: EFTA)
- เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America
Free Trade Agreement: NAFTA)
- กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(Asia-Pacific Economic Cooperatio: APEC)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา บทบาท และ
ความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มใน
การศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูข่าว “ผลโหวตการลงประชามติอังกฤษ
ออกจากสหภาพยุโรป” จากโปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง
ดังต่อไปนี้

ที่มา : http://www.tnews.co.th/contents/193415
จากนั้นครูตั้งคาถามให้นักเรียนตอบเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน ดังนี้
๑) จากผลโหวตนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร (แนว
คำตอบ : ผลโหวตทำให้เห็นว่ำอังกฤษมีควำมต้องกำรออก
จำกสหภำพยุโรป)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แหล่งเรียนรู้
- มุมหนังสือ
- การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
สือ่
๑. https://www.prachachat.net/
breaking-news/news-24901
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การอธิบายความเป็นมา บทบาท และ
ความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ในใบงานเรื่อง ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตอนที่ ๔
๒. การสร้างแผนผังความคิดการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (ตามที่ได้รับ
มอบหมาย)

๕๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ได้

๒) นักเรียนคิดว่าจะเกิดผลดี หรือผลเสียอย่างไร
เมื่อมีการออกจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเช่นนี้ (แนว
คำตอบ : ประเทศที่ออกจำกกลุ่มอำจได้รับผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ, ประเทศเหล่ำนั้นอำจไม่ต้องกำรพึ่งพำกำรรวม
กลุ่มทำงเศรษฐกิจ)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ มีบทบาทสาคัญให้พัฒนา
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว แต่นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาที่ไม่สามารถคาด
เดาได้ ดังนั้นเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ”
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อศึกษา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ดังหัวข้อดังนี้
๑) สหภาพยุโรป (European Union: EU)
๒) กลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรียุโรป (European Free
Trade Association: EFTA)
๓) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America
Free Trade Agreement: NAFTA)
๔) กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องร่วมมือกันศึกษาถึงความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญของการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กลุ่มจับสลากได้ แล้วให้สมาชิก
ในกลุ่มทุกคนสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบแผนผังความคิด
๒. ผู้สอนทาการจัดกลุ่มใหม่อีกครั้ง โดยในรอบนี้ให้นักเรียน
จับกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน โดยทุกกลุ่มจะต้องมีสมาชิกที่ได้
ได้รับมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
รอบแรกกลุ่มละ ๑ คน
๓. นักเรียนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษากลุ่ม
ทางเศรษฐกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยให้นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับความเป็นมา บทบาท และความสาคัญ ให้เพื่อนใน
กลุ่มใหม่ให้ทราบและเข้าใจหัวข้อทั้ง ๔ ตรงกัน จากนั้นให้
นักเรียนลงมือทาใบงานเรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ตอนที่ ๔ โดยสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
สื่ออินเทอร์เน็ตและหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.๓
(Obj. ๑ และ ๒)
๔. ครูสรุปเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยครู
อธิบายเพิ่มเติมในลักษณะของการซักถามนักเรียนพร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เช่นกัน

๕๓๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๑)
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
๑. ครูใช้คาถามเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหา ดังประเด็น
คาถามต่อไปนี้
๑) หากไม่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่าง ๆ ลักษณะการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจะ
เป็นอย่างไร (แนวคำตอบ : กำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศจะมีข้อจำกัดที่มำกขึ้น กำรค้ำขำดสภำพคล่อง กำร
ลงทุนระหว่ำงประเทศมีควำมยุ่งยำก)
๒) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ มี
ความสาคัญอย่างไร (แนวคำตอบ : กำรรวมกลุ่มทำง
เศรษฐกิจในภูมิภำคต่ำง ๆ ทำให้เกิดกำรร่วมมือระหว่ำงกัน
ลดข้อจำกัดทำงกำรค้ำ อีกทั้งยังช่วยในกำรแก้ปัญหำทำง
กำรค้ำ ทำให้สำมำรถพัฒนำศักยภำพทำงกำรค้ำและกำร
ลงทุนระหว่ำงประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำขึ้นไป)
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคต่าง ๆ คือ ปัจจุบนั สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูงทาให้ประเทศ
ต่าง ๆ ไม่สามารถอยู่เพียงลาพังได้ จึงจาเป็นต้องมีการ
รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างความมั่นคงและมีเสถียรภาพพร้อม
กับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญ
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ได้

ด้านทักษะและ
กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมกลุ่มในการศึกษา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๕๓๙

เกณฑ์

- การตอบ
- คาถาม
คาถาม
- แผนผังความคิด
- การนาเสนอ - ใบงาน
- การทาใบงาน

ดี : สามารถอธิบายความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
พอใช้ : สามารถอธิบายความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้
แต่ข้อมูลผิดพลาดในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายความเป็น
มา บทบาท และความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ได้

- การประเมิน
ทักษะ
การทางานกลุ่ม
- การทา
แผนผัง
ความคิด

- แบบประเมิน
ทักษะการทางาน
กลุ่ม
- แผนผังความคิด

ดี : มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มใน
การศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้
พอใช้ : มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
กลุ่มในการศึกษาการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แต่ยังไม่
แสดงออกถึงความร่วมมือเท่าที่ควร
ปรับปรุง : ไม่สามารถมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมกลุ่มในการศึกษาการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ได้

- คาถาม

ดี : สามารถอภิปรายความสาคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๓ ข้อ
พอใช้ : สามารถอภิปรายความสาคัญ
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๑ หรือ ๒
ข้อ

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ - การตอบ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คาถาม
ของภูมิภาคต่าง ๆ ได้

๕๔๐
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายความ
สาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคต่าง ๆ ได้น้อย ๑ ข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๔๑

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ....................................
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจ
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............

๕๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ ๔ การกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
จากภาพ ให้นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของการกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๔๓

ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

๕๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ ๔ การกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ
จากภาพ ให้นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของการกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ชื่อภาษาไทย...สหภำพยุโรป
ชื่อภาษาอังกฤษ European Union
ชื่อย่อ EU
ชื่อภาษาไทย สมำคมกำรค้ำเสรียุโรป
ชื่อภาษาอังกฤษ European Free Trade Association
ชื่อย่อ EFTA

ชื่อภาษาไทย ควำมตกลงกำรค้ำเสรีอเมริกำเหนือ
ชื่อภาษาอังกฤษ North America Free Trade Agreement
ชื่อย่อ NAFTA

ชื่อภาษาไทย กรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)
ชื่อภาษาอังกฤษ Asia-Pacific Economic Cooperation
ชื่อย่อ APEC

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
ชื่อภาษาไทย สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อภาษาอังกฤษ Association of South East Asian Nations
ชื่อย่อ ASEAN

ชื่อภาษาไทย กลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว
ชื่อภาษาอังกฤษ Brazil, Russia, India, China, South Africa
ชื่อย่อ BRICS
ชื่อภาษาไทย กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก
ชื่อภาษาอังกฤษ Organization of Petroleum Exporting Countries
ชื่อย่อ OPEC

๕๔๕

๕๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๒)
หน่วยการเรียนที่ ๗ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ส ๓.๒ ม.๓/๓ อภิปรายบทบาทความสาคัญของ
ขั้นนา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๑. ให้นักเรียนอ่านข่าว “สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเขียนแผน สือ่
ขอบเขตเนื้อหา
ดันเมือง ๕ ผนึก ๔ ชาติ ไทย-ลาว-เมียนมาและจีนบูมท่อง
๑. https://www.posttoday.com/aec/
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่
เที่ยว ๓๐ ล้านคน”
news/547249
- กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (Organization of the
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์
Petroleum Exporting Countries: OPEC)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
- สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
(Association of South East Asian Nations: ASEAN)
๑. การอธิบายความเป็นมา บทบาท และ
- กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
(BRICS)
ภูมิภาค ในใบงานเรื่อง ความร่วมมือทาง
จุดประสงค์การเรียนรู้
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตอนที่ ๔
ด้านความรู้
๒. การสร้างแผนผังความคิดการรวมกลุ่มทาง
นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา บทบาท และ
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (ตามที่ได้รับ
ความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ที่มา: https://www.posttoday.com/aec/news/547249 มอบหมาย)
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
จากนั้นครูตั้งคาถามจากข่าวเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ
ดังนี้
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มในการศึกษา
๑) จากข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใด (แนวคำตอบ : ควำมร่วม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่าง
มือในกำรเขียนแผนกำรท่องเที่ยวของ ๕ ประเทศ)
เหมาะสม
๒) การรวมกลุ่มดังกล่าวส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๒)
หน่วยการเรียนที่ ๗ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
(แนวคำตอบ : ช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มำกขึ้น, ช่วยให้
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญของการรวม
เศรษฐกิจไทยเติบโตมำกขึ้น, ช่วยให้นักท่องเที่ยวโลกมำเที่ยวที่
กลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ได้
ไทยเพิ่มมำกขึ้น)
๓) นักเรียนคิดว่าหากมีการรวมกลุ่มกันในลักษณะเช่นนี้
อีกจะส่งผลอย่างไร (แนวคำตอบ : ทำให้ประเทศมีกำรพัฒนำ
กำรท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น และควำมน่ำสนใจมำกยิ่ง แล้วยังส่งผล
ให้เศรษฐกิจมีกำรเจริญเติบโตมำกยิ่งขึ้น)
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากการที่นักเรียนได้อ่าน
ข่าว และตอบคาถามแสดงให้เห็นว่า หากเกิดการรวมกลุ่มของ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจย่อม
ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ดังนั้นเราจะ
ศึกษาต่อในเรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ”
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ดังหัวข้อดังนี้
๑) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (Organization of the
Petroleum Exporting Countries: OPEC)
๒) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asian Nations: ASEAN)
๓) กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
(BRICS)

๕๔๗
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๒)
หน่วยการเรียนที่ ๗ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มต้องร่วมมือกันศึกษาถึงความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กลุ่มจับสลากได้ แล้วให้สมาชิกใน
กลุ่มทุกคนสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบแผนความคิด
๒. ให้สมาชิกในกลุ่มสลับไปอยู่กลุ่มอื่นๆ โดยกระจายไปตาม
กลุ่มต่าง ๆ (ประมาณ ๑-๒ คน หรือตามที่ครูเห็นสมควรตาม
ความเหมาะสมของจานวนนักเรียนในห้อง) โดยสมาชิกที่เหลือ
ยังคงอยู่ในกลุ่มเดิม
๓. นักเรียนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษากลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับ
ความเป็นมา บทบาท และความสาคัญ ให้เพื่อนในกลุ่มใหม่
ทราบจนครบทั้ง ๔ กลุ่ม และนักเรียนลงมือทาใบงานเรื่อง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตอนที่ ๔
(Obj. ๑ และ ๒)
๔. นักเรียนกลับมานั่งในกลุ่มหลักดังเดิม จากนั้นครูสรุป
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้
นักเรียนได้รับความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยครูอธิบายเพิ่มเติมใน
ลักษณะของการซักถามนักเรียนด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เช่นกัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (๒)
หน่วยการเรียนที่ ๗ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ขั้นสรุป
๑. ครูใช้คาถามเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหา ดังประเด็นคาถาม
ต่อไปนี้
๑) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลอย่างไรต่อประเทศ
(แนวคำตอบ : ส่งผลให้ประเทศมีโอกำสในกำรเจรจำทำง
กำรค้ำ, ทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนำมำกยิ่งขึ้น)
๒) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ มีความ
สาคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก
(แนวคำตอบ : ทำให้เศรษฐกิจของโลกมีกำรพัฒนำมำกยิ่งขึ้น,
มีควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่ขยำยกว้ำงขวำงทั่วโลก, มีกำร
แลกเปลี่ยนสินค้ำได้หลำกหลำยมำกขึ้น)
(Obj. ๓)
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ รวมถึงการลดปัญหา ข้อขัดแย้ง หรือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

๕๔๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๕๐
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

- การตอบ
- คาถาม
คาถาม
- แผนผังความ
- การนาเสนอ คิด
- การทาใบ
งาน

ด้านทักษะและกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการทา
- ประเมิน
กิจกรรมกลุ่มในการศึกษา
ทักษะการ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน ทางานกลุ่ม
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคต่าง ๆ ได้

เครื่องมือที่ใช้

- การตอบ
คาถาม

เกณฑ์
ดี : สามารถอธิบายความเป็นมา บทบาท
และความสาคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : สามารถอธิบายความเป็นมา บทบาท
และความสาคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ แต่ข้อมูลไม่
ครบหรือผิดพลาดไปในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

- แบบประเมิน ดี : สามารถมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่ม
ทักษะการทา ในการศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
งานกลุ่ม
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างกระตือรือร้นและได้ผล
งานกลุ่มที่มีคุณภาพ
พอใช้ : สามารถมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
กลุ่มในการศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แต่ไม่มีความกระตือรือร้น
ผลงานกลุ่มยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ปรับปรุง : ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมกลุ่มในการศึกษาการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้
- คาถาม

ดี : สามารถอภิปรายความสาคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ
ได้อย่างน้อย ๓ ข้อ
พอใช้ : สามารถอภิปรายความสาคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ
ได้อย่างน้อย ๑ หรือ ๒ ข้อ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายความ สาคัญ
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๕๑

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...........

๕๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๓.๒ ม.๓/๓ อภิปรายบทบาทความสาคัญของ
ขั้นนา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๑. ให้นักเรียนอ่านข่าว “IMF เตือนเอเชียระวังหนี้ยุโรปสร้าง
ความเสี่ยงการโตทางเศรษฐกิจ”
ขอบเขตเนื้อหา
องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่
- องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:
WTO)
- การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
United Nation Conference on Trade and
Development: UNCTAD) ธนาคารโลก (World
Bank)
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/249647
- กองทุนเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
จากนั้นครูตั้งคาถามจากข่าวที่ให้นักเรียนดูเพื่อเชื่อมโยง
Fund: IMF)
เข้าสู่บทเรียน ดังนี้
- องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
๑) จากข่าวมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใด (แนวคำตอบ :
(Organization for Economic Co-operation and IMF เตือนประเทศในเอเชียระวังวิกฤติหนี้ในยุโรปจะสร้ำงควำม
Development: OECD)
เสี่ยงให้กับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ)
- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (The Asian
๒) จากข่าวเกี่ยวข้องกับองค์กรใด (แนวคำตอบ : IMF)
Development Bank: ADB)
๓) จากข่าว IMF มีบทบาทอย่างไร (แนวคำตอบ : ให้
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินกับประเทศต่ำง ๆ, ให้เงินกู้กับ
ประเทศต่ำง ๆ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แหล่งเรียนรู้
สือ่
๑. https://www.thairath.co.th/content/
๒๔๙๖๔๗
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอธิบายความเป็นมา บทบาท และความ
สาคัญขององค์กรระหว่างประเทศ ในใบงาน
เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ตอนที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “จากข่าว IMF เตือนเอเชีย
ด้านความรู้
ระวังหนี้ยุโรปสร้างความเสี่ยงการโตทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า
นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา บทบาท และ
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจมีองค์กรที่คอย
ความสาคัญขององค์กรระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
ช่วยเหลือให้มีความก้าวหน้า และมีเสถียรภาพ ดังนั้นเราจะมา
ด้านทักษะและกระบวนการ
ศึกษาเกี่ยวกับ องค์กรระหว่างประเทศ”
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มในการ
ขั้นสอน
ศึกษาเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คนเพื่อทากิจกรรมกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
และศึกษาตามหัวข้อ ดังนี้
นักเรียนสามารถอภิปรายความสาคัญขององค์กรทาง
๑) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้
WTO)
๒) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
United Nation Conference on Trade and
Development: UNCTAD)
๓) ธนาคารโลก (World Bank)
๔) กองทุนเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF)
๕) องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD)
๖) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (The Asian
Development Bank: ADB)
๒. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาโดยมอบหมายให้สมาชิก
แต่ละคนศึกษาองค์กรระหว่างประเทศคนละ ๑ องค์กร ซึ่ง

๕๕๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
สมาชิกแต่ละคนศึกษาความเป็นมา บทบาท และความสาคัญ
ขององค์กรระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกาหนด
เวลาในการศึกษาประมาณ ๑๐ นาที
๓. ให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้โดยการนาเสนอความรู้
ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ ที่ได้รับ
มอบหมาย ในขณะที่แลกเปลี่ยนความรู้กัน สมาชิกกลุ่มทาใบ
งานเรื่อง การค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ตอนที่ ๕ ควบคู่ไปด้วย โดยกาหนดเวลาให้
แลกเปลี่ยนความรู้ ๑๐ นาที (Obj. ๑ และ ๒)
๔. ครูอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน โดยใช้ โปรแกรม
นาเสนอภาพนิ่งเรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ ประกอบการ
อธิบายประกอบการซักถาม พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซักถามข้อมูลที่ยังสงสัย หรือไม่เข้าใจ และนักเรียนลงมือทาใบ
งานเรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตอนที่ ๕
๕. ให้นักเรียนทากิจกรรม “Bingo Oh! my World” ซึง่
กิจกรรมนี้จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแข่งขันเล่นเกม
Bingo โดยมีกติกาดังนี้
๑) ครูกาหนดคาศัพท์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาไปเขียนใน
ตาราง Bingo ดังตัวอย่าง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๕๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
๑. WTO
๒. IMF
๔. World Bank ๕. ADB
๗. ภาษีศุลกากร ๘. การค้า
๑๐. กาลังพัฒนา ๑๑. การเงิน
๑๓. ช่วยเหลือ
๑๔. เจรจา
๑๖. ระงับข้อพิพาท

๓. UNCTAD
๖. OECD
๙. สหประชาชาติ
๑๒. เงินกู้
๑๕. กองทุนเงิน

๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับตารางขนาด ๔  ๔ กลุ่ม
ละ ๑ แผ่น แล้วให้นักเรียนเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับองค์กร
ระหว่างประเทศลงไปในกระดาษ ๑ คาต่อ ๑ ช่อง โดยจะลงใน
ช่องใดก็ได้ ดังตัวอย่าง
World
WTO
IMF
UNCTAD
Bank
ภาษี
ADB
OECD
การค้า
ศุลกากร
สหประชาชาติ กาลังพัฒนา การเงิน
เงินกู้
ระงับข้อ
ช่วยเหลือ
เจรจา
กองทุนเงิน
พิพาท
๓) ครูจับสลากคาศัพท์ออกมา จากนั้นให้นักเรียนแข่งขัน
กันอธิบายคาดังกล่าว หากกลุ่มใดอธิบายได้ถูกต้อง กลุ่มนั้นจะ
ได้เลือกคาศัพท์ที่กลุ่มตนมี
๔) เมื่อกลุ่มใดสามารถสะสมคาศัพท์ได้ ๔ คา ในแนวตั้ง
แนวนอน แนวทแยง หรือมุมทั้งสี่ ให้นักเรียนในกลุ่มตะโกน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ออกมาว่า Bingo Oh! My World จะเป็นผู้ชนะและได้รับ
รางวัลชมเชยจากครู
๖. ครูสรุปกิจกรรม มอบรางวัลและกล่าวชมเชย เพื่อเป็น
การเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียน
๗. ครูมอบหมายชิ้นงาน Pop up เรื่อง องค์กร ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๖
กลุ่ม แล้วส่งตัวแทนจับสลากหัวข้อองค์กรความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งครูชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน และแนวทางการทาชิ้นงานให้เรียนทราบ
ขั้นสรุป
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อนาไปสู่การสรุปเนื้อหา ดัง
ประเด็นคาถามต่อไปนี้
๑) การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ส่งผลดีต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง (แนวคำตอบ : ทำ
ให้ประเทศไทยได้รับโอกำสในกำรเจรจำทำงกำรค้ำ กำรลงทุน
ระหว่ำงประเทศมำกขึ้น, ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเพื่อ
นำมำใช้ในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำภำยในประเทศ, ได้รับ
ควำมรู้ที่จะนำมำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ)
๒) องค์กรระหว่างประเทศ มีบทบาทหรือความสาคัญ
อย่างไร (แนวคำตอบ : องค์กำรระหว่ำงประเทศมีบทบำท
สำคัญต่อกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของโลก ซึ่งใช้เป็นเวทีให้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนที่ ๗ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา
ประเทศสมำชิกได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น, กำหนดทิศทำง
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์
ร่วมกัน, เจรจำทำงกำรค้ำ ระงับข้อพิพำททำงกำรค้ำ, ให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน กำรลงทุน) (Obj. ๓)

๕๕๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญ
ขององค์กรระหว่างประเทศ
ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมกลุ่มในการศึกษา
เกี่ยวกับองค์กรระหว่าง
ประเทศได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การนาเสนอ
- การทากิจกรรม
“Bingo Oh! my
World”
- การทาใบงาน

- คาถาม
- กิจกรรม “Bingo
Oh! my World”
- ใบงาน

ดี : สามารถอธิบายความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญขององค์กร
ระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องและ
ครบทุกประเด็น
พอใช้ : สามารถอธิบายความเป็นมา
บทบาท และความสาคัญขององค์กร
ระหว่างประเทศได้แต่ข้อมูลผิดหรือ
ขาดหายในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายความ
เป็นมา บทบาท และความสาคัญของ
องค์กรระหว่างประเทศได้

- ประเมินทักษะ
การทางานกลุ่ม
- การทากิจกรรม
“Bingo Oh! my
World”

- แบบประเมิน
ทักษะการทางาน
กลุ่ม
- กิจกรรม “Bingo
Oh! my World”

ดี : สามารถมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมกลุ่มในการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์กรระหว่างประเทศได้อย่าง
กระตือรือร้นและผลงานเสร็จสมบูรณ์
พอใช้ : สามารถมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมกลุ่มในการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์กรระหว่างประเทศได้แต่ขาด
ความกระตือรือร้นหรือผลงานไม่เสร็จ
สมบูรณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมกลุ่มในการศึกษา
เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศได้

- คาถาม

ดี : สามารถอภิปรายความสาคัญ
ขององค์กรทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๓ ข้อ
พอใช้ : สามารถอภิปรายความ
สาคัญขององค์กรทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๑ หรือ ๒
ข้อ

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของ - การอภิปราย
องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๕๕๙

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายความ
สาคัญขององค์กรทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้

๕๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ อน
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจ
(............................................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๖๑

ตอนที่ ๕ องค์กรระหว่างประเทศ
จากภาพ ให้นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษขององค์กรระหว่างประเทศ
ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
...................................................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................
ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
...................................................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................
ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
...................................................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................
ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
...................................................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................
ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................
...................................................................................................................................
ชื่อย่อ........................................................

๕๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ ๕ องค์กรระหว่างประเทศ
จากภาพ ให้นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษขององค์กรระหว่างประเทศ
ชื่อภาษาไทย องค์กำรกำรค้ำโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ World Trade Organization
ชื่อย่อ WTO.

ชื่อภาษาไทย กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำ หรือ อังค์ถัด
ชื่อภาษาอังกฤษ The United Nations Conference on Trade and
Development
ชื่อย่อ UNCTAD.
ชื่อภาษาไทย ธนำคำรโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ World Bank
ชื่อย่อ...........-........

ชื่อภาษาไทย กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ International Monetary Fund
ชื่อย่อ IMF

ชื่อภาษาไทย องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
ชื่อภาษาอังกฤษ Organisation for Economic Co-operation and
Development
ชื่อย่อ OECD
ชื่อภาษาไทย ธนำคำรพัฒนำเอเชีย
ชื่อภาษาอังกฤษ Asia Development Bank
ชื่อย่อ ADB

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๖๓
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๕๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
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คําชี้แจง
รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู จํานวน ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําความรูดานเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการฝกทักษะใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ประการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใชภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอย าง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อใชในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมไดอยางเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตอง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการเขาใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน
และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยี การแกปญหา
อยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสม มีคุณธรรมดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข ในฐานะ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒) ซื่อสัตย สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู
๕) อยูอยางพอเพียง
๖) มุงมั่นในการทํางาน
๗) รักความเปนไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
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หลักการออกแบบกิจกรรมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรูคํานึงถึง
คุณลักษณะที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะหลังการเรียนรู สอดคลองตามเปาหมายของหนวยการเรียนรู
มีเจตคติที่ดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มีจิตอาสา ครูผูสอนควรปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหแกผูเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคและเปนคนดีของสังคม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจวา
มนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากนี้ ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก
ดังนั้น การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีแนวคิดหลักสําคัญ
คือ ความหมายของประวัติศาสตร ความสําคัญของเวลา ยุคสมัยทางประวัติศาสตร การใชวิธีการทางประวัติศาสตร
มาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบในการศึกษาตัวอยางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร ไทย
สมัยกอนสุโขทัย รัฐโบราณในดินแดนไทย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
ของอาณาจักรสุโขทัยในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยที่สงผลถึงสังคมไทยในปจจุบันและความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
โดยใชกระบวนการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา
กระบวนการสรางเจตคติ และการฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมตาง ๆ
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู
แนวคิดสําคัญของการจัดศึกษา ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผู เ รี ย น คิ ด และลงมื อปฏิ บั ติดว ยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรีย นรูและพัฒ นาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรูจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
เพราะสามารถทําใหผูสอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ใหความสําคัญของการบูรณาการความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของ
ระดับการศึกษา ไดระบุใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล
๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเ พื่ อ
ปองกันและแกไขปญหา
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๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ มีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
๖) จั ดการเรี ย นรู ให เ กิ ดขึ้ นได มี การประสานความรวมมือกับ บิดา มารดา ผูป กครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ทุกเวลา ทุกสถานที่
ครูผูสอน
การจัดการเรียนรูตามแนวดังกลาว จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนการสอนทั้งของผูเรียน
และผูสอน กลาวคือลดบทบาทของครูผูสอน จากการเปนผูบอกเลา บรรยาย สาธิต เปนการวางแผนจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ จะตองเนนที่บทบาทของผูเรียนตั้งแตเริ่ม คือ รวมวางแผนการเรียน
การวัดผล ประเมินผล และตองคํานึงวากิจกรรมการเรียนนั้น เนนการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ
ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงเรียนรูหลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะหการแกปญหา
การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การสรางคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนได เพื่อนําไปสูคําตอบของปญหาหรือ
คําถามตาง ๆ ในที่สุดสรางองคความรู ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูเหลานี้ตองพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย ทั้งทางรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา โดยคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังนี้
• ควรใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลาดวย การกระตุนใหนักเรียนลงมือ
ทดลองและอภิปรายผล โดยใชเทคนิคตาง ๆ ของการสอน เชน การนําเขาสูบทเรียน การใชคําถาม
การเสริมพลังมาใชใหเปนประโยชน ที่จะทําใหการเรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา
• ครูควรมีการวางแผนการใช คําถามอยางมีประสิ ทธิภาพ เพื่อจะนํานักเรีย นเขาสูบ ทเรียน และลง
ขอสรุปไดโดยที่ไมใชเวลานานเกินไป ครูควรเลือกใชคําถามที่มีความยากงายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
• เมื่อนักเรียนถาม อยาบอกคําตอบทันที ควรใหคําแนะนําที่จะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดเอง ครูควร
ใหความสนใจตอคําถามของนักเรียนทุก ๆ คน แมวาคําถามนั้นอาจจะไมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนอยู
ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงใหทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสูเรื่องที่กําลังอภิปรายอยู สําหรับ
ปญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะไดหยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
• การสํารวจตรวจสอบซ้ํา เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู ครูควร
ย้ําใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบซ้ําเพื่อนําไปสูขอสรุปที่ถูกตองและเชื่อถือได
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คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แนวการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยทั่วไปของสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ครูผูสอน
ปลายทางควรรู คือ
๑) ขั้นนํา
ขั้นนํามีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน สงเสริมความสนใจและกระตุนใหผูเรียนได
ระลึกถึงความรูเดิมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูเรื่องใหม เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูเรื่องใหม
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นนํา ประกอบดวย
(๑) การสรางความสนใจ ทําไดโดยการตั้ งคําถามเพื่ อกระตุน ความอยากเรี ยนรูของผูเรีย นใน
เรื่องที่ผูเรียนสนใจหรือเรื่องที่เปนประสบการณใกลตัวผูสอนอาจใชวิธี การนําเสนอภาพ การใชสื่อวีดิทัศน หรือ
การสาธิต เหตุการณที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะเรียนเปนการดึงความสนใจของผูเรียน
(๒) การบอกจุดประสงคแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรับรูวาพฤติกรรมหรือการกระทําอยางใดที่แสดง
ผลการเรียนรูของตนหรือเปนสิ่งที่ผูสอนคาดหวัง เพื่อใหผูเรียนสามารถตั้งจุดมุงหมายอยางชัดเจนในการเรียนรู
ในครั้งนั้น ๆ
(๓) การกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงเรื่องที่ผูเรียนไดเรียนรูมากอน เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธ
ของการเรียนรูสิ่งใหมกับสิ่งที่ผูเรียนรูมากอน เพื่อใหการเรียนรูสิ่งใหมประสบความสําเร็จไดงายขึ้น อาจใช
วิธีการสนทนา การใชคําถามกระตุนใหเกิดการทบทวนประสบการณเดิมของผูเรียน
๒) ขั้นสอน
ขั้นสอนมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดดึงเอาความรูเดิมที่เกี่ยวกับการเรียนรูสิ่งใหมนําออกมาใช
สรางความรู ความเขาใจกับสารสนเทศใหมที่ไดรับ
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นสอน ประกอบดวย
(๑) การนําเสนอความรูและสื่อการเรียนรูซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีเชน การสาธิต การนําเสนอ
ตัวอยาง การบอกเลา การใหผูเรียนเปนผูคนพบ ในการนําเสนอความรูอาจใชวิธีอุปนัยหรือวิธีนิรนัย ถาเปน
การเรียนรูความคิดรวบยอดที่เปนรูปธรรมควรใชวิธีอุปนัย โดยใหนักเรียนไดเห็นตัวอยางหลากหลายแลวสรุป
ความหมายของสิ่งนั้นดวยตนเอง แตถาเปนเรื่องนามธรรมควรใชวิธีนิรนัย และอาจนําเสนอดวยภาพหรือแผนภูมิ
(๒) การนําเสนอและชี้แนะแนวทางการเรียนรูใหกับผูเรียน ถาเปนเรื่องใหมที่ผูเรียนไมเคยรูมากอน
จําเปนตองบอกโดยตรง ถาเปนเรื่องที่ผูเรียนสามารถคนพบไดดวยหลักเหตุผล ผูสอนอาจนําเสนอความรู
โดยวิธีใหผูเรียนคนพบความรู นอกจากนี้ผูสอนควรคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ผูเรียนบางคนตองการ
การชี้ แ นะจากผู ส อนมาก และบางคนอาจไม ต อ งการการชี้ แ นะ ดั ง นั้ น ผู ส อนจึ ง ควรใช วิ จ ารณญาณใน
การดําเนินการ
(๓) การใหผูเรียนปฏิบัติและฝกฝนจากใบงาน กิจกรรม หรือตัวอยางตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางถองแท
(๔) การใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน ขอมูลปอนกลับที่ใหกับผูเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อสรางแรงจูงใจ
แกผูเรียนใหเกิดความมั่นใจในการเรียนรูและเพื่อใหขอมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับผลการปฏิบัติของผูเรี ย นว า
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ถูกตองหรือไมอยางไร ชวยใหผูเรียนทราบความกาวหนาของการปฏิบัติวาเปนอยางไร มีความเหมาะสม
หรือไม ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร และชี้ใหเห็นแนวทางที่จะปรับปรุงแกไข
๓) ขั้นสรุป
ขั้นสรุปมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดสรุป และทบทวนความรูที่ไดรับวาเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม
อยางไร และผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางไร
แนวทางการเรียนการสอนในขั้นสรุป ประกอบดวย
(๑) การรวบรวมและสังเคราะหสิ่งที่เรียนรูใหม เทคนิควิธีที่จะชวยในการสรุปความรูที่นิยมใชกัน
ไดแก การนําเสนอโดยใชแผนผังความคิด (Graphic Organizers) คือ แบบของการสื่อสาร เพื่อใชนําเสนอ
ขอมูลหรือความรูที่ไดจากการรวบรวมอยางเปนระบบ ใหมีความเขาใจงาย กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟกไดมา
จากการนํ าข อมู ล ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มาทํ า การจัด กระทํ าข อ มูล โดยอาศัย ทั ก ษะการคิด เชน การสัง เกต
เปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงลําดับ การใชตัวเลข การวิเคราะห การสรางแบบแผน
จากนั้ น จึ งเลื อกผั งกราฟ กเพื่ อนํ า เสนอข อมูล ที่จัดกระทําแลว ตามเปาหมายหรือวัตถุป ระสงคที่ผูนําเสนอ
ตองการ (ดูภาคผนวก ข)
นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรูโดยทั่วไปของสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แลวมีการประยุกตใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่ครูผูสอนปลายทางควรรู คือ
๑) กระบวนการเรียนการสอน DACIR
กระบวนการเรียนการสอน DACIR ไดรับการออกแบบและพัฒนาโดย ดร.ชัยรัตน โตศิลา เปน
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการเสริมสรางทักษะการคิดทางประวัติศาสตร
โดยมีหลักการของกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้
(๑) ในการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร ผูสอนควรใหผูเรียนฝกตั้งสมมติฐานไวเปนกรอบความคิด
เพื่อเชื่อมโยงคําถามที่ผูเรียนตองการหาคําตอบกับวิธีการคนควาขอมูลมาตอบคําตอบนั้น ไดตรงตามประเด็น
ที่ตั้งไว
(๒) การจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตรของครู เพื่อนํามาใชในการศึกษาและอภิปรายประเด็น
ทางประวัติศาสตรมีสวนชวยกระตุนความสนใจในการเรียนการสอน และสงเสริมทักษะในการสืบคนหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรของผูเรียนเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
(๓) การใชหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีความสัมพันธกับประเด็นทางประวัติศาสตรที่ศึกษามาใช
เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เปนการชวยใหผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกับหลักฐานทางประวัติศาสตร
และเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดมุมมองและแนวคิดทางประวัติศาสตรที่กวางขวางมากขึ้น
(๔) การใหผูเรียนไดใชความคิดในการวิพากษหลักฐานทางประวัติศาสตรในประเด็นตาง ๆ จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาจะเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดใช
ทักษะการคิดในระดับตาง ๆ ในการเรียนรูประวัติศาสตร
(๕) การใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติในการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร โดยการสืบคน
วิเคราะห ตีความ และสังเคราะหขอมูลชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาความรู ความเขาใจขึ้นได
ดวยตนเอง สามารถเชื่อมโยงขอความรูไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล จนนําไปสูการสรางองคความรูใหมทาง
ประวัติศาสตร
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ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นอภิปรายเพื่อกําหนดประเด็นศึกษา (D)
ผูเรียนอภิปรายเหตุการณทางประวัติศาสตรที่จะนําไปสู
การกําหนดคําถามสําคัญ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดกรอบ
เนื้อหา เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นวิเคราะหหลักฐานหลัก (A)
ผูสอนจัดเตรียมหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรที่สําคัญ
จํานวน ๑ ชิ้น เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหในบริบทตาง ๆ
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นเปรียบเทียบขอมูล (C)
ผู ส อนจั ด เตรี ย มหลั ก ฐานชั้ น ต น และหรื อ ชั้ น รองทาง
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับประเด็นทางประวัติศาสตรที่ศึกษา
จํานวนที่มากขึ้นเพื่อใหผูเรียนวิเคราะหและตีความหลักฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร และเชื่ อ มโยงข อ ค น พบดั ง กล า วเพื่ อ นํ า ไปสู
การเปรียบเทียบกับขอคนพบที่ไดจากขั้นที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นปฏิสัมพันธกับหลักฐานทางประวัติศาสตร (I)
ผู เ รี ย นค น คว า และจั ดเตรี ย มหลั กฐานชั้น ตน และหรื อ
ชั้ น รองทางประวั ติ ศ าสตร ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรในขั้นตอนที่ ๒ โดยนํามาวิเคราะหและตีความเพื่อ
นําไปสูการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นนําเสนอขอคนพบ (R)
ผู เ รี ย นนํ า เสนอเรื่ อ งราวที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสมมติ ฐ าน
อย า งมี เ หตุ ผ ลเพื่ อ ความต อ เนื่ อ งและมี ก ารอ า งอิ ง ข อ เท็ จ จริ ง
โดยนําเสนอทั้งขอมูลที่เปนแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแยง
กับแนวคิดหลัก

ทักษะการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร

ตัวอยางของการจัดการเรียนการสอน DACIR สามารถศึกษาไดจากหนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง
รัฐโบราณในดินแดนไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคกลาง (รัฐทวารวดี และ
รัฐละโว)
๒) รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ (Instructional Models of Cooperative
Learning)
รูปแบบการเรียนการสอนของแนวคิดแบบรวมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรูแบบรวมมือ
ของจอห น สั น และจอห น สั น ได ชี้ ให เ ห็ น วา ผูเรีย นควรรวมมือกัน ในการเรีย นรูมากกวาการแขงขัน เพราะ
การแขงขันกอใหเกิดสภาพการณแพ-ชนะ ตางจากการรวมมือกันซึ่งกอใหเกิดสภาพการณชนะ-ชนะ อันเปน
สภาพการณที่ดีกวาทั้ งทางด านจิตใจและสติปญญา หลักการเรียนรูแบบรวมมื อ ๕ ประการประกอบดว ย

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๗๓

(๑) การเรี ย นรู ต อ งอาศั ย หลั ก พึ่ ง พากั น โดยถื อ ว า ทุ ก คนมี ค วามสํ า คั ญ เท า เที ย มกั น และจะต อ งพึ ง พากั น
เพื่อความสําเร็จรวมกัน (๒) การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ขอมูล และการเรียนรูตาง ๆ (๓) การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะ
ในการทํ า งานร ว มกั น (๔) การเรี ย นรู ร ว มกัน ควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม ที่ใชในการทํางาน (๕)
การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได
หากผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูแบบรวมมือกัน นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานเนื้อหาสาระตาง ๆ
ไดกวางขึ้นและลึกซึ้งขึ้นแลวยังสามารถชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสังคมและอารมณมากขึ้นดวย รวมทั้งมี
โอกาสไดฝกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ (Instructional Models of
Cooperative Learning) คือมุงใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและ
ความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะสังคมตาง ๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางาน
รวมกับผูอื่น ทักษะการสรางความสัมพันธ รวมทั้งทักษะแสวงหาความรู ทักษะการคิด การแกปญหาและอื่น ๆ
ตั ว อย า งของการจั ดการเรี ย นการสอนแบบร ว มมื อสามารถศึกษาไดจ ากหนว ยการเรีย นรูที่ ๔
เรื่อง เศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางรัฐในสมัยสุโขทัย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สภาพเศรษฐกิจ
ในสมัยสุโขทัย
๓. สื่อการจัดการเรียนรู/แหลงเรียนรู
สื่อการจัดการเรียนรู หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ใชเปนเครื่องมือ ทั้งวัสดุ อุปกรณและวิธีการสําหรับการสอน
เพื่อใชเปนสื่อกลางในการสงเสริมการเรียนรูใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ผูสอนตั้งไวอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสื่อการจัดการเรียนรูสําหรับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สําคัญ ไดแก
๑) ใบความรูสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
๒) ใบงานสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
๓) วีดิทัศนสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
๔) ภาพสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
๕) แผนที่กายภาพและแผนทีท่ ี่เกี่ยวของ
๖) บัตรคําสําหรับกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
๗) บทความทางประวัติศาสตรในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
แหลงเรียนรู หมายถึง หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุ ทยานวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศู น ย การกีฬาและนัน ทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรีย นรู อื่ น
โดยแหลงเรียนรูสําหรับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่สําคัญ ไดแก
๑) หองสมุด
๒) อินเทอรเน็ต
๓) ชุมชน
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๔. การวัดและประเมินผล
จุดประสงคสําคัญของการประเมินการเรียนรูคือการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
ผูสอนหรือหลักสูตรวางไว ปญหาที่พบในปจจุบันก็คือ ผูบริหาร ผูสอน ตลอดจนผูปกครองเปนจํานวนมาก
ยังใหความสําคัญการเรียนรูแบบทองจําเพื่อสอบ หรือการเรียนรูเพื่อแขงขัน ซึ่งถือเปนการเรียนรูแบบผิวเผิน
มากกวา การประเมินการเรียนรูระหวางเรียนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธของการเรียนรูจะยั่งยืนกวา
(กุศลิน, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร และวรรณทิพา รอดแรงคา, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ ของผูเรียนนั้นจําเปนตองมีการประเมินการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตนระหวางและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู โดยใชการประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล องตามวั ตถุ ป ระสงค ของการเรี ย นรูรูป แบบการประเมิน การเรีย นรูไดแก การประเมิน การเรียนรู
ระหว า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู ส รุ ป รวม (Summative Assessment)
และการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู
และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผูสอนจําเปนตองสะทอนการประเมิน ใหผูเรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง และผูสอนตองนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรูเพื่อให
สามารถดําเนินการแกไข ชวยเหลือ หรือหาวิธีการตาง ๆ เพื่อชวยใหผูเรียนแตละคนเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดตามแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเปาหมายของตัวชี้วัดตาง ๆ (กุศลิน, ๒๕๕๕ )
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นและเพื่ อการตั ดสิ น ผลการเรีย น ในการพัฒ นาคุณภาพการเรีย นรูของผูเรีย นใหป ระสบ
ความสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
สะท อนสมรรถนะสํ า คั ญ และคุ ณลั กษณะอัน พึงประสงคของผูเรีย น ซึ่งเปน เปาหมายหลักในการวัดและ
ประเมินการเรียนรูในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู ใหความสําคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความพรอม และความรูเดิมของผูเรียน (ผสมผสาน
ในกิจกรรมการเรียนรูข้นั นํา)
(๒) การวัดและประเมิ นระหวา งเรี ยน ไดแก ดานความรู ทักษะการปฏิ บัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพรอมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรูขั้นสอน) จุดมุงหมายของการประเมินระหวางเรียน มีดังนี้
(ก) เพื่อคนหาและวินิจฉัยวาผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหา มีทักษะความชํานาญ รวมถึง
มีเจตคติทางการเรียนรูอยางไรและในระดับใด เพื่อเปนแนวทางใหผูสอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
(ข) เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับใหกับผูเรียนวามีผลการเรียนรูอยางไร
(ค) เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการสรุ ป ผลการเรี ย นรู แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ พั ฒ นาการด า น
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๗๕

เครื่องมือที่ ใช ในการวั ดและประเมินผลผูเรียนระหวางการเรียนรู ไดแก การตอบคํา ถาม
การทําใบงาน การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู การรวมอภิปรายประเด็นตางๆ และการสังเกตพฤติกรรม
(๓) การวั ด และประเมิ น หลั งเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จ ตามจุดประสงคร ายแผน เปน
การพัฒนาในจุดที่ผูเรียนอาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมถูกตอง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และ
เพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู เปนการประเมินหลังจากผูเรียนไดเรียนไปแลว อาจเปนการประเมินหลังจบ
หนวยการเรียนรูหนวยใดหนวยหนึ่ง รวมทั้งการประเมินกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ผลจากการประเมิน
ประเภทนี้ใชในการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับระดับคะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหนวยการเรียนรู เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียนวาบรรลุเปาหมาย
ของหนวยการเรียนรูตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติหรือไม เชน การทําโครงงาน
การนําความรูไปใชเพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ
การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning log)
นอกจากนี้ ควรใหผูเรียนไดประเมินการเรียนรูของตนเอง เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรู
ทั้งที่ทําไดดีและยังตองพัฒนา โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning log) (ดูภาคผนวก ค.) ควรให
ผูเรียนไดประเมินการเรียนรูยอยหลังจบการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู และประเมินการเรียนรูรวมในชวง
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใชชุดคําถามและจํานวนขอใหเหมาะสมกับบริบทของ
ผูเรียน ชวงเวลาและธรรมชาติของแตละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียน
แบบสะทอนคิด และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึกพรอมใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค
รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
ตอไป
๒) ผูประเมิน ไดแก เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผูเรียน ผูเรียนประเมินตนเอง ผูปกครองรวม
ประเมิน
๕.คําแนะนําสําหรับครู
๑) การเตรียมตัวของครู
(๑) ศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจคํ า ชี้ แ จงและทํ า ความเข า ใจเชื่ อ มโยง ทั้ ง เป า หมาย กิ จ กรรมและ
การวัดผลและประเมินผลระหวางหนวยการเรียนรูกับแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง
(๒) ศึ กษาค น คว า ความรู เ พิ่มเติม จากแหลงเรีย นรู หนว ยงาน องคกรที่ใหความรูที่เชื่อถือได
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางรอบดาน
(๓) ปรับประยุกตหรือเพิ่ม เปาหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เปนจุดเนน
และที่เปนปจจุบันตามบริบทของหองเรียน โรงเรียนชุมชนกิจกรรมการเรียนรู รวมถึงการวัดประเมิน
(๔) จัดเตรียมใบงาน บันทึกการเรียนรู สื่ออุปกรณ
๒) การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช
(๑) ครูผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจกอนนําแผนการจัดการเรียนรู พรอมกับการเตรียมสื่อ
ใหพรอมและครบตามคาบเวลาในแตละแผนไวกอนลวงหนากอนนําไปใช

๕๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

(๒) ครูผูสอนควรนําแผนการจัดการเรียนรูออกมาเตรียม แลววางแผนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับผูเรียน หรือมีการปรับปรุงแผนการสอนหลังการสอนใหมีความทันสมัย ตอความเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ
ปลู กฝ งคุ ณลั กษณะอั น พึ งประสงค ค า นิ ย ม เจตคติ ทุกแผนการจัดการเรีย นรู รวมทั้งวัดและประเมิน ผล
ทั้งทักษะกระบวนการเรียนรู ตามศักยภาพของผูเรียน และตามสภาพจริง
๓) การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมการเรียนรู
(๑) จัดสภาพแวดลอม หองเรียน หรือภายนอกหองเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู สะอาด มีความเปน
ระเบียบ ตกแตงหองเรียนใหนาอยู มีมุมตาง ๆ ในหองเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ และงายตอการนํามาใช
มีปายนิเทศใหความรู ภายนอกหองเรียนจัดบรรยากาศใหเปนธรรมชาตินาอยู รมรื่นและเหมาะกับกิจกรรม
การเรียนรู ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดลอม หรือหองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูอยางเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู หรือ ชองทางเสนอขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัยปจจุบันอยูเสมอ
๔) การบันทึกหลังการสอนของครู
(๑) บันทึกการใชแผนการจัดการเรียนของตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมผูเรียนระหวางเรียน และ
ประเมินตนเองใชเ ทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวม มีความรู มีทักษะ และคุณลักษณะตาม
จุดประสงค
(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ หรือ อุปสรรคของการสอน เชน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม
การเตรียมตัวเพิ่ม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย
(๓) สรุ ป ข อจํ า กั ดการใช แผนการจัด การเรี ย นรู และปรับ ปรุงตามแนวทางของครูป ลายทาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางตอเนื่อง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๗๗

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรสําหรับการศึกษาเหตุการณ เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของ
กับตนเอง ครอบครัวในทองถิ่นตนเอง การสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีของไทย ปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรี
ในการสรางสรรคความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดานการเมือง
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตาง ๆ สาเหตุปจจัยและผลของ
เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย เชน การทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ ๔
การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยในสมัยรัตนโกสินทรที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาชาติไทยจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และบทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบนั ในสังคมโลก
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคน การตรวจสอบ การวิเคราะห การวิพากษ การตีความ
หลั ก ฐานทางประวั ติศ าสตร อย างเป น ระบบประกอบด ว ยเหตุ ผ ล การสังเคราะห และการนํ าเสนอข อ มู ล
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา และใชกระบวนการกลุมในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว และทองถิ่นของตนเอง
รวมทั้งเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการศึกษาวิชาประวัติศาสตร เห็นความสําคัญของการใชวิธีการทางประวัติศาสตร
และหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อสืบสอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร การเขาถึงความรูสึกทางประวัติศาสตร
ตามประเด็นทางประวัติศาสตรที่ศึกษา สามารถนําบทเรียนที่ไดรับจากการศึกษาประวัติศาสตรไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนตอชีวิตประจําวัน ภาคภูมิใจและธํารงความเปนไทย เห็นคุณคาและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลก
ไดอยางสันติสุข
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ ตัวชี้วัด ม. ๓/๑ ม. ๓/๒
มาตรฐาน ส ๔.๓ ตัวชี้วัด ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๕๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

สาระประวัติศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสํ าคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุ ผ ลตาม
วิธีการการทางประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐาน ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร
ม.๓/๓ วิ เ คราะหภูมิปญ ญาและวัฒ นธรรมไทยสมัย รั ตนโกสิ น ทร และอิท ธิ พ ลต อ
การพัฒนาชาติไทย
ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๗๙

โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
หนวย ชื่อหนวยการ
ที่
เรียนรู
๑
พัฒนาการ
การเมือง
การปกครอง
สมัย
รัตนโกสินทร

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๑ เขาใจความหมาย
ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมา
วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยาง
เปนระบบ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราว
เหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผล
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษา
เรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธํารงความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทรในดาน
ตาง ๆ
ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญ

การเมืองการปกครองของ
แตละรัฐยอมตองมี
การปรับเปลี่ยน ปฏิรูปไปตาม
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม กระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก และ
การเรียกรองจากกลุมบุคคล
ในรัฐ เพื่อใหรัฐนั้น ๆ สามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและเจริญ
รุงเรือง

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๖
๑๕

๕๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หนวย ชื่อหนวยการ
ที่
เรียนรู

๒

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

รุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร
ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
พัฒนาการ มาตรฐานการเรียนรู
ทางเศรษฐกิจ ส ๔.๑ เขาใจความหมาย
สมัย
ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
รัตนโกสินทร ทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมา
วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยาง
เปนระบบ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราว
เหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผล
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษา
เรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธํารงความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทรในดาน
ตาง ๆ
ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญ

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ของแตละประเทศยอมมี
การปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกที่ประเทศนั้น ๆ
จะตองปรับใหเหมาะสมกับ
ประเทศของตนเอง

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๔

๑๐

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
หนวย ชื่อหนวยการ
ที่
เรียนรู

๓

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

รุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร
ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
พัฒนาการ มาตรฐานการเรียนรู
ทางสังคมและ ส ๔.๑ เขาใจความหมาย
วัฒนธรรม ความสําคัญ ของเวลาและยุคสมัย
สมัย
ทางประวัติศาสตร สามารถใช
รัตนโกสินทร วิธีการทางประวัติศาสตรมา
วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ
อยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราว
เหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผล
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษา
เรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
มีความรัก ความภูมิใจและธํารง
ความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการ
ของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดาน
ตาง ๆ
ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญ
รุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร
ม.๓/๓ วิเคราะหภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
และอิทธิพลตอการพัฒนาชาติไทย

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมของแตละประเทศ
เปนผลมาจากความตองการของ
กลุมคน ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และพลวัตของ
สังคมโลกที่มีผลตอภูมิภาค
ตาง ๆ

๕๘๑
เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๕

๑๕

๕๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หนวย ชื่อหนวยการ
ที่
เรียนรู
๔

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
พัฒนาการ มาตรฐานการเรียนรู
ความสัมพันธ ส ๔.๑ เขาใจความหมาย
ระหวาง
ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ประเทศสมัย ทางประวัติศาสตร สามารถใช
รัตนโกสินทร วิธีการทางประวัติศาสตร
มาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ
อยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราว
เหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผล
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษา
เรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
มีความรัก ความภูมิใจและธํารง
ความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการ
ของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดาน
ตาง ๆ
ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญ
รุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร
ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

ประเทศตาง ๆ ยอมตอง
ปฏิสัมพันธกันในภายในกลุม
ทั้งในมิติทางการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เพื่อใหประเทศเหลานั้นสามารถ
ดํารงอยูไดทามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงในแตละ
ชวงเวลา

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๕

๑๐

๒๐

๒๐
๓๐
๑๐๐

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๘๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชื่อหนวยการเรียนรู พัฒนาการการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธํารง
ความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ม.๓/๒ วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความมั่ น คงและความเจริ ญ รุ ง เรื อ งของไทยในสมั ย
รัตนโกสินทร
ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเมืองการปกครองของแตละรัฐยอมตองมีการปรับเปลี่ยน ปฏิรูปไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียกรองจากกลุมบุคคลในรัฐ เพื่อใหรัฐนั้น ๆ สามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและเจริญรุงเรือง
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑) การสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานี
๒) ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของกรุงรัตนโกสินทร
๓) การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
๔) สาเหตุและผลของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕

๕๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๕) การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นในสมัยรัชกาลที่ ๕
๖) พระราชกรณียกิจที่สําคัญของรัชกาลที่ ๔–๑๐

ทักษะ/กระบวนการ
๑) การสืบคน วิเคราะห และตีความขอมูล หลักฐานทางประวัติศาสตรในประเด็นที่เกี่ยวกับพัฒนาการ
ดานการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรอยางเปนระบบ
๒) การนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการดานการเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทร
เจตคติ
๑) คุณคาและความสํ า คั ญ ของการนําหลักฐานทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประเด็น เกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
๒) ความสําคัญของการนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
๓) ความสําคัญของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี
๔) ความสําคัญของการจัดการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ ที่
สงผลตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย
๕) ความสําคัญของการปฏิรูปการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรที่สงผลตอพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทย
๖) ความสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ ส ง ผลต อ พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตรไทย
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแกปญหา
๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒) มีวินัย
๓) ใฝเรียนรู

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๕๘๕

๔) อยูอยางพอเพียง
๕) มุงมัน่ ในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขียนเรียงความเรื่อง “ประชาธิปไตยไทยในความคิดของฉัน” ใหนักเรียนแตละคนเขียนเรียงความ
สะท อนความรู และความคิดเห็น เกี่ ย วกั บระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขของประเทศไทย กําหนดความยาวของเรียงความไมเกิน ๒ หนากระดาษ A๔
เกณฑการประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความสอดคลอง
ของเนื้อเรื่อง

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

เขียนแสดงความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของ
ประเทศไทยได
สอดคลองตอเนื่อง
ตลอดทั้งเรื่อง
มีการยกตัวอยาง
บุคคล สถานที่ หรือ
สถานการณ
ประกอบการเขียน
เรียงความไดอยาง
ชัดเจน

เขียนแสดงความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของ
ประเทศไทยได
สอดคลองตอเนื่อง
ตลอดทั้งเรื่อง
มีการยกตัวอยาง
บุคคล สถานที่ หรือ
สถานการณ
ประกอบการเขียน
เรียงความขาด
ความชัดเจน
ในบางประเด็น

เขียนแสดงความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของ
ประเทศไทยได
สอดคลองตอเนื่อง
เปนสวนมาก
มีการยกตัวอยาง
บุคคล สถานที่ หรือ
สถานการณ
ประกอบการเขียน
เรียงความแตขาด
ความชัดเจน

๑ (ปรับปรุง)
เขียนแสดงความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของ
ประเทศไทยได
สอดคลองตอเนื่อง
เปนสวนนอย
แตขาดการ
ยกตัวอยางบุคคล
สถานที่ หรือ
สถานการณ
ประกอบการเขียน
เรียงความ

๕๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๒. การสะทอนความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขของ
ประเทศไทย

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

เขียนแสดงความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ได
อยางถูกตอง
และมีเหตุผล

เขียนแสดงความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ได
อยางถูกตองแตขาด
ความมีเหตุผลใน
บางประเด็น

เขียนแสดงความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ได
อยางถูกตองแตขาด
ความมีเหตุผล

เขียนแสดงความรู
และความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบอบ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขได
ถูกตองบางประเด็น
และขาดความมี
เหตุผล

เรียงความ
ประกอบดวย
สวนนํา เนื้อเรื่อง
และบทสรุป โดย
แตละสวนมี
ความสัมพันธกัน
บางแตขาดความ
เปนระบบ

เรียงความ
มีเนื้อเรื่อง
แตขาดสวนนํา
และบทสรุป

เขียนเรียงความไดไม
ถูกตองตามรูปแบบ
การเขียนเรียงความ

๓. องคประกอบของ เรียงความ
เรียงความ
ประกอบดวย
สวนนํา เนื้อเรื่อง
และบทสรุป โดย
แตละสวนมี
ความสัมพันธกัน
อยางเปนระบบ
๔. ความคิด
สรางสรรค

เรียงความแสดงถึง เรียงความแสดงถึง เรียงความขาด
เรียงความขาด
ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค
และแปลกใหม
เปนสวนนอย
เปนสวนมาก

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนนต่ํากวา
เกณฑการผาน

๑ (ปรับปรุง)

๑๔-๑๖
๑๑-๑๓
๘-๑๐
๘ คะแนน

ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูใหนักเรีย นชมวีดิทั ศนเรื่ อ ง การสถาปนากรุงรัตนโกสิ น ทร
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ใช เ วลาในการชมประมาณ ๔ นาที จากนั้ น ครู ตั้ ง คํ า ถามแล ว ให
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร นักเรียนรวมกันตอบดังนี้
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การสถาปนากรุงเทพมหานครเปน
ราชธานี
๒. ปจจัยที่มีผลตอความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรืองของกรุงรัตนโกสินทร

๕๘๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต

สื่อ
๑. วีดิทัศนเรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
๒. โปรแกรม power point เรื่อง การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร และปจจัยที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรืองในสมัยรัตนโกสินทร
๓. ภาพแผนที่กรุงธนบุรี
วีดิทัศนเรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
๔. ภาพแผนที่กรุงรัตนโกสินทร
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=jNvdnNZXXqM ๕. ขอความเกี่ยวกับสาเหตุการยายราชธานี
จํานวน ๔ ขอความ
๑) จากวี ดิ ทั ศ น ข า งต น กล า วถึ ง สาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใด ๖. ใบงานเรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทรและ
(แนวคําตอบ : การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ และ ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง
สภาพความเจริญรุงเรืองในดานตาง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร)
ในสมัยรัตนโกสินทร

๕๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู
๒) การสถาปนากรุงรัตนโกสินทรขึ้นเปนราชธานีแหงใหมของไทย
ดานความรู
ไดรับอิทธิพลทางความคิด และคติความเชื่อเกี่ยวกับการสรางบานเมือง
นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุการยาย
มาจากยุคสมัย ใดเปน สํ าคั ญ (แนวคําตอบ : เมื่ อพระบาทสมเด็ จ
ราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงรัตนโกสินทร พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปน
ราชธานี แ ห ง ใหม ข องไทย ทรงมี พ ระราชปณิ ธ านที่ จ ะสร า ง
ไดอยางถูกตอง
กรุงเทพมหานคร ตามแบบอยางเมืองหลวง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ ดังนั้นลักษณะการวางผังเมือง รวมทั้งการกอสรางพระบรมมหาราชวัง
และสถานที่สําคัญตาง ๆ ลวนไดรับอิทธิ พลทางความคิ ด และคติ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
ความเชื่อตามแบบอยางกรุงศรีอยุธยาแถบทั้งสิ้น)
ในสมัยรัตนโกสินทรไดอยางมีเหตุผล
๓) เพราะเหตุ ใ ดพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลกดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของ มหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงยายราชธานีจากฝงตะวันตกของแม น้ํา
เจาพระยามายังฝงตะวันออก (แนวคําตอบ : เหตุผลที่รัชกาลที่ ๑
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี
ทรงย า ยราชธานี จ ากฝ ง ตะวั น ตกของแม น้ํ า เจ า พระยามายั ง ฝ ง
ไดอยางมีเหตุผล
ตะวั น ออก เนื่ อ งจากทํ า เลที่ ตั้ ง ของกรุ ง ธนบุ รี มี ชั ย ภู มิ ไ ม เ อื้ อ ต อ
การปองกันขาศึกในยามสงคราม เมืองอยูในทองคุงน้ํา ทําใหกระแส
ของแมน้ําเจาพระยากัดเซาะตลิ่งพังไดงาย เขตพระราชวังคับแคบ มีวัด
ขนาบทั้งสองขางไมสามารถขยายพื้นที่ออกตอไปไดอีก สวนทางฝง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร
๒. การตอบคําถามในใบงาน เรื่อง การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร และปจจัยที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรืองในสมัยรัตนโกสินทร

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยามีชัยภูมิที่ดีกวา เปนพื้นที่ราบลุมอุดม
สมบูรณขนาดกวางใหญ มีชุมชนชาวจีนอยูอาศัยสรางความเจริญ
มากอนแลวทําใหการขยายราชธานีทําไดงาย)
๔) การสถาปนากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร เ ป น ราชธานี ต อ งอาศั ย
ปจ จัย ใดบางในการชว ยสนับ สนุน ใหบานเมืองมีความมั่น คง และ
ความรุงเรืองมาจนถึงยุคปจจุบัน (แนวคําตอบ : การสถาปนากรุง
รัตนโกสิน ทรเปน ราชธานี แหง ใหมข องไทย ตองคํานึงถึง ป จ จั ย ที่
สงผลตอความมั่นคง และความรุงเรืองของบานเมืองเปนสําคัญ เชน
ปจจัยทางดานภูมิศาสตร ดานประวัติศาสตร ดานการเมืองการปกครอง
ดานเศรษฐกิจการคา และดานสังคมวัฒนธรรม เปนตน)
เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูพูดเชื่อมโยงเขาสู
บทเรีย นโดยกลาววา “ภายหลั งจากที่พระบาทสมเด็จ พระพุ ท ธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัช กาลที่ ๑) ทรงปราบจลาจลภายใน
กรุงธนบุรีและสรางความมั่นคงภายในประเทศแลว พระองคทรงยาย
ราชธานีจากกรุงธนบุรีซึ่งอยูทางฝงตะวันตกมายังฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยาและตั้งชื่อใหมวากรุงเทพมหานคร และวันนี้เราจะ

๕๘๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๕๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
มาศึกษาถึงสาเหตุของการยายราชธานี และปจจัยที่สงผลตอความ
มั่นคงและความเจริญรุงเรืองของกรุงรัตนโกสินทร”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การสถาปนา
กรุงเทพมหานครเปนราชธานี และปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรืองในสมัยรัตนโกสินทร โดยใชหนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ รวมกับ โปรแกรม power
point เรื่อง การสถาปนากรุ งรั ตนโกสิ นทร ประกอบการอภิ ปราย
โดยครูดําเนินการดังนี้
๑.๑ ครู ใ ห นั ก เรี ย นดู ภ าพแผนที่ ก รุ ง ธนบุ รี แ ละแผนที่
กรุงรัตนโกสินทร พรอมตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้

ภาพแผนที่กรุงธนบุรี
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/
31352-043955

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร

ภาพแผนที่กรุงรัตนโกสินทร
ที่มา : http://alisuasaming.org/main/?p=2534
๑) กรุ ง ธนบุ รี ตั้ ง อยู บ ริ เ วณใดของแม น้ํ า เจ า พระยา
(แนวคําตอบ : ฝงตะวันตกและทิศตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา)
๒) กรุงรัตนโกสินทรตั้งอยูบริเวณใดของแมน้ําเจาพระยา
(แนวคําตอบ : ฝงตะวันออก)
๓) พื้นที่กรุงธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทรมีความแตกตางกัน
อย างไร (แนวคําตอบ : กรุงธนบุรีมีแมน้ําผากลางเมือง สว นกรุง
รัตนโกสินทรมีแมน้ําอยูดานตะวันตก)
๑.๒ ครู ใ ห นั ก เรี ย นร ว มกั น อ า นข อ ความจากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรทเี่ กี่ยวของกับสาเหตุการยายราชธานี ดังนี้

๕๙๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๕๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขอความที่ ๑
“...ฝงตะวัน ออกนั้น เสีย แตเปน ที่ลุม เจากรุงธนบุรีจึงไดตั้ง อยู ฝ ง
ตะวันตกซึ่งเปนที่ดอน แตฝงตะวันตกก็เปนที่ทองคุง น้ําเซาะทรุดพัง
ไดอยูเสมอไมถาวร...”
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ. (๒๕๕๕). กรุงเทพฯ มาจากไหน. กรุงเทพฯ:
ดรีม แคทเชอร.
ขอความที่ ๒
“...พระราชนิเวศนมนเฑียรสถานเลาก็ตั้งอยูในที่อุปจาร (อยูใกล)
ระหวางวัดแจงกับวัดทายตลาด...”
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ. (๒๕๕๕). กรุงเทพฯ มาจากไหน. กรุงเทพฯ:
ดรีม แคทเชอร.
ขอความที่ ๓
“...อีกทั้งกรุงธนบุรีมีแมน้ําอยูกลางเมือง...”
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ. (๒๕๕๕). กรุงเทพฯ มาจากไหน. กรุงเทพฯ:
ดรีม แคทเชอร.

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขอความที่ ๔
“...ทางฝงตะวันออกเปนที่ชัยภูมิดีกวาฝงตะวันตก เพราะเปนที่แหลม
มีลําแมน้ําเปนขอบเขตอยูกวาครึ่ง ถาตั้งพระนครอยูทางฝงตะวันออก
แมนขาศึกยกมาติดถึงชานพระนครก็จะตอสูปองกันไดงายกวาอยู
ขางฝงตะวันตก...”
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ. (๒๕๕๕). กรุงเทพฯ มาจากไหน. กรุงเทพฯ:
ดรีม แคทเชอร.
จากนั้ น ให นั ก เรีย นร ว มกั น อภิ ป รายตามประเด็ น คํ าถาม
ดังตอไปนี้
๑) จากข อ ความที่ ๑-๓ ปรากฏสาเหตุ ใ ดบ า งที่ ทํ า ให
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลา ฯ ให
ยายราชธานี (แนวคําตอบ : ๑. ที่ตั้งของกรุงธนบุรี อยูบริเวณคุงน้ํา
ของแม น้ํ า เจ า พระยาน้ํ า จึ ง ถู ก น้ํ า กั ด เซาะตลิ่ ง อยู ต ลอด ๒.
พระราชวั ง เดิ ม ของกรุ ง ธนบุ รี มี วั ด ขนาดทั้ ง สองด า น คื อ วั ด อรุ ณ
ราชวราราม (วัดแจง) และวัดโมลีโลกยาราม (วัดทายตลาด) ทําให

๕๙๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๕๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ไมสามารถขยายพระราชวังได ๓. กรุงธนบุรี มีแมน้ํากลางเมือง เปน
เมืองอกแตก ขาศึกสามารถลองเรือมาโจมตีไดงาย)
๒) จากข อ ความที่ ๔ เพราะเหตุ ใ ดจึ ง ย ายราชธานี มายั ง
ฝงตะวันออก (แนวคําตอบ : เพราะมีแมน้ําเปนปราการธรรมชาติกั้น
กําแพงดานตะวันตก)
๒. ครูและนักเรีย นรว มกัน วิ เคราะห ป จ จัย ที่ ส งผลต อ ความมั่ น คง
และความเจริญรุงเรืองในสมัยรัตนโกสินทร จากนั้นครูสุมตัวแทน
นักเรียนหนึ่งคนใหออกมาเขียนแผนผังความคิดสรุปปจจัยที่สงผล
ต อ ความมั่ น คงและความเจริ ญ รุ ง เรื อ งในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร
บนกระดานหนาชั้นเรียน ทั้งนี้ครูและเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ชวยกัน
เพิ่มเติมขอมูลในแผนผังความคิดใหถูกตองและสมบูรณ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร

แนวคําตอบแผนผังความคิดสรุปปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรืองในสมัยรัตนโกสินทร
๓. ครูแจกใบงานเรื่ อ ง การสถาปนากรุ งรัต นโกสิ น ทร และป จ จั ย
ที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองในสมัยรัตนโกสินทร
จากนั้นใหนักเรียนตอบคําถามในเรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
และป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความมั่ น คงและความเจริ ญ รุ ง เรื อ งในสมั ย
รัตนโกสินทร ใหเวลาในการทําใบงานประมาณ ๑๕ นาที เมื่อนักเรียน
ทํ า ใบงานเสร็ จ แล ว ครู สุ ม นั ก เรี ย น ๒-๓ คน ให อ อกมานํ า เสนอ

๕๙๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๕๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
คําตอบในใบงานหนาชั้น เรียน ทั้งนี้ ครูและเพื่อน ๆ ชวยเพิ่มเติ ม
ขอมูลใหถูกตองและสมบูรณ (Obj. ๑, Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรีย นรว มกัน สรุป บทเรีย น โดยครูตั้งคําถามแล ว ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) การสถาปนาอาณาจั ก รต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย สํ า คั ญ ใดบ า ง
(แนวคํ า ตอบ : การสถาปนาอาณาจั ก รของมนุ ษ ย ทุ ก ชนชาติ
ย อมขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสมตามบริ บ ทของสภาพแวดล อ มทาง
ภูมิศาสตร สถานภาพ วิสัยทัศน และความรูความสามารถของผูนํา
สภาพทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของ
บานเมืองนั้นเปนสําคัญ)
๒) การสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีสงผลตอความเจริญ
ของบานเมืองในเวลาต อมาอย างไร (แนวคําตอบ : การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีแหงใหมของราชอาณาจักรไทย ในป
พ.ศ. ๒๓๒๕ นับจากนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๒๐๐ ป
กรุงรัตนโกสินทรมีพัฒนาการในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
สั ง คม และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศอย า งต อ เนื่ อ งส ง ผลให
ประชาชนทุกคนอยูดีมีสุข) (Obj. ๓)
๓) จากการเรียนรูเรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ในคาบนี้
มีประเด็นใดที่นักเรียนเขาใจมากขึ้น หรือเกิดความความรูใหมที่ตาง
ไปจากเดิม (แนวคําตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
๔) ความรูความเขาใจที่มากขึ้น นักเรียนคาดวานาจะเกิดขั้นตอน
ใดในการเรียนรูในคาบนี้ (แนวคําตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)

๕๙๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๕๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุ
การยายราชธานีจากกรุงธนบุรี
มายังกรุงรัตนโกสินทร
ไดอยางถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศน
เรื่องการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร
๓. การดูภาพแผนที่
กรุงธนบุรีและภาพแผนที่
กรุงรัตนโกสินทร
๔. การวิเคราะห
ขอความเกี่ยวกับ
สาเหตุการยายราชธานี
จํานวน ๔ ขอความ
๕. การทําใบงานเรื่อง การ
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร
และปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองในสมัย
รัตนโกสินทร

ดานทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางมีเหตุผล

๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศน
เรื่องการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร
๓. การดูภาพแผนที่
กรุงธนบุรีและภาพแผนที่
กรุงรัตนโกสินทร

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถามสําคัญ
๒. วีดิทัศนเรื่อง
การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร
๓. โปรแกรม power
point เรื่อง
การสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร และ
ปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรือง
ในสมัยรัตนโกสินทร
๔. ภาพแผนที่
กรุงธนบุรี
๕. ภาพแผนที่
กรุงรัตนโกสินทร
๖. ขอความเกี่ยวกับ
สาเหตุการยายราชธานี
จํานวน ๔ ขอความ
๗. ใบงานเรื่อง
การสถาปนากรุง
รัตนโกสินทรและปจจัย
ที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรือง
ในสมัยรัตนโกสินทร
๑. คําถามสําคัญ
๒. วีดิทัศนเรื่อง
การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร
๓. โปรแกรม power
point เรื่อง
การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร และ

เกณฑ
- อธิบายสาเหตุ
การยายราชธานีจาก
กรุงธนบุรีมายัง
กรุงรัตนโกสินทร
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ

- ระบุปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคง และความ
เจริญรุงเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางถูกตองและ
มีเหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปราย
ความสําคัญของการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี
ไดอยางมีเหตุผล

๕๙๙

วิธีการ
๔. การวิเคราะห
ขอความเกี่ยวกับ
สาเหตุการยายราชธานี
จํานวน ๔ ขอความ

เครื่องมือที่ใช
ปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรือง
ในสมัยรัตนโกสินทร

๕. การทําใบงานเรื่อง การ
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร
และปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองในสมัย
รัตนโกสินทร

๔. ภาพแผนที่
กรุงธนบุรี
๕. ภาพแผนที่
กรุงรัตนโกสินทร
๖. ขอความเกี่ยวกับ
สาเหตุการยายราชธานี
จํานวน ๔ ขอความ
๗. ใบงานเรื่อง
การสถาปนากรุง
รัตนโกสินทรและปจจัย
ที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรือง
ในสมัยรัตนโกสินทร
- พูดแสดงความคิดเห็น
๑. คําถามสําคัญ
๒. แบบสังเกต
เกีย่ วกับความสําคัญ
พฤติกรรม
ของการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทรเปน
ราชธานีไดอยางถูกตอง
และมีเหตุผล

๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ

๖๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. .........

๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๐๑

ใบงาน เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร และปจจัยที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร
ชื่อ-สกุล........................................................................................... ชัน้ ม.๓/.......... เลขที่.........
ตอนที่ ๑ การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
คําสั่ง : ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและครบถวนสมบูรณ
๑. สาเหตุใดบางที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) โปรดเกลาฯ ใหยาย
ราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงรัตนโกสินทร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. เพราะเหตุใด พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงเลือกยายราชธานี
มายังฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๖๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตอนที่ ๒ ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองในสมัยรัตนโกสินทร
คําสั่ง : ใหนักเรียนวิเคราะหและสรุปปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองในสมัยรัตนโกสินทร
เปนแผนผังความคิดลงในกรอบที่กําหนดให

นักเรียนประเมินผลงานตนเอง  ดี  พอใช  ปรับปรุง

ครูประเมินผลงาน  ดี  พอใช  ปรับปรุง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๐๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร
ขอบเขตเนื้อหา
ลักษณะการเมืองการปกครองสมัย
รัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
๑) การบริหารราชการแผนดินในเขตราชธานี
๒) การบริหารราชการแผนดินในสวนหัวเมือง
๓) การบริหารราชการแผนดินในสวนทองที่

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูใหนักเรียนรวมกันอานชื่ออัครเสนาบดี ๒ ทาน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทั้งนี้ครูฉายชื่อ
อัครเสนาบดีทั้งสองทานบนกระดานดวยโปรแกรม Power Point จากนั้น
ครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายดังนี้

แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต

๒) ตําแหนง สมุหนายก มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร (แนวคําตอบ :
ผูบังคับบัญชากรมมหาดไทย)
๓) กรมมหาดไทย เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่สําคัญตอบานเมือง
อยางไร (แนวคําตอบ : ดูแลรับผิดชอบฝายพลเรือนทั่วไปและควบคุมดูแล
หัวเมืองฝายเหนือทั้งดานการทหารและพลเรือน)
๔) เจาพระยามหาเสนาบดี ดํ ารงตํ าแหน งใดทางการเมืองในสมัย
รัชกาลที่ ๑ (แนวคําตอบ : ดํารงตําแหนง สมุหกลาโหม)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะหหลักการบริหารงานราชการสวน
ภูมิภาคในสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป
พ.ศ. ๒๔๓๕ ลงในใบงานเรื่อง การเมือง
การปกครอง สมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป
พ.ศ. ๒๔๓๕

สื่อ
เจาพระยารัตนาพิพิธที่สมุหนายก (สน)
๑. ชื่ออัครเสนาบดีในสมัยพระบาทสมเด็จ
ผูบังคับบัญชากรมมหาดไทย
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)
๒. แผนผังการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
เจาพระยามหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม (ปลี)
กอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
ผูบังคับบัญชากรมกลาโหม
๓. แผนผังการบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาค
๑) เจาพระยารัตนาพิพิธ ดํารงตําแหนงใดทางการเมืองในสมัยรัชกาล ๔. ใบงานเรื่อง การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
ที่ ๑ (แนวคําตอบ : ดํารงตําแหนง สมุหนายก)

๖๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทและหนาที่
ของหนวยราชการสวนกลางในเขตราชธานีสมัย
รัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ ไดอยาง
ถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการบริหาร
ราชการแผนดินในสวนหัวเมืองและสวนทองทีไ่ ด
อยางถูกตอง
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของการบริหารราชการแผนดินในสวนหัวเมือง
ไดอยางมีเหตุผล
๒. นักเรียนสามารถระบุประเภทของ
การบริหารราชการแผนดินในสวนหัวเมืองไดอยาง
ถูกตอง
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถสะทอนความสําคัญของ
การจัดการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ ที่สงผลตอพัฒนาการ
ของไทยไดอยางสมเหตุสมผล

๕) ตําแหนง สมุหกลาโหม มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร (แนวคําตอบ :
ผูบังคับบัญชากรมกลาโหม)
๖) กรมกลาโหม เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่สําคัญ (แนวคําตอบ :
ดูแลรับผิดชอบฝายทหารทั่วไปและควบคุมดูแลหัวเมืองฝายใตทั้งหมด)
๗) สรุปสาระสําคัญไดวาอยางไร (แนวคําตอบ : การปกครองสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน มีการแบงหนวยงานราชการที่ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ออกเป น กรม แต ล ะกรมจะมี อั ค รมหาเสนาบดี แ ละ
เสนาบดีตําแหนงตาง ๆ ควบคุมดูแล)
เมื่อนักเรียนรวมกัน ตอบคําถามเสร็จ แลว ครูพูดเชื่อมโยงเขาสู
บทเรี ย นโดยกล า วว า “กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร มี พั ฒ นาการด า นการเมื อ ง
การปกครองอย า งต อ เนื่ อ ง เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารสถาปนากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร
เมื่ อ พ.ศ. ๒๓๒๕ จนกระทั่ ง ป จ จุ บั น เป น เวลายาวนานกว า ๒๓๗ ป
ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรไดมีพัฒนาการตามลําดับ
โดยสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และอิทธิพลจากตางประเทศ
วั น นี้ เ ราจะมาเรี ย นรู ก ารเมื อ งการปกครองสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ก อ น
การปฏิรปู พ.ศ. ๒๔๓๕ กัน”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น อภิ ป รายเนื้ อ หาในประเด็ น การเมื อ ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยใชหนังสือ
เรียนรายวิชาประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ รวมกับแผนผัง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ และ
แผนผังการบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาค จากนั้นครูตั้งคําถามแลว
ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ตามแนวคําถามดังนี้

แผนผังที่ ๑ การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป
พ.ศ. ๒๔๓๕
๑) จากแผนผังที่ ๑ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสิ น ทร
กอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ แบงการปกครองได เปน กี่สวน อะไรบ าง
(แนวคําตอบ : แบ งการปกครองไดเปน ๓ ส ว น ไดแก ๑) การบริห าร
ราชการแผนดินสวนกลาง (เขตราชธานี) ๒) การบริหารราชการแผนดิน
สวนหัวเมือง และ ๓) การบริหารราชการแผนดินในสวนทองถิ่น)

๖๐๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๒) การบริหารราชการสวนกลางแบงออกไดเปนกี่หนวย อะไรบาง
(แนวคําตอบ : การบริหารราชการสวนกลางแบงออกไดเปน ๒ กรม คือ
กรมมหาดไทยและกรมกลาโหม สวน ๑ จตุสดมภ แบงไดเปน กรมเวียง
กรมวัง กรมคลัง และกรมนา)
๓) กรมมหาดไทยมี บ ทบาทหน า ที่ สํ า คั ญ อย า งไร และใครเป น
ผู รั บ ผิ ด ชอบกรมนี้ (แนวคํ า ตอบ : กรมมหาดไทยมี ส มุ ห นายกเป น
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบฝ า ยพลเรื อ นทั่ ว ไป และควบคุ ม ดู แ ล
หัวเมืองฝายเหนือ ทั้งดานทหารและพลเรือนดวย)
๔) กรมกลาโหมมี บ ทบาทหน า ที่ สํ า คั ญ อย า งไร และใครเป น
ผูรับผิดชอบกรมนี้ (แนวคําตอบ : กรมกลาโหมมีสมุหพระกลาโหมเปน
ผูบังคับบัญชา ดูแลรับผิดชอบฝายทหารทั่วไปและควบคุมดูแลหัวเมื อง
ฝายใตทั้งหมด)
๕) กรมเวี ย งมี บ ทบาทหน า ที่ สํ า คั ญ อย า งไร (แนวคํ า ตอบ : ดู แ ล
รับ ผิดชอบรักษาความสงบสุขเรียบรอย ตัดสิน คดีความตาง ๆ ในเขต
ราชธานี)
๖) กรมวั ง มี บ ทบาทหน า ที่ สํ า คั ญ อย า งไร (แนวคํ า ตอบ : ดู แ ล
รับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชสํานัก พระราชวัง และพระราชพิธีตาง ๆ รวมทั้ง
การพิพากษาคดีความในราชสํานัก)
๗) กรมคลั ง มี บ ทบาทหน า ที่ สํ า คั ญ อย า งไร (แนวคํ า ตอบ : ดู แ ล
รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินรายรับ-รายจายของแผนดิน การติดตอคาขายกับ
ตางประเทศ การทําสัญญาทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ การรักษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ผลประโยชนข องแผน ดิ น และดู แ ลบั ง คั บ บั ญ ชาหั ว เมื อ งชายทะเลฝ ง
ตะวันออกทั้งดานการทหารและพลเรือนดวย)
๘) กรมนามี บ ทบาทหน า ที่ สํ า คั ญ อย า งไร (แนวคํ า ตอบ : ดู แ ล
รับ ผิดชอบการรักษา นาหลวง เก็บ หางขาวคานาจากราษฎร รวมทั้ ง
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่นา โค และกระบือ)

แผนผังที่ ๒ การบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาค
๙) จากแผนผังที่ ๒ หมายเลข ๑ จัดเปนหัวเมืองประเภทใดมีลักษณะ
เปน อย างไร และใครเป น ผู ปกครองหัวเมื องประเภทนี้ (แนวคําตอบ :
หมายเลข ๑ เปน หัว เมืองชั้น ใน เปน หั ว เมืองที่อยูไมไกลจากราชธานี
มี ฐ านะเป น หั ว เมื อ งจัต วา โดยทางราชธานี จ ะแต ง ตั้ ง ผู รั้ง ไปปกครอง
โดยตรง ตองฟงคําสัง่ จากเมืองหลวง)

๖๐๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑๐) การที่ ร าชธานี ส ามารถควบคุ ม หั ว เมื อ งชั้ น ในได ส ง ผลดี ต อ
บานเมืองอยางไร (แนวคําตอบ : เนื่องจากการปกครองควบคุมหัวเมือง
ชั้ น ใน ผูป กครองมาจากการแตง ตั้ง ของพระมหากษั ต ริ ย จ ากราชธานี
จึงทําใหหัวเมืองชั้นในมีความใกลชิดกับราชธานี ทําใหปกครองได งาย
เปนฐานอํานาจใหกับราชธานี)
๑๑) การที่หัวเมืองชั้นในมีความใกลชิดกับราชธานีมากเกินไปสงผลเสีย
ตอความมั่นคงของบานเมืองอยางไรบาง (แนวคําตอบ : หัวเมืองชั้นใน
เป น เมื อ งที่ อ ยู ใ กล ร าชธานี แ ละมี อํ า นาจการปกครองค อ นข า งมาก
เจาเมืองอาจใชอํานาจและกําลังพลของตนกอการกบฎได)
๑๒) จากแผนผั ง ที่ ๒ หมายเลข ๒ จั ด เป น หั ว เมื อ งประเภทใด
มีลักษณะ เปนอยางไร และใครเปนผูปกครองหัวเมืองประเภทนี้ (แนวคําตอบ :
หมายเลข ๒ เปน หัว เมืองชั้น นอก เปน เมืองที่อยูหางไกลจากราชธานี
แบงเปนเมืองชั้นเอก โท ตรี ตามขนาด จํานวนพลเมือง และความสําคัญ
เจาเมืองมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตตองปฏิบัติตามคําสั่งจากเมืองหลวงและ
ตองเกณฑแรงงานไปชวยราชการตามที่ราชธานีกําหนด ผูปกครองเมือง
สวนใหญสืบทอดตําแหนงเจาเมืองทางสายโลหิตจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง)
๑๓) การปกครองหัว เมืองชั้น นอกสงผลดี ตอราชธานีอยา งไรบ า ง
(แนวคําตอบ : ราชธานีไดกําลังแรงงานจากหัวเมืองชั้นนอก ทําใหราชธานี
มีอํานาจเพิ่มขึ้น)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑๔) การปกครองหัวเมืองชั้นนอกสงผลเสียตอราชธานีอยางไรบ าง
(แนวคําตอบ : หัว เมืองชั้น นอกตั้งอยูห างจากราชธานี ทําใหร าชธานี
ตรวจสอบไดยาก มีโอกาสกอกบฏไดงาย)
๑๕) จากแผนผั ง ที่ ๒ หมายเลข ๓ จั ด เป น หั ว เมื อ งประเภทใด
มีลักษณะเปนอยางไร และใครเปนผูปกครองหัวเมืองประเภทนี้ (แนวคําตอบ :
หมายเลข ๓ เปนเมืองประเทศราช มีอํานาจปกครองตนเองอยางอิสระ
และมีหนาที่ถวายตนไมเงิน ตนไมทอง และเครื่องราชบรรณาการมาถวาย
พระมหากษัตริยที่กรุงเทพมหานคร กําหนด ๓ ปตอครั้ง รวมทั้งตองสง
กําลังไพรพลมาชวยปกปองราชธานีในยามเกิดศึกสงคราม)
๑๖) การปกครองเมืองประเทศราชสงผลดีตอราชธานีอยางไรบาง
(แนวคําตอบ : สงผลใหราชธานีมีฐานอํานาจและกําลังทหารในการปกปอง
ประเทศ มากขึ้น สงเสริมใหราชธานีมีความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม)
๑๗) การปกครองเมืองประเทศราชสงผลเสียตอราชธานีอยางไรบาง
(แนวคําตอบ : เมืองประเทศราช เปนเมืองที่อยากตั้งตนเปนอิสระและอยู
หางไกลจากราชธานี บางครั้งเมืองประเทศราชไดกอการกบฏรวมมือกับ
ประเทศอื่นเขาตีสยาม)
๑๘) การบริหารราชการแผนดินในสวนทองที่มีลักษณะเปนอยางไร
(แนวคําตอบ : การปกครองในทองที่ตาง ๆ ประกอบดวยหมูบานจะมี
ผูใหญบานเปน หัว หนา หลายหมูบานรวมเปน ตําบล แตล ะตําบลจะมี
กํานันเปนหัวหนาหลายตําบลรวมกันเปนแขวง แตละแขวงจะมีเจาแขวง

๖๐๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
เปนหัวหนาหลายแขวงรวมกันเปนเมือง มีเจาเมืองเปนผูมีอํานาจสูงสุด
ของเมืองนั้น ๆ)
๒. ครูใหนักเรียนทําใบงานเรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยใชเวลาประมาณ ๑๕ นาที เมื่อนักเรียน
แตละคนทําใบงานเสร็จเรียบรอยแลว ครูสุมนักเรียน ๒-๓ คน ใหออกมา
เฉลยคําตอบหน าชั้น เรีย น โดยครูและเพื่อนนักเรี ยนคนอื่ น ๆ รวมกัน
ตรวจสอบความถูกตองและเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณ (Obj. ๑, Obj. ๒,
Obj. ๓, Obj. ๔)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายคําตอบ ตามแนวคําถามดังนี้
๑) การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
มี ลั ก ษณะเป น อย า งไร (แนวคํ า ตอบ : การจั ด การปกครองในสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน ยึดแบบอยางซึ่งมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดย
พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดในการปกครองประเทศ
มีอัครมหาเสนาบดี ๒ ตําแหนง คือ สมุหพระกลาโหม เปนผูบังคับบัญชา
กรมกลาโหม ดูแลรับผิดชอบ ฝายทหารทั่วไป และควบคุมดูแลหัวเมือง
ฝ า ยใต ทั้ ง หมด อี ก ตํ า แหน ง คื อ สมุ ห นายก เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชากรม
มหาดไทย ดูแลรับผิดชอบฝายพลเรือนทั่วไป และควบคุมดูแลหัวเมือง
ฝายเหนือทั้งดานทหารและพลเรือนดวย นอกจากนี้ยังแบงการปกครอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ออกเปน ๓ สวน ไดแก การปกครองราชธานี การปกครองหัวเมือง และ
การปกครองประเทศราช)
๒) ปจจัยใดบางที่สงผลตอรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศ
(แนวคําตอบ : ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศ
ยอมขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของผูนํา สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมของประเทศนั้น รวมทั้งอิทธิพลจากตางประเทศ)
๓) รูปแบบการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิ รู ป
พ.ศ. ๒๔๓๕ มีความสําคัญตอความมั่นคงและความเจริญของบานเมือง
อย างไร (แนวคําตอบ : การเมืองการปกครองสมัย รั ตนโกสิน ทร ก อ น
การปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ เปนรากฐานทางการเมืองการปกครองที่สําคัญ
ชวยสรางความมั่นคงและความเจริญใหกับบานเมืองในยุคสมัยตอ ๆ มา)
(Obj. ๕)

๖๑๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๑๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
๑. นักเรียนสามารถอธิบาย
หนาที่ของหนวยราชการ
สวนกลางในเขตราชธานี
ไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะการบริหารราชการ
แผนดินในสวนหัวเมืองและ
สวนทองที่ไดอยางถูกตอง

ดานทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห
ขอดีและขอเสียของ
การบริหารราชการแผนดิน
ในสวนหัวเมืองไดอยาง
มีเหตุผล
๒. นักเรียนสามารถระบุ
ประเภทของการบริหาร
ราชการแผนดินในสวน
หัวเมืองไดอยางถูกตอง

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การวิเคราะหบทบาท
หนาทีข่ องอัครเสนาบดี
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ ๑)
จํานวน ๒ ทาน
๓. การศึกษาแผนผัง
การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรกอน
การปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
และแผนผังการบริหาร
ราชการแผนดินสวน
ภูมิภาค
๔. การทําใบงานเรื่อง
การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรกอน
การปฏิรปู พ.ศ. ๒๔๓๕
๑. การถาม–ตอบ
๒. การวิเคราะหบทบาท
หนาที่ของอัครเสนาบดี
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ ๑)
จํานวน ๒ ทาน
๓. การศึกษาแผนผัง
การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรกอน
การปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
และแผนผังการบริหาร
ราชการแผนดินสวน
ภูมภิ าค
๔. การทําใบงานเรื่อง
การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรกอน
การปฏิรปู พ.ศ. ๒๔๓๕

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถามสําคัญ
๒. ชื่ออัครเสนาบดี
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ ๑)
๓. แผนผังการเมือง
การปกครองสมัย
รัตนโกสินทรกอน
การปฏิรปู พ.ศ. ๒๔๓๕
๔. แผนผังการบริหาร
ราชการแผนดินสวน
ภูมิภาค
๕. ใบงานเรื่อง
การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรกอน
การปฏิรปู พ.ศ. ๒๔๓๕

เกณฑ
- อธิบายหนาที่ของ
หนวยราชการสวนกลาง
ในเขตราชธานีไดอยาง
ถูกตองและครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ
- อธิบายลักษณะ
การบริหารราชการ
แผนดิน ในสวนหัวเมือง
และสวนทองทีไ่ ดอยาง
ถูกตองและครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ

๑. คําถามสําคัญ
๒. ชื่ออัครเสนาบดี
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ ๑)
๓. แผนผังการเมืองการ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กอนการปฏิรูป
พ.ศ. ๒๔๓๕
๔. แผนผังการบริหาร
ราชการแผนดินสวน
ภูมิภาค
๕. ใบงานเรื่อง
การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรกอน
การปฏิรปู พ.ศ. ๒๔๓๕

- ระบุขอดีและขอเสียของ
การบริหารราชการ
แผนดินในสวนหัวเมือง
ไดอยางถูกตองและชัดเจน
- ระบุประเภทของ
การบริหารราชการ
แผนดินในสวนหัวเมืองได
อยางถูกตองและชัดเจน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานคุณลักษณะ
๑. การถาม–ตอบ
นักเรียนสามารถสะทอน
๒. การสังเกตพฤติกรรม
ความสําคัญของการจัดการเมือง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
ที่สงผลตอพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทยไดอยาง
สมเหตุสมผล

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๖๑๓
เกณฑ
- พูดสะทอนความ
สําคัญของการจัด
การ เมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรกอน
การปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
ที่สงผลตอพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรไทย
ไดอยางถูกตองและ
มีเหตุผล

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๖๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ใบงานเรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
ชื่อ .................................................. นามสกุล ............................................ ชั้น ม.๓/...... เลขที่ ........
คําสั่ง ใหนักเรียนนําคําตอบที่กําหนดใหตอไปนี้ เติมลงในชองวางใหถูกตอง
กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนา กรมกลาโหม กรมมหาดไทย จตุสดมภ
แผนผังการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ ในเขตราชธานี
พระมหากษัตริย
.................................

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

ดูแลฝายพลเรือน และ
ดูแลหัวเมืองฝายเหนือ

ดูแลฝายทหาร และดูแล
หัวเมืองฝายใต

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

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

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

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

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

ดูแลความสงบเรียบรอย
และตัดสินคดีความ
ในเขตเมืองหลวง

ดูแลพระราชวัง
พระราชพิธี และ
ตัดสินคดีความในวัง

หรือกรมทา ดูแลรายได
ของแผนดิน การคาขาย
กับตางประเทศ และ
ดูแลเมืองชายทะเล
ตะวันออก

ดูแลเสบียงอาหาร
เก็บภาษีนาจากราษฎร

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๑๕

แผนผังการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสวนหัวเมือง
หัวเมืองเอก

หัวเมืองโท

หัวเมืองตรี หัวเมืองจัตวา เมืองประเทศราช
หัวเมือง

หัวเมืองชั้นใน

หัวเมืองชั้นนอก
.................................

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

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

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

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

เปนหัวเมืองตางชาติ ตางภาษา ตองถวายตนไมเงินตนไมทอง
และเครื่องราชบรรณาการตอพระมหากษัตริยที่กรุงเทพฯ
กําหนด ๓ ปตอครั้ง
แผนผังการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสวนทองถิ่น
หมูบาน แขวง ตําบล เมือง
บาน
.................................
.................................
.................................
.................................
นักเรียนประเมินผลงานตนเอง  ดี  พอใช  ปรับปรุง

ครูประเมินผลงาน  ดี  พอใช  ปรับปรุง

๖๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เฉลยใบงานเรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕
ชื่อ .................................................. นามสกุล ............................................ ชั้น ม.๓/...... เลขที่ ........
คําสั่ง ใหนักเรียนนําคําตอบที่กําหนดใหตอไปนี้ เติมลงในชองวางใหถูกตอง
กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนา กรมกลาโหม กรมมหาดไทย จตุสดมภ
แผนผังการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ.๒๔๓๕ ในเขตราชธานี
พระมหากษัตริย
จตุสดมภ

กรมมหาดไทย

กรมกลาโหม

ดูแลฝายพลเรือน และ
ดูแลหัวเมืองฝายเหนือ

ดูแลฝายทหาร และดูแล
หัวเมืองฝายใต

กรมเมือง

กรมวัง

กรมคลัง

กรมนา

ดูแลความสงบเรียบรอย
และตัดสินคดีความ
ในเขตเมืองหลวง

ดูแลพระราชวัง
พระราชพิธี และตัดสิน
คดีความในวัง

ดูแลรายไดของแผนดิน
การคาขายกับ
ตางประเทศ และดูแล
เมืองชายทะเล
ตะวันออก

ดูแลเสบียงอาหาร
เก็บภาษีนาจากราษฎร

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๑๗

เฉลยแผนผังการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสวนหัวเมือง
หัวเมืองเอก

หัวเมืองโท

หัวเมืองตรี หัวเมืองจัตวา เมืองประเทศราช
หัวเมือง

หัวเมืองชั้นนอก
.................................

หัวเมืองชั้นใน

เมืองประเทศราช

หัวเมืองจัตวา
หัวเมืองเอก

หัวเมืองโท

หัวเมืองตรี

เปนหัวเมืองตางชาติ ตางภาษา ตองถวายตนไมเงินตนไมทอง
และเครื่องราชบรรณาการตอพระมหากษัตริยที่กรุงเทพฯ
กําหนด ๓ ปตอครั้ง
แผนผังการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูป พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสวนทองถิ่น
เมือง หมูบาน แขวง ตําบล
บาน
หมูบาน
ตําบล
แขวง
เมือง

๖๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู
แหลงเรียนรู
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร ระดับชั้น
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
ครู ใ ห นั ก เรี ย นชมวี ดิ ทั ศ น ส ารคดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท
มัธยมศึกษาปที่ ๓
วิธีการทางประวัติศาสตร
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอน การปฏิรูประเบียบบริหาร ๒. หองสมุด
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร ราชการแผนดิน ใชเวลาในการชมประมาณ ๕ นาที จากนั้นครูตั้ง ๓. อินเทอรเน็ต
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
คําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบ โดยใชแนวคําถามดังนี้
สื่อ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิ เ คราะห พั ฒ นาการของ
๑. วีดิทัศนสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
ไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอน การปฏิรูป
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ความมั่ น คงและความเจริ ญ รุ ง เรื อ งของไทย
๒. โปรแกรม power point เรื่อง การปฏิรูป
ในสมัยรัตนโกสินทร
การเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
๓. บัตรคําชื่อกระทรวงสมัยรัชกาลที่ ๕ จํานวน
ขอบเขตเนื้อหา
๑. สาเหตุของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง วีดิทัศนสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา- ๑๒ กระทรวง
เจาอยูหัว ตอน การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผนดิน
๔. บัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
พ.ศ. ๒๔๓๕
๒. ผลของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LJRK8dDxaMc ของแตละกระทรวงจํานวน ๑๒ บัตรขอความ
พ.ศ. ๒๔๓๕
๑) Government Reform ในสมัยรัชกาลที่ ๕ หมายถึงอะไร ๕. ใบความรูเรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง
๓. การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและ (แนวคําตอบ: Government Reform หมายถึง การปฏิรูประเบียบ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
สวนทองถิ่นในสมัยรัชกาลที่ ๕
บริหารราชการแผนดิน ทําใหเกิดการสรางระบอบการปกครอง ภาระงาน/ชิ้นงาน
ตามแบบตะวันตก)
- การวิเคราะหและอภิปรายสาเหตุและผลของ
การปฏิรปู การเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู
๒) เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ดานความรู
จึงตองทรงใหมีการปฏิรู ประเบีย บบริหารราชการแผ นดิ น (แนว
๑. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายสาเหตุ แ ละ คําตอบ : ทรงเห็นวาวิธีการปกครองของสยามที่มีอยูนั้นล าสมัย
ผลของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. จําเปนตองเปลี่ยนโครงสรางระบอบการปกครองใหมใหทัดเทียม
กับนานาประเทศ)
๒๔๓๕ ไดอยางถูกตอง
๓) รัชกาลที่ ๕ ทรงแตงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดินหรือ
๒. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะ
การปกครองส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค และ รัฐมนตรีสภา (Council of State) และสภาที่ปรึกษาในพระองค
สวนทองถิ่นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดอยางถูกตอง หรื อ องคมนตรี ส ภา (Privy council) ขึ้ น เพื่ อ ทํ า หน า ที่ สํ า คั ญ
อะไรบาง (แนวคําตอบ : บทบาทหนาที่ของสภาที่ปรึกษาราชการ
ดานทักษะและกระบวนการ
นั ก เรี ย นสามารถระบุ บ ทบาทหน า ที่ ข อง แผนดิน คือ เปนที่ปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ที่จะทําใหบานเมืองมีความ
หน ว ยงานราชการส ว นกลางภายหลั ง ปฏิ รู ป เจริญกาวหนา สวนบทบาทหน าที่ ของสภาที่ปรึ กษาในพระองค
การเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ ไดอย า ง หรือองคมนตรีสภา คือ ทําหนาที่เชนเดียวกับสภาที่ปรึกษาราชการ
แผนดินหรือรัฐมนตรีสภาและคอยดูแลทุกขสุขของราษฎร รวมทั้ง
ถูกตอง
หนาที่อื่น ๆ ตามแตจะรับสั่ง)
ดานคุณลักษณะ
๔) กระทรวงที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีทั้งหมดกี่กระทรวง
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายความสํ า คั ญ
ของการปฏิ รู ป การเมื อ งการปกครองสมั ย อะไรบาง (แนวคําตอบ : ๑๒ กระทรวง ไดแก กระทรวงมหาดไทย
รัตนโกสินทรที่สงผลตอพัฒนาการของไทยได กระทรวงวัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงนครบาล กระทรวงการ
ต า งประเทศ กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ กระทรวงเกษตร
อยางสมเหตุสมผล
พาณิช ยการ กระทรวงยุ ติธ รรม กระทรวงโยธาธิการ กระทรวง
ธรรมการ กระทรวงมุรธาธิการ และกระทรวงยุทธนาธิการ)

๖๑๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
เมื่อนักเรีย นรวมกัน ตอบคําถามเสร็จ แลว ครูเชื่อมโยงเขาสู
บทเรียนโดยกลาววา “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ ๕) ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองของสยามใหมีความ
เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ วันนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับ
สาเหตุและผลของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง รวมทั้งรูปแบบ
การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ กัน”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเนื้อหาในประเด็น การปฏิรูป
การเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยใชหนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ ๓ และใบความรู เ รื่ อ ง
การปฏิ รู ป การเมื อ งการปกครองในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ ร ว มกั บ
โปรแกรม power point เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๓๕ จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) ป จ จั ย ภายในป จ จั ย ใดบ า งที่ ส ง ผลทํ า ให เ กิ ด การปฏิ รู ป
การเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ (แนวคําตอบ : ปจจัยภายในที่
สงผลทําใหเกิด การปฏิรูป การเมื อ งการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
ได แ ก รู ป แบบการปกครองของสยามมี ค วามล า สมั ย อํ า นาจ
การปกครองบ า นเมื อ ง ตกอยู กั บ ขุ น นางบางกลุ ม การปฏิ รู ป
โครงสร า งการปกครองใหม ทํ า ให ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย มี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
พระราชอํ า นาจอย า งแท จ ริ ง อี ก ทั้ ง การปกครองแบบเก า ไม มี
ความเหมาะสมกั บ สภาพทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป เชน สยามมีประชากรเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น เพราะมีการยกเลิกระบบไพรทาส ประชาชนไดรับ
การศึกษามากขึ้น บานเมืองมีระบบการคมนาคมและการติ ด ต อ
สื่ อ สารทั น สมั ย รู ป แบบการปกครองแบบเดิ ม อาจส ง ผลทํ า ให
ประเทศขาดเอกภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการ
แผนดิน)
๒) ปจ จัย ภายนอกป จ จั ย ใดบางที่สงผลทําใหเกิดการปฏิรูป
การเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ (แนวคําตอบ : ปจจัยภายนอก
ที่สงผลทําใหเกิดการปฏิรู ป การเมื องการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
ไดแก การคุกคามของมหาอํานาจตะวันตก สงผลใหรัชกาลที่ ๕
ทรงตองการปรับปรุ งพัฒนาประเทศในด านการเมื อง เศรษฐกิ จ
และสังคมวัฒนธรรมใหเจริญกาวหนาตามแบบตะวันตก)
๓) การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ ทําใหเกิด
การแบงการปกครองบานเมือง ออกเปนสวน ๆ ไดกี่สวน ประกอบดวย
อะไรบาง (แนวคําตอบ : สามารถแบงการปกครองบานเมื องได
๓ สวน ไดแก การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น)
๔) การปกครองสวนกลางในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะเปน
อยางไร (แนวคําตอบ : การปกครองสวนกลาง ไดมีการแบงสวน
ราชการออกเปนกระทรวง มีเสนาบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบประจํา

๖๒๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
กระทรวง แบงไดทั้งหมด ๑๒ กระทรวง ไดแก กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงนครบาล กระทรวงการ
ต า งประเทศ กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ กระทรวงเกษตร
พาณิช ยการ กระทรวงยุ ติธ รรม กระทรวงโยธาธิการ กระทรวง
ธรรมการ กระทรวงมุรธาธิการ และกระทรวงยุทธนาธิการ)
๕) การปกครองสวนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะเปน
อยางไร (แนวคําตอบ : ยกเลิกการปกครองแบบหัวเมื องที่ใชมา
แตเดิม ซึ่งจัดหัวเมืองเปนเมืองชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี และชั้นจัตวา
เปลี่ยนมาเปนการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึ่งเปนการปกครอง
แบบรวมเมืองหลาย ๆ เมืองไวเปนมณฑล มีขาหลวงเทศาภิบ าล
เปนผูปกครองมณฑลขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย)
๖) ขอดีของการยกเลิ กการปกครองแบบหัวเมืองหรื อระบบ
กินเมือง แลวเปลี่ยนเปนการปกครองแบบเทศาภิบาลเปนอยางไร
(แนวคําตอบ : เกิดการรวมอํานาจการปกครองทั้งดานการเมือง
และเศรษฐกิ จ เข า สู ส ว นกลาง ทํ า ให ก ารปกครองหั ว เมื อ ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น)
๗) การปกครองท อ งถิ่ น ในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ มี ลั ก ษณะเป น
อยางไร (แนวคําตอบ : การปกครองทองถิ่นจัดเปนหมูบาน ตําบล
อําเภอ และเมืองใหป ระชาชนในท องถิ่น เปน ผู เลือ กผูใ หญ บ า น
ผูใหญบาน เปนผูเลือกกํานัน สวนนายอําเภอเลือกและแตงตั้งโดย
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง สุ ข าภิ บ าลเพื่ อ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
วางรากฐานใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด
ของบานเมือง)
๘) จุดประสงค การจั ดตั้ งสุ ข าภิบ าลคื อ อะไร และมี ผ ลดี ต อ
บานเมืองอยางไร (แนวคําตอบ : สุขาภิบ าลจัดตั้งขึ้น มาเพื่อทํา
หนาที่ในการดูแลดานการอนามัยและความสะอาดของบานเมือง
และถนนหนทางให กั บ ประชาชน สร า งผลดี ใ นการส ง เสริ ม ให
ประชาชนไดเขามา มี ส ว นร ว มในการปกครองและดู แลท อ งถิ่ น
ของตน) (Obj. ๑, Obj. ๒)
๒. ครู ใ ห นั ก เรี ย นร ว มกิ จ กรรม “อยู ก ระทรวงไหนนะ” โดยให
นักเรียนจับกลุม กลุมละ ๓-๔ คน และดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๒.๑ ครู แ จกบั ต รคํ า ชื่ อ กระทรวงสมั ย รั ช กาลที่ ๕ จํ า นวน
๑๒ กระทรวง และบัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของแตละกระทรวงจํานวน ๑๒ บัตรขอความ
๒.๒ ครูชี้แจงขั้นตอนการรวมกิจกรรม โดยใหนักเรียนแตละ
กลุมชวยกันจับคูบัตรคําชื่อกระทรวงสมัยรัชกาลที่ ๕ ใหตรงกับ
บัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของแตละกระทรวง
ใชเวลารวมกิจกรรมประมาณ ๑๐ นาที ทั้งนี้ใหนักเรียนแตละกลุม
ศึ ก ษาความรู เ พิ่ ม เติ ม จากหนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือ แหลงเรียนรูในอินเทอรเน็ต เพิ่มเติม
๒.๓ เมื่ อ นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม จั บ คู บั ต รคํ า ชื่ อ กระทรวงสมั ย
รัชกาลที่ ๕ ใหตรงกับบัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

๖๒๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ของแตละกระทรวงเสร็จเรียบรอยแลว ครูสุมนักเรียน ๑-๒ กลุม
ใหออกมาเฉลยคําตอบหนาชั้นเรียน และรวมกันอภิปรายบทบาท
หน า ที่ ข องทั้ ง ๑๒ กระทรวง โดยครู ตั้ ง คํ า ถามแล ว ให นั ก เรี ย น
รวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) กระทรวงมหาดไทย มีบ ทบาทหนาที่สํ า คัญ อยา งไร
(แนวคําตอบ : มีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ อีสาน
และประเทศราชลาว ภายหลั ง เปลี่ ย นเป น ดู แ ลการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร)
๒) กระทรวงกลาโหม มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร (แนว
คําตอบ : มีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝายใต ตะวันออก
ตะวันตกและประเทศราชมลายู ภายหลังเปลี่ยนเปนดูแลกิจ การ
ทหารทั้งปวง)
๓) กระทรวงการตางประเทศ มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร
(แนวคําตอบ : มีอํานาจหนาที่ติดตอกับตางประเทศ)
๔) กระทรวงนครบาล มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร (แนว
คําตอบ : มีอํานาจหนาที่ดูแลกิจการตํารวจ ควบคุมบัญชีคน และ
ดูแลเรื่องการราชทัณฑ)
๕) กระทรวงวั ง มี บ ทบาทหน า ที่ สํ า คั ญ อย า งไร (แนว
คํ า ตอบ : มี อํ า นาจหน า ที่ ดู แ ลพระราชวั ง และกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ราชสํานัก และพระราชพิธีตาง ๆ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๖) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีบทบาทหนาที่สําคัญ
อยางไร (แนวคําตอบ : มีอํานาจหนาที่ดูแลการเก็บภาษีอากร และ
รายรับรายจายของแผนดิน)
๗) กระทรวงเกษตรพาณิชยการ มีบทบาทหนาที่ สํ าคั ญ
อยางไร (แนวคําตอบ : มีอํานาจหนาที่ดูแลการเพาะปลูก การปาไม
การคา และเหมืองแร)
๘) กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร (แนว
คําตอบ : มีอํานาจหนาที่ดูแลศาลทั้งปวง)
๙) กระทรวงยุทธนาธิการ มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร
(แนวคําตอบ : มีอํานาจหนาที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับทหารบกและ
ทหารเรือ)
๑๐) กระทรวงธรรมการ มีบทบาทหนาที่สําคัญอยา งไร
(แนวคําตอบ : มีอํานาจหนาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องศาสนา การศึกษา
การพยาบาล)
๑๑) กระทรวงโยธาธิการ มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร
(แนวคําตอบ : มีอํานาจหนาที่ดูแลจัดการเกี่ย วกับ การกอสร า ง
ทําถนน ขุดคลอง ตลอดจนการไปรษณีย โทรเลข และรถไฟ)
๑๒) กระทรวงมุรธาธิการ มีบทบาทหนาที่สําคัญอยางไร
(แนวคํ า ตอบ : มี อํ า นาจหน า ที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ พระราชกํ า หนด
กฎหมาย และหนังสือราชการ ภายหลังยุบไปรวมกับกระทรวงวัง)

๖๒๕
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑๓) การจัดตั้งกระทรวง ๑๒ กระทรวงสมัยรัชกาลที่ ๕
สงผลตอความมั่นคงและความเจริญของบานเมืองอยางไร (แนว
คําตอบ : การจัดตั้งกระทรวง ๑๒ กระทรวง สมัยรัชกาลที่ ๕ ทําให
การบริหารราชการแผนดินของสยามเปนระบบและมีประสิทธิภาพ)
(Obj. ๓)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามสําคัญ
แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ กอใหเกิด
ผลดีแกบานเมืองอยางไรบาง (แนวคําตอบ : การปฏิรูปการเมือง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ เกิดการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางอยาง
แทจริง มีกระทรวงทําหน าที่ ดูแลบริห ารกิจ การดานตาง ๆ ของ
ประเทศ และรัฐสามารถควบคุมหัวเมืองตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง)
๒) การปฏิ รู ป การเมื อ งการปกครองให เ ข า กั บ บริ บ ทและ
สถานการณของบานเมืองในแตละยุคสมัยมีความสําคัญตอความ
มั่นคงและความเจริญของบานเมืองอยางไร
(แนวคําตอบ : การปฏิรูปการเมืองการปกครองใหเ ขากับ บริ บ ท
และสถานการณของบานเมืองในแตละยุคสมัย สงผลทําใหสามารถ
บริหารบานเมืองไดอยางเปนระบบ สงเสริมสังคมใหมีความสงบสุข)
(Obj. ๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๒๗

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
๑. นักเรียนสามารถอธิบาย
สาเหตุและผลของการปฏิรูป
การเมืองการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๓๕ ไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะการปกครอง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่นในสมัยรัชกาลที่ ๕
ไดอยางถูกตอง

ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถระบุบทบาท
หนาที่ของหนวยงานราชการ
สวนกลางในสมัยปฏิรูป
การเมืองการปกครองได
อยางถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศนสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ตอน การปฏิรูประเบียบ
บริหารราชการแผนดิน
๓. การรวมกิจกรรม
“อยูกระทรวงไหนนะ”

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถามสําคัญ
๒. วีดิทัศนสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ตอน การปฏิรูประเบียบ
บริหารราชการแผนดิน
๓. โปรแกรม power
point เรื่อง การปฏิรูป
การเมืองการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๓๕
๔. บัตรคําชื่อกระทรวง
สมัยรัชกาลที่ ๕ จํานวน
๑๒ กระทรวง
๕. บัตรขอความที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
แตละกระทรวงจํานวน
๑๒ บัตรขอความ
๖. ใบความรูเรื่อง
การปฏิรูปการเมือง
การปกครองในสมัย
รัชกาลที่ ๕
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถามสําคัญ
๒. การชมวีดิทัศนสารคดี ๒. วีดิทัศนสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ตอน การปฏิรูประเบียบ ตอน การปฏิรูประเบียบ
บริหารราชการแผนดิน
บริหารราชการแผนดิน
๓. การรวมกิจกรรม
๓. โปรแกรม power
point เรื่อง การปฏิรูป
“อยูกระทรวงไหนนะ”
การเมืองการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๓๕

เกณฑ
- อธิบายสาเหตุและผล
ของการปฏิรูปการเมือง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ
- อธิบายลักษณะ
การปกครองสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่นในสมัยรัชกาลที่ ๕
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ

- ระบุบทบาทหนาที่ของ
หนวยงานราชการ
สวนกลางในสมัยปฏิรูป
การเมืองการปกครอง
ไดอยางถูกตองและชัดเจน

๖๒๘
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถสะทอน
ความสําคัญของการปฏิรูป
การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทรที่สงผลตอ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ไทยไดอยางสมเหตุสมผล

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วิธีการ

๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
๔. บัตรคําชื่อกระทรวง
สมัยรัชกาลที่ ๕ จํานวน
๑๒ กระทรวง
๕. บัตรขอความที่ให
ขอมูลเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของแตละ
กระทรวงจํานวน
๑๒ บัตรขอความ
๖. ใบความรูเรื่อง
การปฏิรูปการเมือง
การปกครองในสมัย
รัชกาลที่ ๕
- พูดสะทอน
๑. คําถามสําคัญ
ความสําคัญของ
๒. แบบสังเกต
การปฏิรูปการเมือง
พฤติกรรม
การปกครองสมัย
รัตนโกสินทรที่สงผล
ตอพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทย
ไดอยางถูกตองและ
มีเหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๒๙

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๖๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ใบความรู เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕)
ที่มา : https://www.pinterest.co.uk/pin/368098969533648862/?lp=true
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ชาติตะวันตกไดขยายอิทธิพลมายังดินแดนแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉีย งใต เพื่อครอบครองเปน อาณานิ คมของตน เหตุผลประการหนึ่งที่ชาติ เหล านี้ใช เปน ข อ อ าง
ในการเขาครอบครอง คือ ประเทศในภูมิภาคนี้มีความลาหลังอยูมากจึงจะเขามาเพื่อสรางความเจริญ ให
ปรากฏวาประเทศเพื่อนบานรอบสยามตางตกเปนเมืองขึ้น ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลตอ ๆ มาจึง
ทรงพั ฒ นาประเทศในด า นต า ง ๆ ให มีความเจริญ กาวหนาทัดเทีย มนานาอารยประเทศ เพื่อปองกัน มิให
ประเทศตะวั น ตกมี ข อ อ า งในการครอบครองสยามเป น อาณานิ ค ม ดั ง นั้ น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให เ กิ ด
การปฏิรูปการปกครอง คือ การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก และความจําเปนที่จะตองปรับปรุงระบบ
การบริหารราชการที่ลาสมัยและไมมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ยังคงมีลักษณะเดียวกับการจัด
การปกครองในสมั ยรัช กาลที่ ๑-๓ ที่มีอัครมหาเสนาดี ๒ ตําแหนง คือ สมุหพระกลาโหม และสมุหนายก
และจตุสดมภ ๔ ตําแหนง สวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองซึ่งเรียกกันวา การปฏิรูปการปกครองนั้น
มีเปนครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
๑. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ แบงเปน ๒ ระยะคือ
๑.๑ การปรับปรุงการปกครองประเทศในตอนตนรัชกาล ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการ
แผนดิน หรือเรียกวา “เคานซิล ออฟ สเตท” (Council of State) และสภาที่ปรึกษาในพระองค หรือเรียกวา
“ปรีวี เคานซิล” (Privy Council) สภาทั้งสองนี้มีหนาที่ในการออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งยกเลิก
ประเพณีโบราณตาง ๆ ที่เห็นวาไมเหมาะสมกับสภาพสังคมในสมัยนั้น ปรากฏวาสภาทั้ง ๒ ดําเนินงานไปได
ไมนาน ก็ตองหยุดชะงักเพราะเกิดเหตุการณรายแรงที่เรียกวา “วิกฤตการณวังหนา” ขึ้นในปลาย พ.ศ. ๒๔๑๗
แตก็สามารถยุติลงได
๑.๒ การปฏิ รู ป การปกครองในช ว งหลั ง รั ช กาลที่ ๕ ทรงตระหนั ก ถึ ง ภยั น ตรายจาก
การแสวงหาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตก และทรงเห็นวาลักษณะการปกครองของไทยใชมาแตเดิม
ลาสมัยไมสอดคลองกับความเจริญกาวของบานเมือง ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๔๓๐ ทรงเริ่มการปฏิรูปการปกครอง
แผนใหมตามแบบตะวันตก ไดแก

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๓๑

๑) การปฏิรูปการปกครองสวนกลาง มีการจัดแบงหนวยงานการปกครองออกเปน
๑๒ กรม ซึ่งตอมาเปลี่ยนไปใชคําวา “กระทรวง” แทนโดยประกาศสถาปนากรมหรือกระทรวงตาง ๆ ในวันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ และยังไดประกาศตั้งเสนาบดีเจากระทรวงตาง ๆ ขึ้น ยุบตําแหนงอัครมหาเสนาบดี
และเสนาบดีจตุสดมภทุกตําแหนง มีสิทธิเทาเทียมกันในที่ประชุม ตอจากนั้นไดยุบกระทรวงและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเสียใหมเหลือไวเพียง ๑๐ กระทรวง คือ
๑. กระทรวงมหาดไทย
๓. กระทรวงการตางประเทศ
๕. กระทรวงเมือง (นครบาล)
๗. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
๙. กระทรวงธรรมการ
๑๑. กระทรวงยุทธนาธิการ ตอมาไปอยู
กระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีหนาที่คลายคลึงกัน

๒. กระทรวงกลาโหม
๔. กระทรวงวัง
๖. กระทรวงเกษตราธิการ
๘. กระทรวงยุตธิ รรม
๑๐. กระทรวงโยธาธิการ
๑๒. กระทรวงมุรธาธิการ ตอมาไปอยูกระทรวงวัง
เนื่องจากมีหนาที่คลายคลึงกัน

๒) การปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาค ไดยกเลิกการจัดเมืองเปนชั้นเอก โท ตรี
จัตวา เปลี่ยนเปนการปกครองแบบเทศาภิบาล คือ รวมหัวเมืองหลายเมืองเขาดวยกันเปนมณฑล ๆ หนึ่ง โดยมี
ขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูปกครองมณฑล ขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลนี้เปน
การรวมอํานาจการปกครองทั้งดานการเมือง และเศรษฐกิจเขาสูสวนกลาง ทําใหการปกครองหัวเมืองเปน
แบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓) การปรับปรุงการปกครองสวนทองถิ่น มีการแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาค
ออกเปนเมือง (จังหวัด) อําเภอ ตําบล และหมูบาน ตามลําดับ และโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ
เป น ครั้ งแรก และสุ ขาภิ บ าลหั ว เมื องแห งแรก ที่ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ทําหนาที่บริหารงาน สุขาภิบาล มีรายไดจากภาษีโรงเรือนในทองถิ่น
๒. ผลของการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ ๕
๑) กอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในราชอาณาจักร ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การปกครองสวนภูมิภาคในรูปมณฑลเทศาภิบาล โดยมีศูนยรวมอยูที่กรุงเทพมหานคร
๒) รัฐบาลไทยที่กรุงเทพฯ สามารถขยายอํานาจเขาควบคุมพื้นที่ภายในราชอาณาจักรได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กอใหเกิดความเปนเอกภาพทางการเมือง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการหยุดยั้ง
การคุกคามจากประเทศมหาอํานาจตะวันตกตอประเทศไทย
๓) ทําใหกลุมผูเสียผลประโยชนจากการปฏิรูปการปกครอง พากันกอปฏิกิริยาตอรัฐบาล
ที่กรุงเทพฯ ดังจะเห็นไดจากกรณีกบฏผูมีบุญภาคอีสาน, ร.ศ. ๑๒๑ กบฏเงี้ยวเมืองแพร, ร.ศ. ๑๒๑ กบฏแขก
เจ็ดหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๑ แตรัฐบาลก็สามารถควบคุมสถานการณไวได
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ไดมีการวางรากฐานประชาธิปไตยโดยใชแบบแผนการปกครองตามอยาง
สมัยรัชกาลที่ ๕ แลวนํามาปรับปรุงใหม คือ ในสวนกลาง ตั้งกระทรวงทหารเรือ กระทรวงพาณิชย ในสวนภูมิภาค
รวมมณฑลตาง ๆ เขาเปนภาค มีอุปราชและสมุหเทศาภิบาลเปนผูปกครอง กรุงเทพฯ ก็นับเปนมณฑลหนึ่ง
มีสมุหพระนครปกครองใหเรียกเมืองตาง ๆ วา จังหวัด และ พ.ศ. ๒๔๖๑ ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางเมืองจําลอง
ขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต ชื่อวา “ดุสิตธานี” และจัดการปกครองเปนแบบเทศบาล แบงเขตการปกครอง
ออกเป น อํ าเภอ ตํ า บล และหมู บ า น ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท องที่ มีรัฐ ธรรมนูญ เปน หลักใน

๖๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

การปกครอง เรียกวา “ธรรมนูญลักษณะการปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พุทธศักราช ๒๔๖๑”
รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชประสงคที่จะทําการทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยใหขาราชการ
บริพารไดเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการปกครองในระบอบนี้ นอกจากนี้พระองคยังทรงเปดโอกาสใหประชาชนได
แสดงความคิดเห็นโดยผานทางหนังสือและออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาอีกดวย
สมัยรัชกาลที่ ๗ (กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง) ทรงตระหนักถึงความปรารถนาของคนรุนใหมที่
ไดรับการศึกษาจากตางประเทศทางตะวันตกที่จะใหมีการปกครองแบบประชาธิปไตย และพระองคเคยมี
พระราชดําริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญแกประชาชนอยูแลว แตพระบรมวงศานุวงศและขาราชการชั้นผูใหญ
ไดทัดทานไววายังไมถึงเวลาอันควร เพราะราษฎรยังไมเขาใจระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยดีพอ
อาจเกิดความเสียหายภายหลังได ขณะที่ยังรีรออยูนั้นก็มีคณะบุคคลคณะหนึ่งใชชื่อวา "คณะราษฎร" ไดเขายึด
อํานาจการปกครองเสียกอน เมื่อเชาตรูของวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะที่รัชกาลที่ ๗ ประทับอยูที่
พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ขันธ ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๓๓

บัตรคําชื่อกระทรวงสมัยรัชกาลที่ ๕ จํานวน ๑๒ กระทรวง

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงวัง

กระทรวงเมือง (นครบาล)

กระทรวงเกษตราธิการ

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

กระทรวงยุติธรรม

๖๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กระทรวงธรรมการ
กระทรวงโยธาธิการ
กระทรวงยุทธนาธิการ
กระทรวงมุรธาธิการ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๓๕

บัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของแตละกระทรวงจํานวน ๑๒ บัตรขอความ

มีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝายใต ตะวันออก
ตะวันตกและประเทศราชมลายู ภายหลังเปลี่ยนเปนดูแล
กิจการทหารทั้งปวง
มีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ อีสาน และ
ประเทศราชลาว ภายหลังเปลี่ยนเปนดูแลการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
มีอํานาจหนาที่ติดตอกับตางประเทศ
มีอํานาจหนาที่ดูแลพระราชวังและกิจการเกี่ยวกับ
ราชสํานักและพระราชพิธีตาง ๆ
มีอํานาจหนาที่ดูแลการเก็บภาษีอากร และรายรับรายจาย
ของแผนดิน
มีอํานาจหนาที่ดูแลการเพาะปลูก การปาไม การคา
และเหมืองแร
มีอํานาจหนาที่ดูแลกิจการตํารวจ
ควบคุมบัญชีคน และดูแลเรื่องการราชทัณฑ

๖๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มีอํานาจหนาที่ดูแลศาลทั้งปวง
มีอํานาจหนาที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับทหารบกและทหารเรือ
มีอํานาจหนาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องศาสนา การศึกษา
การพยาบาล
มีอํานาจหนาที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการกอสราง ทําถนน
ขุดคลอง ตลอดจนการไปรษณีย โทรเลข และรถไฟ
มีอํานาจหนาที่ดูแลเกี่ยวกับพระราชกําหนดกฎหมาย และ
หนังสือราชการ ภายหลังยุบไปรวมกับกระทรวงวัง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิ เ คราะห พั ฒ นาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. กลุมบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
๒. สาเหตุและชนวนเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
๓. ผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕

๖๓๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู
แหลงเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตรระดับชั้น
ครูใหนักเรียนดูภาพอนุสาวรียประชาธิปไตย จากนั้นครูตั้งคําถาม
มัธยมศึกษาปที่ ๓
แลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
๑. ภาพอนุสาวรียประชาธิปไตย
๒. หลักฐานที่ใหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ จํานวน ๔ หลักฐาน
๓. โปรแกรม power point เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ภาพอนุสาวรียประชาธิปไตย
ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9580000135732 การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑) จากภาพข า งต น เป น สถานที่ สํ า คั ญ แห ง หนึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู ใ น
การศึกษา วิเคราะหและตีความหลักฐานทาง
กรุงเทพมหานครเรีย กสถานที่นี้วาอะไร (แนวคําตอบ : อนุส าวรี ย
ประวัติศาสตรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ประชาธิปไตย)
การเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
๒) อนุสาวรียประชาธิปไตยเกี่ยวของกับเหตุการณทางการเมื อง
การปกครองเหตุการณใดของไทย (แนวคําตอบ : อนุสาวรียประชาธิปไตย
เป น งานสถาป ต ยกรรมที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ เป น ที่ ร ะลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง

๖๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถอธิบายผลของ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางถูกตองและครอบคลุมประเด็นสําคัญ
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
กําหนดใหนักเรียนสามารถวิเคราะห
สาระสําคัญของการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ปรากฏในหลักฐานไดอยาง
สมเหตุสมผลและเปนระบบ
๒. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
กําหนดใหนักเรียนสามารถตีความขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดอยาง
สมเหตุสมผลและเปนระบบ

การปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย มาเป น ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ)
๓) ลักษณะเดนของระบอบการปกครองประชาธิปไตยคืออะไร
(แนวคําตอบ : ลั กษณะเดน ของระบอบประชาธิป ไตย เปน ระบอบ
การปกครองที่อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
โดยอาศัยหลักการของการแบงแยกและถวงดุลอํานาจ และหลักการ
ที่วาดวยความถูกตองแหงกฎหมาย ผูปกครองประเทศที่มาจากการ
เลื อ กตั้ ง ของประชาชน เป น เพี ย งตั ว แทนที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจใหใช
อํานาจอธิปไตยแทนประชาชน)
๔) ระบอบสมบูร ณาญาสิทธิร าชย มีความแตกตางจากระบอบ
ประชาธิปไตยอยางไร (แนวคําตอบ : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
อํานาจอธิป ไตยเป น ของกษัต ริย หรือผูนําประเทศ เปน ผูมีอํ า นาจ
สิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ สวนระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชนทุกคนในประเทศ)
เมื่ อ นั ก เรี ย นร ว มกั น ตอบคํ า ถามเสร็ จ แล ว ครู เ ชื่ อ มโยงเข า สู
บทเรียนโดยกลาววา “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ถือเปนการปฏิวัติการเมืองการปกครองครั้งสําคัญยิ่งซึ่งเปนจุดเปลี่ยน
ของประเทศไทย วั น นี้ เ ราจะมาร ว มกั น วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ กัน”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถสะทอนความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ที่สงผลตอพัฒนาการของไทยไดอยาง
สมเหตุสมผล

ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๓-๔ คน จากนั้นครูแจกขอความ
หลั ก ฐานที่ ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลง
การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จํ า นวน ๔ หลั ก ฐาน
จากนั้นใหนักเรียนแตล ะกลุมรว มกันวิเคราะหและตีความหลักฐาน
ทีละหลักฐาน โดยระหวางการรวมกันวิเคราะหและตีความหลักฐานให
นักเรียนจดบันทึกขอมูลลงสมุดเรียนในประเด็นดังตอไปนี้
๑) ผูสรางหรือผูเขียนหลักฐาน
๒) ชวงเวลาของหลักฐาน
๓) ประเภทของหลักฐาน
๔) สาระสําคัญของหลักฐาน
หลักฐานชิ้นที่ ๑
“...ชนรุนหนุมสมัยนั้น (หมายถึง กอนป พ.ศ. ๒๔๗๕-ผูอาง) ชนิดที่
ไมเคยไปเห็นระบบประชาธิปไตยในตางประเทศ แตก็มีความตื่นตัว
ที่ตองการเปลี่ยนระบบสมบู รณาฯ ทั้งนี้ก็แสดงถึงวาผูที่มิได มีความ
เปนอยูอยางระบบศักดินา เกิดจิตสํานึกที่เขาประสบแกตนเองถึงความ
ไมเหมาะสมของระบบนั้น และอิทธิพลที่เขาไดรับจากสื่อมวลชนที่มี
ลักษณะกาวหนาในสมัยนั้นที่เรียกรองใหมีการเปลี่ยนระบบศักดินา
มาเปนระบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุนั้นพวกขาพเจา
จํานวนนอยที่กลับ มาจากยุโ รป จึงไมมีความลําบากนักในการชวน

๖๓๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ผูตื่นตัวในเมืองไทยใหเขาเปนสมาชิกคณะราษฎร เพราะเขามีพื้นฐาน
แหงความตองการนั้นอยูแลว...”
(ปรีดี พนมยงค, ๒๕๑๗
อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, ๒๕๓๕: ๒๑๐)
๑) ผูสรางหรือผูเขียนหลักฐาน (แนวคําตอบ : ปรีดี พนมยงค)
๒) ชวงเวลาของหลักฐาน (แนวคําตอบ : พ.ศ. ๒๕๑๗)
๓) ประเภทของหลักฐาน (แนวคําตอบ : หลักฐานชั้นตน,
หลักฐานลายลักษณอักษร)
๔) สาระสํ า คั ญ ของหลั ก ฐาน (แนวคํ า ตอบ : ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ คือ การที่
บรรดาชนชั้ น นํ า ในสั ง คมสยามสมั ย นั้ น ได รั บ การศึ ก ษาตามแนว
ความคิดตะวันตก จึงเกิดแนวความคิดตองการใหสยามมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยตามแบบตะวันตก รวมทั้งปจจัยจากอิทธิพล
ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะหนังสือพิมพในสมัยนั้นมีการวิพากษวิจารณ
การทํางานที่บกพรองของรัฐบาลและยกยองสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ทําใหแนวคิดของประชาชนในสังคมเริ่มคลอย
ตาม)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
หลักฐานชิ้นที่ ๒
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
แก ป ระชาชนทั้ ง ปวงให ท ราบทั่ ว กั น ด ว ยได ท รงรั บ ฎี ก าราษฎร
ทูลเกลาฯ ถวายมาแตที่ตาง ๆ หลายฉบับ กราบบังคมทูลรองทุกขถึง
ความอัตคัตฝดเคือง ซึ่งเกิดขึ้นแตปหลังมาจนบัดนี้ เปนเหตุใหขัดสนทรัพย
ทํามาหากินไดไมพอเลี้ยงชี พและเสียภาษี อากรไดส ะดวกเหมือนดั ง
แตกอน พากันขอใหพระกรุณาโปรดเกลาฯ ชวยบรรเทาความเดือดรอน
ดวยประการตาง ๆ ... จึงมีพระราชประสงคใครจะใหทราบความเปนจริง
ทั่วกันวา บุคคลที่รับความลําบากในเวลานี้ ไมเฉพาะแตราษฎรที่ถวาย
ฎีกาเทานั้น ถึงที่เปนคฤหบดีแลพอคาตลอดจนขาราชการและเจานาย
ก็ ไ ด รั บ ความลํ า บากด ว ยกั น ทั้ ง นั้ น เพราะมู ล เหตุ แ ห ง ความอั ต คั ด
ฝดเคืองครั้งนี้ มิไดเกิดขึ้นในพระราชอาณาเขตต อันพึงจะปองกันได
ดวยพระบรมเดชานุภาพ...”
(ประกาศเรื่องความอัตคัตฝดเคือง วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, ๒๕๓๕: ๑๑๑)
๑) ผูสรางหรือผูเขียนหลักฐาน (แนวคําตอบ : พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗)
๒) ชวงเวลาของหลักฐาน (แนวคําตอบ : วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๗๕)

๖๔๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๓) ประเภทของหลักฐาน (แนวคําตอบ : หลักฐานชั้นตน, หลักฐาน
ลายลักษณอักษร)
๔) สาระสํ า คั ญ ของหลั ก ฐาน (แนวคํ า ตอบ : ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
การเปลี่ ย นแปลงการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ คื อ
ปญ หาสภาวะเศรษฐกิจของสยามและของโลกตกต่ํา สงผลกระทบ
ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ยากลําบาก)
หลักฐานชิ้นที่ ๓
“...คณะปฏิวัติกลุมนอยคงมีแตกําลังใจและกําลังปญญาเทานั้น หาได
มี กํ า ลั ง อาวุ ธ และกํ า ลั ง ทหารเป น กลุ ม ก อ นป ก แผ น แต อ ย า งใดไม
อาศัยกําลังใจความกลาหาญเสี่ยงภัยชีวิต และกําลังปญญาเดินอุบาย
ตาง ๆ จึงทําใหคณะปฏิวัติของไทยสัมฤทธิ์กิจใหญหลวง...”
“...พระประศาสนฯ จึงตกลงใจขอเชิญ (กรมพระนครสวรรควรพินิต)
เสด็ จ ทั น ที ทรงเกี่ ย งให จั ด รถที่ ภ าคภู มิ ก ว า รถบรรทุ ก มารั บ เสด็ จ
พระประศาสน ฯ ก็ ทู ล ว า เวลาจวนแจเต็ ม ที แ ล ว ไม อ าจจั ด ถวายได
เมื่อเห็นวาพระประศาสนฯ ไดพูดเปนคําขาด จะทรงขืนเกี่ยงงอนไป
ก็ไรประโยชนแลวที่สุดก็ทรงยอมตามเสด็จขึ้นนั่งรถบรรทุกตอนหนา
เคี ย งข างคนขั บ ในเวลานั้ น ทรงฉลองพระองค กางเกงแพรสวมเสื้อ
กุยเฮง...”
(กุหลาบ สายประดิษฐ, เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕, หนา ๑๑๘
และหนา ๑๒๔ อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, ๒๕๓๕: ๑๑๑)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑) ผูสรางหรือผูเขียนหลักฐาน (แนวคําตอบ : กุหลาบ สายประดิษฐ)
๒) ชวงเวลาของหลักฐาน (แนวคําตอบ : พ.ศ. ๒๔๗๕)
๓) ประเภทของหลักฐาน (แนวคําตอบ : หลักฐานชั้นตน,
หลักฐานลายลักษณอักษร)
๔) สาระสําคัญของหลักฐาน (แนวคําตอบ : คณะราษฎรทําการยึด
อํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปน ระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ในการปฏิวัติครั้งนี้คณะราษฎรไดเชิญตัวเจานายและบุคคลสําคัญมาไว
ที่พระที่นั่งอนัตสมาคม เพื่อเปนตัวประกัน)
หลักฐานชิ้นที่ ๔
“...โดยที่ ค ณะราษฎรได ข อร อ งให อ ยู ใ ต ธ รรมนู ญ การปกครอง
แผ น ดิ น สยาม เพื่ อ บ า นเมื อ งจะได เ จริ ญ ขึ้ น ...โดยที่ ไ ด ท รงยอมรั บ
ตามคําขอรองของคณะราษฎร...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยมาตราตอไปนี้...”
ที่มา: “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว
พ.ศ. ๒๔๗๕,” ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา, เลม ๔๙
(๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕): ๑๖๖-๑๗๙.
๑) ผูสรางหรือผูเขียนหลักฐาน (แนวคําตอบ : รางขึ้นโดยแกนนํา
สําคัญภายในคณะราษฎร)

๖๔๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๒) ชวงเวลาของหลักฐาน (แนวคําตอบ : พ.ศ. ๒๔๗๕)
๓) ประเภทของหลักฐาน (แนวคําตอบ : หลักฐานชั้นตน, หลักฐาน
ลายลักษณอักษร)
๔) สาระสําคัญของหลักฐาน (แนวคําตอบ : ผลของการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ทําให ส ยามเปลี่ย นระบอบการปกครอง
จากระบอบสมบู ร ณาญาสิทธิ ร าชยเ ปน ระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริย ทรงเปน ประมุ ข นับเปนการสิ้นสุดพระราชอํ านาจ
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย) (Obj. ๓, Obj. ๔)
๒. ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกั บการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยใชโปรแกรม power point เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เปน สื่อประกอบการสอน จากนั้น ครูตั้ง
คําถามแลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายดังนี้
๑) กลุ ม บุ ค คลผู มี บ ทบาทต อ การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ มี ใ ครบ า ง (แนวคํ า ตอบ : กลุ ม บุ ค คลผู มี บ ทบาทต อ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ คือ คณะราษฎร ภายใต
การนําของพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) หลวงประดิษฐ
มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
หลวงสิน ธุส งครามชัย (สิน ธุ กมลนาวิน ) พระยาทรงสุร เดช (เทพ
พันธุมเสน) พระยาฤทธิอัคเนย (สละ เอมะศิริ) พระประศาสนพิทยายุทธ
(วัน ชูถิ่น))

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๒) ปจ จัย ที่นําไปสูการเปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
มีปจจัยใดเปนแรงสนับสนุนที่สําคัญบาง (แนวคําตอบ : ปจจัยที่นําไปสู
การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได แ ก (๑) การได รั บ
การศึกษาตามแนวความคิดตะวันตกของบรรดาชนชั้นนําในสังคมไทย
(๒) เศรษฐกิจตกต่ําของไทยและของโลก (๓) ความเสื่อมของระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย (๔) ความขั ด แย ง ทางความคิ ด เกี่ ย วกั บ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย)
๓) ผลของการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ในดาน
การเมืองการปกครองเปนอยางไร (แนวคําตอบ : การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ สงผลใหประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบู ร ณาญาสิทธิ ร าชยเ ปน ระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ประเทศไทยมี รั ฐ ธรรมนู ญ
เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ภายหลังเกิดความขัดแยง
ทางการเมืองระหวางกลุมที่มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เกิ ด การต อ ต า นการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง เช น กบฏบวรเดช
พ.ศ. ๒๔๗๖)
๔) ผลของการเปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ในดาน
เศรษฐกิจเปนอยางไร (แนวคําตอบ : การเติบโตของนายทุน จากการคา
และอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว)
๕) ผลของการเปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ในดาน
สังคมเปนอยางไร (แนวคําตอบ : ชนชั้นเจานายและขุนนางเกาสูญเสีย

๖๔๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
อํานาจและผลประโยชนประชาชนไดรับสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ประชาชน
โดยเฉพาะคนชั้ น กลางเข า มามี บ ทบาทในการปกครองประเทศ
ประชาชนทั่วไปเขาถึงการศึกษามากขึ้น) (Obj. ๑, Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูใชแนวคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ปจจัยใดบางที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ของประเทศ (แนวคํ า ตอบ: การที่ แ ต ล ะสั ง คมจะนํ า รู ป แบบ
การปกครองใดมาใช เ พื่ อ เป น หลั ก ในการบริ ห ารจั ด การประเทศ
ย อ มขึ้ น อยู กั บ วิ สั ย ทั ศ น ข องผู นํ า เป น สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ ก ารปกครองของ
ประเทศยอมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามบริบทของสภาพแวดลอม
ทางภูมิศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของประเทศ
นั้น)
๒) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ สงผลตอพัฒนาการ
ทางประวั ติ ศ าสตร ไ ทยอย า งไร (แนวคํ า ตอบ : การเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนเหตุการณสําคัญ ทางประวัติศาสตร
ของประเทศไทย ที่สงผลกระทบมาจนถึงยุคปจจุบัน กลาวคือ ผลของ
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ซึ่งเปน ระบอบการปกครองที่อํานาจอธิป ไตยเปน ของกษัตริย หรือ
ผูนําประเทศ เปนผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ มาเปน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ขภายใต
รัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน สงผลใหประชาชน
ไดเขามีสวนรวมในการปกครองประเทศ มีสิทธิ เสรีภาพ และอิสรภาพ
ภายใตกฎหมายกําหนด) (Obj. ๕)

๖๔๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
๑. นักเรียนสามารถ
อธิบายเหตุการณ
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถ
อธิบายผลของ
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูภาพอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย
๓. การวิเคราะหและ
ตีความหลักฐานที่ให
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
จํานวน ๔ หลักฐาน

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถามคําสัญ
๒. ภาพอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย
๓. หลักฐานที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ จํานวน
๔ หลักฐาน
๔. โปรแกรม power
point เรื่อง
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕
ดานทักษะและ
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถามสําคัญ
กระบวนการ
๒. การดูภาพอนุสาวรีย ๒. ภาพอนุสาวรีย
๑. จากหลักฐานทาง
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
ประวัติศาสตร
๓. การวิเคราะหและ
๓. หลักฐานที่ใหขอมูล
นักเรียนสามารถ
ตีความหลักฐานที่ให
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
วิเคราะหสาระสําคัญของ ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่
ตอการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง
สงผลตอการเปลี่ยนแปลง การปกครอง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ พ.ศ. ๒๔๗๕ จํานวน
๔ หลักฐาน
ที่ปรากฏในหลักฐานได จํานวน ๔ หลักฐาน
๔. โปรแกรม power
อยางสมเหตุสมผล
point เรื่อง
๒. จากหลักฐานทาง
การเปลี่ยนแปลง
ประวัติศาสตร
การปกครอง
นักเรียนสามารถตีความ
พ.ศ. ๒๔๗๕
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางสมเหตุสมผล

เกณฑ
- อธิบายเหตุการณ
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ
- อธิบายผลของ
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ
- ระบุประเภท และ
ที่มาของหลักฐาน
ไดถูกตอง
- อธิบายสาระสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ปรากฏ
ในหลักฐานไดถูกตอง
และมีเหตุผล
- อธิบายปจจัยที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดถูกตอง
ตามขอมูลที่ปรากฏ
ในหลักฐาน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถสะทอน
ความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่สงผลตอ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทยไดอยาง
สมเหตุสมผล

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถามสําคัญ
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๖๔๙
เกณฑ
- พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่สงผล
ตอพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทย
ไดถูกตองและมีเหตุผล

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๖๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง (๑)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส งผลต อ
ความมั่นคงและความเจริญรุ งเรื องของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิ เ คราะห บ ทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
ขอบเขตเนื้อหา
พระราชกรณียกิจที่สําคัญของรัชกาล
ที่ ๔–๗

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครู ส นทนากั บ นั ก เรี ย นเรื่ อ งพระราชกรณี ย กิ จ ที่ สํ า คั ญ ของ
พระมหากษัตริยไทย ในชั้นเรียนโดยตั้งคําถามใหนักเรียน
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย
ที่มีผลตอความเปนอยูและเกิดประโยชนตอคนไทยในเรื่องใด
๒. ครูใหนักเรีย นแบ ง กลุ ม ออกเปน ๔ กลุม กลุมละเทา ๆ กัน
ใหนักเรียนสงตัวแทนออกมาจับสลาก เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญของแตพระมหากษัตริยละรัชกาลที่กลุมของตนเองไดรับ
๓. ครูตั้งคําถามกระตุนนักเรียน เชน
- พระราชกรณียกิจที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญ
รุงเรืองของประเทศในดานใด
๔. นักเรียนในกลุมรวมกันวิเคราะหความสําคัญของพระราชกรณียกิจ
ที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของประเทศโดยสรุป
การวิเคราะหของกลุมเปนผังความคิด (Graphic Organizer)

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อธิบายความสําคัญของพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญของรัชกาลที่ ๔–๗ ได

ขั้นสรุป
๑. นักเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอผังความคิด
(Graphic Organizer)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
ภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๔–๗
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนผังความคิด “เรื่อง พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริยไทย”

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง (๑)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดานทักษะและกระบวนการ
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความสําคัญของพระราชกรณียกิจ
วิเคราะหความสําคัญของพระราชกรณียกิจ แต ล ะรั ช กาลที่ ส ง ผลต อ ความมั่ น คงและความเจริ ญ รุ ง เรื อ งของ
ที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง
ประเทศ
ของประเทศได
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถสะทอนความสําคัญ
พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๔–๗ ไดอยางมี
เหตุผล

๖๕๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
๑. การถาม–ตอบ
อธิบายความสําคัญของ
พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
ของรัชกาลที่ ๔–๗ ได

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม

เกณฑ
- อธิบายความสําคัญ
ของพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญของรัชกาลที่
๔–๗ ไดอยางถูกตอง
และครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ

ดานทักษะและ
กระบวนการ
นักเรียนสามารถ
วิเคราะหความสําคัญของ
พระราชกรณียกิจที่สงผล
ตอความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองของประเทศ
ได

๑. คําถาม
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทํางานกลุม

- วิเคราะหความสําคัญ
ของพระราชกรณียกิจ
ที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรือง
ของประเทศไดอยาง
ถูกตองและมีเหตุผล

๑. คําถามสําคัญ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม
๓. ผังความคิด
(Graphic Organizer)

- พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของ
พระราชกรณียกิจ
ของรัชกาลที่ ๔–๗
ไดถูกตองและมีเหตุผล

ดานคุณลักษณะ
จากการศึกษานักเรียน
สามารถสะทอน
ความสําคัญของ
พระราชกรณียกิจ
ของรัชกาลที่ ๔–๗
ไดอยางมีเหตุผล

๑. การถาม–ตอบ
๒. นักเรียนรวมกิจกรรม
กลุมวิเคราะหความสําคัญ
ของพระราชกรณียกิจที่
สงผลตอความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศโดยสรุป
องคความรูที่ไดเปน
ผังความคิด (Graphic
Organizer)
๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๕๓

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๖๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง (๒)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส งผลต อ
ความมั่นคงและความเจริญรุ งเรื องของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิ เ คราะห บ ทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
ขอบเขตเนื้อหา
พระราชกรณียกิจที่สําคัญของรัชกาล
ที่ ๘–๑๐
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อธิบายความสําคัญของพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญของรัชกาลที่ ๘–๑๐ ได

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูนําคลิปพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย (ดานศาสนา
การศึกษา ความเปนอยูของคนไทย/อาชีพเทคโนโลยี ความพอเพียง)
ใหนักเรียนดูและทบทวนความสําคัญของพระราชกรณียกิจ

แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต

ขั้นสรางองคความรู
๑. นักเรียนแบงกลุม ออกเปน ๖ กลุม กลุมละเทา ๆ กัน ใหนักเรียน
สงตัวแทนออกมาจับสลาก และใหนักเรียนศึกษาพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญของแตละรัชกาลที่กลุมของตนเองไดรับ
๒. ครูตั้งคําถามกระตุนนักเรียน วาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย
ไทยมีผลตอคนไทยและประเทศไทยในดานใดบางแตละกลุมระดม
ความคิดใหไดมากที่สุด
- ตอความสุขของคนไทย ฯลฯ
๓. นักเรียนในกลุมรวมกันวิเคราะหความสําคัญของพระราชกรณียกิจ
ที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของประเทศและมีผลตอ
คนไทยในปจจุบันโดยสรุปการวิเคราะหที่ไดเปน ผังความคิด (Graphic
Organizer)

สื่อ
๑. ภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๘–๑๐
๒. คลิปพระราชกรณียกิจของของรัชกาลที่ ๙–๑๐
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง (๒)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดานทักษะและกระบวนการ
วิเคราะหความสําคัญของพระราชกรณียกิจ
ที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง
ของประเทศได
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถสะทอนความสําคัญ
พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๘–๑๐ ได
อยางมีเหตุผล

ขั้นสรุป
๑. นักเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอผังความคิด (Graphic
Organizer)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปพระราชกรณียกิจที่สําคัญของแตละ
รัชกาลที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของประเทศ
และมีผลตอคนไทยในปจจุบัน

๖๕๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
๑. การถาม–ตอบ
อธิบายความสําคัญของ
พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
ของรัชกาลที่ ๘–๑๐ ได

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม

เกณฑ
- อธิบายความสําคัญ
ของพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญของรัชกาลที่
๘–๑๐ ไดอยางถูกตอง
และครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ

ดานทักษะและ
กระบวนการ
นักเรียนสามารถ
วิเคราะหความสําคัญของ
พระราชกรณียกิจที่สงผล
ตอความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองของประเทศ
ได

๑. คําถาม
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทํางานกลุม

- วิเคราะหความสําคัญ
ของพระราชกรณียกิจ
ที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรือง
ของประเทศไดอยาง
ถูกตองและมีเหตุผล

๑. คําถามสําคัญ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

- พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของ
พระราชกรณียกิจ
ของรัชกาลที่ ๘–๑๐
ไดถูกตองและมีเหตุผล

ดานคุณลักษณะ
จากการศึกษานักเรียน
สามารถสะทอน
ความสําคัญของ
พระราชกรณียกิจ
ของรัชกาลที่ ๘–๐ ได
อยางมีเหตุผล

๑. การถาม–ตอบ
๒. นักเรียนรวมกิจกรรม
กลุมวิเคราะหความสําคัญ
ของพระราชกรณียกิจที่
สงผลตอความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศโดยสรุป
องคความรูที่ไดเปน
ผังความคิด (Graphic
Organizer)
๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๕๗

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๖๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หนวยการเรียนรูที่ ๒
ชื่อหนวยการเรียนรู พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๔ รายวิชา ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรสามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด

ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู
ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
ตัวชี้วัด

ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร
ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทยสมัยประชาธิปไตย

๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของแตละประเทศยอมมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ประเทศนั้น ๆ จะตองปรับใหเหมาะสมกับ
ประเทศของตนเอง
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑) ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
๒) ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรหลังสนธิสัญญาเบาวริง
๓) ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
๔) ลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยปจจุบัน
๕) สภาพทางเศรษฐกิจไทยแบบทุนนิยมโดยรัฐ
๖) สภาพเศรษฐกิจไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๗) สภาพเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
๘) ปญหาเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
ทักษะ/กระบวนการ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๕๙

๑) การสืบคน วิเคราะห และตีความขอมูลหลักฐานในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัย
รัตนโกสินทรอยางเปนระบบ
๒) การนํ า วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร ม าศึ ก ษาในประเด็ น เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ สมั ย
รัตนโกสินทร
เจตคติ
๑) ความสําคัญของการนําหลักฐานทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทร
๒) ความสําคัญของการนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทร
๓) ความสําคัญของเศรษฐกิจที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
๔) ความสําคัญของการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศที่สงผลตอสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
๕) การสะทอนความรูสึกที่มีตอสภาวการณทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
๖) การสะทอนความรูสึกที่มีตอลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแกปญหา
๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒) มีวินัย
๓) ใฝเรียนอยู
๔) อยูอยางพอเพียง
๕) มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขียนแผนผังความคิดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอสภาพทางเศรษฐกิจไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงยุคปจจุบนั

๖๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เกณฑการประเมินผลภาระงาน/ชิ้นงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. การวิเคราะห
ประเด็น ในแผนผัง
ความคิด

๒. การเชื่อมโยง
ความสัมพันธของ
ขอมูล

๓. เทคนิคการเขียน
แผนผังความคิด

๔ (ดีมาก)
เขียนสรุปปจจัยที่
สงผลตอสภาพทาง
เศรษฐกิจไทยหลัง
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงยุค
ปจจุบันไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน
เขียนเชื่อมโยง
ความสัมพันธ
ของขอมูล
ในแผนผังความคิด
ไดถูกตอง ชัดเจน
และครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ
- เขียนแตกแขนง
ความคิดออกไป
อยางเปนระบบ
- เลือกใชสี
รูปภาพ หรือ
สัญลักษณ
ในแผนผังความคิด
ไดอยางเหมาะสม

๔. ความสวยงามของ แผนผังความคิดมี
แผนผังความคิด
ความสวยงาม
แสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค
แปลกใหม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนสรุปปจจัยที่ เขียนสรุปปจจัยที่
สงผลตอสภาพทาง สงผลตอสภาพทาง
เศรษฐกิจไทยหลัง เศรษฐกิจไทยหลัง
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงยุค พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงยุค
ปจจุบันไดอยาง
ปจจุบันไดอยาง
ถูกตอง แตขาด
ถูกตอง แตขาด
ความชัดเจน
ความชัดเจน
ในบางประเด็น
เขียนเชื่อมโยง
เขียนเชื่อมโยง
ความสัมพันธ
ความสัมพันธ
ของขอมูล
ของขอมูล
ในแผนผังความคิด ในแผนผังความคิด
ไดถูกตอง ชัดเจน ไดถูกตอง แตขาด
แตไมครอบคลุม
ความชัดเจนในบาง
ประเด็นสําคัญ
ประเด็น
- เขียนแตกแขนง - เขียนแตกแขนง
ความคิดออกไป
ความคิดออกไป
อยางเปนระบบ
โดยขาดความ
- เลือกใชสี
เปนระบบ
รูปภาพ หรือ
- เลือกใชสี
สัญลักษณ
รูปภาพ หรือ
ในแผนผังความคิด สัญลักษณ
แตขาดความ
ในแผนผังความคิด
แตขาดความ
เหมาะสม
เหมาะสม
แผนผังความคิด
แผนผังความคิด
มีความสวยงาม
มีความสวยงาม
แสดงออกถึง
แสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย

๑ (ปรับปรุง)
ไมสามารถเขียนสรุป
ปจจัยที่สงผลตอ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ไทยหลังการ
เปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงยุค
ปจจุบันได
ไมสามารถเขียน
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ
ของขอมูลในแผนผัง
ความคิดได
- ไมสามารถเขียน
แผนผังความคิดได

แผนผังความคิดขาด
ความสวยงามและ
ไมแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เกณฑการตัดสิน

เกณฑการผาน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนนต่ํากวา

๑๔-๑๖
๑๑-๑๓
๘-๑๐
๘ คะแนน

ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๖๖๑

๖๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู
แหลงการเรียนรู
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตรระดับชั้น
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม ครูใหนักเรียนดูภาพเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร มัธยมศึกษาปที่ ๓
วิธีการทางประวัติศาสตร
กอนสนธิสัญญาเบาวริงจํานวน ๓ ภาพ ดังนี้
๒. หองสมุด
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
๓. อินเทอรเน็ต
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
สื่อ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
๑. ภาพเรือสําเภาจีน
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
๒. ภาพเงินพดดวงตราครุฑและตราแสงจักร
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
สมัยรัชกาลที่ ๒
ความมั่ น คงและความเจริ ญ รุ ง เรื อ งของไทย
๓. ภาพสําเนาสนธิสัญญาเบอรนีย สมัยรัชกาลที่ ๓
ในสมัยรัตนโกสินทร
๔. บัตรคําจํานวน ๗ คํา ไดแกคําวา
ภาพที่ ๑ เรือสําเภาจีน
ขอบเขตเนื้อหา
- ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร ที่มา : https://www.pinterest.ca/pin/730498002029409058/ “ขาว” “ไมสักเงิน” “พดดวง” “การจิ้มกอง”
“การเหยียบหัวตะเภาเรือ” “ระบบเจาภาษีนายอากร”
กอนสนธิสัญญาเบาวริง
และ “สนธิสัญญาเบอรนีย”
๕. ใบความรูเรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัย
จุดประสงคการเรียนรู
รัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
ดานความรู
นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิ จ สมั ย รั ต นโกสิ น ทร ก อ นสนธิ สั ญ ญา
เบาวริงไดอยางถูกตอง

ภาพที่ ๒ เงินพดดวงตราครุฑและตราแสงจักร สมัยรัชกาลที่ ๒
ที่มา : https://www.webpra.com/shop/satangdang/show/2884

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ลั กษณะทางเศรษฐกิ จ สมั ย รั ตนโกสิ น ทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริงไดอยางมีสมเหตุสมผล
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญ
ของลักษณะเศรษฐกิจที่สงผลตอสภาพสังคม
สมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริงได
อยางมีเหตุผล

ภาพที่ ๓ สําเนาสนธิสัญญาเบอรนีย สมัยรัชกาลที่ ๓
ที่มา : https://www.matichon.co.th/education/news_177775
จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) จากภาพที่ ๑ เรื อ สํ า เภาจี น เป น สัญ ลั ก ษณ ที่ แ สดงถึง
ความสัมพันธกับจีน ในด านใด (แนวคําตอบ : ดานการคาระหว า ง
ประเทศ)
๒) เรือสําเภาจีนบรรทุกสินคาชนิดใดสงมาคาขายกับสยาม
บาง (แนวคําตอบ : ผาไหม เครื่องเคลือบ เครื่องประดับ ฯลฯ)

๖๖๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๓) จากภาพที่ ๒ เปนเงินตราชนิดหนึ่งของสยาม เราเรียก
เงินชนิดนี้วาอะไร (แนวคําตอบ: เงินพดดวง)
๔) เงิ น พดด ว งมี ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ สมั ย
รัตนโกสินทรตอนตนอยางไร (แนวคําตอบ : เงินพดดวง เปนสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ ย นส ง ผลให เ ศรษฐกิ จ ของประเทศขั บ เคลื่ อ น
เจริญเติบโต)
๕) จากภาพที่ ๓ เปนสนธิสัญญาระหวางสยามกับอังกฤษ
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทราบหรือไมวาสนธิสัญญาฉบับนี้เรียกวาอะไร
(แนวคําตอบ : สนธิสัญญาเบอรนีย)
๖) การทําสนธิสัญญาเบอรนียกับอังกฤษสงผลใหสยามเกิด
การเปลี่ยนแปลงในดานใดบาง (แนวคําตอบ : การทําสนธิสัญญา
เบอร นี ย กั บ อั ง กฤษส ง ผลให ส ยามเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในด า น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศ)
เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูเชื่อมโยงคําตอบ
ของเขาสูบ ทเรี ยนโดยกลาววา “ในชวงสมัยรัตนโกสิน ทรต อนตน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจเปนแบบเพื่อยังชีพเชนเดียวกับสมัยอยุธยา
เนนการปลูกขาวเปนพืชสําคัญ เมื่อบานเมืองเจริญมั่นคงเปนปกแผน
สงผลใหเศรษฐกิจมีความเจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับ มีการแลกเปลี่ยน
การคาระหวางประเทศและนับ เปน ยุครุงเรืองทางการคา เพราะ
สามารถผูกขาดการคาดวยระบบพระคลังสินคา”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขั้นสรางองคความรู
ครูแบงกลุมนักเรีย นออกเปน ๗ กลุ มแบบคละความสามารถ
กลุมละเทา ๆ กัน จากนั้นครูแจกบัตรคําจํานวน ๗ คําใหนักเรียน
แตละกลุมดังนี้ กลุมที่ ๑ ขาว กลุมที่ ๒ ไมสัก กลุมที่ ๓ เงินพดดวง
กลุมที่ ๔ การจิ้มกอง กลุมที่ ๕ การเหยียบหัวตะเภาเรือ กลุมที่ ๖
ระบบเจาภาษีนายอากร และกลุมที่ ๗ สนธิสัญญาเบอรนีย
จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมคนหาความหมายของคํา ที่ กลุ ม
ของตนไดรับโดยใหศึกษาจากใบความรูเรื่อง “ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง” และหนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ พรอมสรุปประเด็นสําคัญ
ลงในสมุดเรียน โดยใชเวลาประมาณ ๑๕ นาที
๑) ครูใหนักเรียนแตล ะกลุ มสงตัว แทนสมาชิ กหนึ่ งคนออกมา
นําเสนอความหมายของคําที่กลุมของตนไดรับหนาชั้นเรียน โดยให
นักเรียนแตละกลุมจดบันทึกประเด็นสําคัญลงสมุดเรียนของตนเอง
๒) เมื่อตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอความหมาย
ของคําที่กลุมของตนไดรับหนาชั้นเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ครูอธิบาย
ความรูเพิ่มเติมและสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริงโดยใชโปรแกรม power point
เรื่อง “ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง”
เปนสื่อประกอบการสอน จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายดังนี้

๖๖๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
(๑) ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
มีลักษณะเปนอยางไร (แนวคําตอบ : เศรษฐกิจแบบยังชีพ)
(๒) ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
มีอะไรบาง (แนวคําตอบ : ขาว น้ําตาล พริกไทย ฝาย ยาสูบ เปนตน)
(๓) ในชวงสมัยรัชกาลที่ ๓ สยามติดตอการคาขายทางเรือสําเภา
กับชาติใดเปนสําคัญ (แนวคําตอบ : จีน)
(๔) ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หนวยงานใดมีบทบาทสํ าคั ญ
ในการดู แ ลควบคุ ม การผู ก ขาดการค า ระหว า งสยามกั บ ต า งชาติ
(แนวคําตอบ : พระคลังสินคา)
(๕) พระคลังสินคา ผูกขาดสินคาอะไรบาง (แนวคําตอบ : อาวุธปน
กระสุนปน ดินระเบิด งาชาง รังนก ไมฝาง ไมกฤษณา เปนตน)
(๖) รอยเอก เฮนรี เบอรนีย (Henry Burney) เปนบุคคลชนชาติใด
ท า นมี บ ทบาทต อ การเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ ของสยาม ในสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตนอยางไร (แนวคําตอบ : รอยเอก เฮนรี เบอรนีย
(Henry Burney) เปนบุคคลชนชาติอังกฤษ ทานเดินทางเขามาติดตอ
ทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชยกับสยาม มักเรียกวา
สนธิสัญญาเบอรนีย ในสมัยรัชกาลที่ ๓ การทําสนธิสัญญาฉบั บ นี้
สงผลตอการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของสยาม ทําใหพอคาตางชาติ
เดินทางเขามาติดตอคาขายกับสยามมากขึ้น สินคาสงออกของสยาม
เปนที่ตองการของพอคาตางชาติเปนอยางมาก)
(๗) การทําสนธิสัญญาเบอรนียระหวางสยามกับอังกฤษ สงผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนอยางไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
(แนวคําตอบ : การทําสนธิสัญญาเบอรนียระหวางสยามกับอังกฤษ
เปนสนธิสัญญาที่สยามมีความไดเปรียบอังกฤษ ในสนธิสัญญากลาววา
หามมิใหพอคาอังกฤษซื้อขายขาวเปลือก ขาวสารบรรทุกออกไปจาก
กรุงเทพฯ ปนและกระสุนดินดําที่พอคาอังกฤษบรรทุกเขามาในสยาม
จะขายใหแกใครไมไดนอกจากทางราชการสยาม ถาสยามไมตองการ
พอคาอังกฤษตองนํากลับออกไปใหหมด แตพอคาอังกฤษสามารถ
ซื้อขายสิน คาชนิดอื่น นอกเหนือจากนี้ไดโ ดยสะดวกไมมีขอ จํ า กั ด
การหามไมใหพอคาอังกฤษซื้อขายขาวสงผลใหขาวลนตลาด ราคา
ตกต่ํา เพราะไมมีตลาดระบายสินคา รัฐขาดรายไดจากภาษีคาขาว
ทําใหรัฐตองจัดเก็บภาษีจากสินคาชนิดอื่นเพิ่มเติม ทําใหประชาชน
สยามไดรับผลกระทบและเดือนรอน) (Obj.๑, Obj. ๒)
ขั้นสรุป
๑. ครูเขียนคําวา “เจาสัวแหงกรุงรัตนโกสินทร” บนกระดานและ ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี้
๑) เจ า สั ว แห ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร ห มายถึ ง ใคร (แนวคํ า ตอบ :
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓))
๒) เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓)
ทรงไดรับสมญานามวา “เจาสัว” (แนวคําตอบ : ในสมัยของพระองค
มีความเจริญรุงเรืองทางการคา สามารถเรียกเก็บภาษีไดจํานวนมาก)
๒. ครูและนักเรีย นรว มกัน สรุป บทเรีย น โดยครูตั้งคําถามแลว ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้

๖๖๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑) พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรตอนตน มีลักษณะ
เปนอยางไร
(แนวคําตอบ: พัฒ นาการทางเศรษฐกิจ สมัย รัตนโกสินทรตอนตน
เริ่ ม ขยายตั ว และเจริ ญ รุ ง เรื อ งตามลํ า ดั บ ตั้ ง แต ป ลายรั ช กาลที่ ๒
จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ เพราะมีระบบการคาแบบผูกขาดโดย
พระคลังสินคาและการเขามาติดตอคาขายของชาวตะวันตก ในสมัย
รัชกาลที่ ๓ หลังการทําสนธิสัญญาเบอรนียกับอังกฤษ)
๒) เศรษฐกิจมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางไร
(แนวคํ า ตอบ : ระบบเศรษฐกิ จ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ช ว ยส ง เสริ ม
ความมั่นคงทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ชวยหลอเลี้ยงใหประชาชนของประเทศอยูดีและมี
ความสุข) (Obj.๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๖๙

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริงไดอยาง
ถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูภาพเรือสําเภา
จีน
๓. การดูภาพเงินพดดวง
ตราครุฑและตราแสง
จักร สมัยรัชกาลที่ ๒
๔. การดูภาพสําเนา
สนธิสัญญาเบอรนีย
สมัยรัชกาลที่ ๓
๕. การคนหา
ความหมายจากบัตรคํา
จํานวน ๗ คํา ไดแก
คําวา ขาว ไมสัก
เงินพดดวง การจิ้มกอง
การเหยียบหัวตะเภาเรือ
ระบบเจาภาษีนายอากร
และสนธิสัญญาเบอรนีย
๖. การศึกษาใบความรู
เรื่อง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจสมัย
รัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริง
ดานทักษะและ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูภาพเรือสําเภา
กระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห จีน
ปจจัยที่สงผลตอลักษณะ ๓. การดูภาพเงินพดดวง
ตราครุฑและตราแสงจักร
ทางเศรษฐกิจ
สมัยรัชกาลที่ ๒
สมัยรัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริงไดอยาง ๔. การดูภาพสําเนา
สนธิสัญญาเบอรนีย
สมเหตุสมผล
สมัยรัชกาลที่ ๓

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. ภาพเรือสําเภาจีน
๓. ภาพเงินพดดวงตรา
ครุฑและตราแสงจักร
สมัยรัชกาลที่ ๒
๔. ภาพสําเนา
สนธิสัญญาเบอรนีย
สมัยรัชกาลที่ ๓
๕. บัตรคําจํานวน
๗ คํา ไดแกคําวา ขาว
ไมสัก เงินพดดวง
การจิ้มกอง
การเหยียบหัวตะเภาเรือ
ระบบเจาภาษีนายอากร
และสนธิสัญญาเบอรนีย
๖. ใบความรูเรื่อง
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริง

เกณฑ
- อธิบายลักษณะทาง
เศรษฐกิจสมัย
รัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริงได
อยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ

๑. คําถาม
๒. ภาพเรือสําเภาจีน
๓. ภาพเงินพดดวงตรา
ครุฑและตราแสงจักร
สมัยรัชกาลที่ ๒
๔. ภาพสําเนา
สนธิสัญญาเบอรนีย
สมัยรัชกาลที่ ๓

- ระบุปจจัยที่สงผลตอ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริงได
อยางถูกตองและมี
เหตุผล

๖๗๐
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปราย
ความสําคัญของเศรษฐกิจ
ที่สงผลตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษยไดอยางมีเหตุผล

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วิธีการ
๕. การคนหาความหมาย
จากบัตรคําจํานวน ๗ คํา
ไดแกคําวา ขาว ไมสัก
เงินพดดวง การจิ้มกอง
การเหยียบหัวตะเภาเรือ
ระบบเจาภาษีนายอากร
และสนธิสัญญาเบอรนีย
๖. การศึกษาใบความรู
เรื่อง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจสมัย
รัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริง
๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช
๕. บัตรคําจํานวน ๗ คํา
ไดแกคําวา ขาว ไมสัก
เงินพดดวง การจิ้มกอง
การเหยียบหัวตะเภาเรือ
ระบบเจาภาษีนายอากร
และสนธิสัญญาเบอรนีย
๖. ใบความรูเรื่อง
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริง
๑. คําถาม
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ

- พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของ
เศรษฐกิจที่สงผลตอ
การดําเนินชีวิตของ
มนุษยไดถูกตองและ
มีเหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๗๑

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๖๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ใบความรูเรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง
สภาพเศรษฐกิ จ สมั ย พระบาทสมเด็จ พระพุ ทธยอดฟาจุ ฬาโลกมหาราช (รัช กาลที่ ๑) จนถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ ๒) อยูในสภาพพออยูพอกิน แมวาจะเก็บภาษีไดไมพอกับ
การจ า ยเบี้ ย หวั ด เงิ น ป แ ก ขุ น นางข า ราชการก็ ต าม แต ท างราชการก็ ไ ด นํ า เงิ น กํ า ไรจากการค า สํ า เภากั บ
ตางประเทศมาใชจายเพิ่มเติมซึ่งพอแกไขปญหาในแตละปไดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ ๓) รายจายของประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงตองหาวิธีเพิ่มรายไดแกประเทศทั้งในดานการคาสําเภากับ
ตางประเทศและประมูลผูกขาดการเก็บภาษีอากรจนตองเพิ่มภาษีใหมถึง ๓๘ ชนิด จึงทําใหประเทศมีรายได
เพียงพอกับรายจายสภาพการณทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริงมีลักษณะดังตอไปนี้
๑. ผลผลิตทางการเกษตร
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญไดแก ขาว ออย และพริกไทย ขาวเปนสินคา
จัดอยูในลําดับที่ ๕ ของสินคาที่สงออกมากตามลําดับ อันไดแก น้ําตาล ฝาย ไมหอมและดีบุก ขาวถือไดวาเปน
ผลิตผลทางการเกษตรที่สงเปนสินคาออกของสยาม แตปริมาณการสงออกไมแนนอน ขึ้นอยูกับสภาวะตาม
ธรรมชาติภายในประเทศและความตองการของตลาดตางประเทศน้ําตาล สามารถผลิตน้ําตาลจากออยได ตั้งแต
ตนสมัยรัชกาลที่ ๒ แตตอมาชาวจีนไดรับอนุญาตจากทางราชการใหปลูกออยทําน้ําตาลได จึงไดมีการสงสินคา
ประเภทนี้ อ อกไปจํ า หน า ยยั ง ต า งประเทศ อุ ต สาหกรรมน้ํ า ตาลได เ จริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว พริ ก ไทย
มีการสงออกพริกไทยไปยังประเทศจีนประมาณปละ ๖๐,๐๐๐ หาบ ซึ่งในขณะนั้นพริกไทยเปนที่ตองการของ
พอคาตางชาติมากเชนกัน
๒. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญที่ทํารายไดใหกับแผนดินในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีอยู ๓ ประเภท ไดแก
ไม แรธาตุและสินคาประเภทเหล็ก ซึ่งสรุปไดดังนี้
ไมสัก มีมากบริเวณเชียงใหม ลําปาง ลําพูน แพร นาน ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พอคาชาวจีน ซึ่งเปนผูประมูล
ผู กขาดจากป า ไม จ ากเจ า เมื องฝ า ยเหนื อ นอกจากคนจี น แล ว ทางราชการก็เปน ผูดําเนิน การโคน ไมสักเอง
เพื่อนําไปใชในราชการตอเรือและสงไปขายที่เมืองจีนและอินเดีย
ไม ฝ าง ใช ทํา สี ย อมผ า และไม กฤษณาซึ่ งเป น ไมห อม เปน ที่ตองการของชาวตะวัน ตกกลายเป น
สินคาออกที่สําคัญ
ดีบุก เปนทรัพยากรที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณและกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะที่ภูเก็ตไดกลายเปน
แหลงผลิตดีบุกมากที่สุด แรดีบุกเปนสินคาผูกขาดที่ตองนํามาขายใหกับพระคลังสินคาเทานั้น โดยเจาเมือง
จะเปนผูซื้อดีบุกจากราษฎร แลวนําไปขายตอใหพอคาตางชาติอีกตอหนึ่งในปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ แรดีบุกเริ่มเปน
ที่ตองการของตลาดในยุโรป เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหคนพบวาการเอาดีบุกไปเคลือบเหล็กจะทําให
เหล็กไมเกิดสนิม จึงทําใหตลาดโลกตองการมาก ดังนั้นการขุดแรดีบุกตามหัวเมืองชายทะเล หัวเมืองมลายู และ
หัวเมืองปกษใตจึงเพิ่มปริมาณมากขึ้น
นอกจากดีบุกแลวยังมีเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว ทองคําซึ่งมีอยูทั่วไป แรดิบสวนใหญไดรับการถลุงขั้นแรก
ที่บริเวณแหลงแร ตอจากนั้นจะถูกขนสงมายังกรุงเทพ ซึ่งมีโรงงานผลิตเครื่องครัวและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
สินคาประเภทเหล็กจึงเปนสินคาสงออกที่สําคัญและมีคาที่สุดอยางหนึ่งของไทย
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๓. เงินตราในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ในป พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) ทรงยายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรี
มาอยูฝงตรงขามคือ กรุงเทพมหานคร และสถาปนาราชวงศจักรีขึ้น เงินตราที่ใชในยุคตนยังคงใชเงินพดดวง
โดยที่ตราประทับบนเงินพดดวงคือตราจักร ซึ่งเปนตราประจําแผนดิน และตราประจํารัชกาล ซึ่งไดแก
รัชกาลที่ ๑ ตราบัวอุณาโลม
รัชกาลที่ ๒ ตราครุฑ
รัชกาลที่ ๓ ตราปราสาท
๔. ระบบเจาภาษีนายอากร
การคากับตางประเทศเฟองฟูขึ้นแตทวาตางชาตินั้นไมพอใจในระบบพระคลังสินคาของสยามอยางมาก
ซึ่งทําใหสินคาราคาแพง ในพ.ศ. ๒๓๖๙ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓) สยามไดทํา
สัญญาเบอรนียกับอังกฤษ ทําใหพระคลังสินคาถูกลดบทบาทลง รัชกาลที่ ๓ ทรงแกปญหาโดยการตั้งระบบ
เจาภาษีนายอากร และไดเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษีใหม คือรัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีอากรเฉพาะที่สําคัญ ๆ
เทานั้น สวนที่เหลือก็จะประมูลใหเอกชนรับเหมาผูกขาดในการดําเนินการเรียกเก็บจากราษฎร ผูที่ประมูลได
เรียกวา “เจาภาษีหรือนายอากร” ซึ่งสวนใหญจะเปนชาวจีนเกือบทั้งหมดตามหัวเมือง ราษฎรจะเรียกว า
กรมการจีนระบบเจาภาษีนายอากรมีทั้งผลดีและผลเสียตอชาติดังนี้
ผลดี ชวยประหยัดในการลงทุน ดําเนิน การทําใหทองพระคลังมีจํานวนภาษีที่แนน อนไมกอใหเ กิด
ปญหาในการเรียกเก็บ
ผลเสีย เจาภาษีนายอากรบางคนคิดหากําไรในทางมิชอบ มักใชอํานาจขมขูราษฎรเรียกเก็บเงินเกินพิกัด
ที่กําหนดไว
ตราบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) อังกฤษไดสงเซอร จอหน เบาวริง
มาไทยในพ.ศ. ๒๓๙๘ เพื่อเรียกรองใหเลิกระบบเจาภาษีนายอากร รัชกาลที่ ๔ จึงทรงยินยอมทําสัญญาเบาวริง
กับอังกฤษ มีผลใหการคากับตางประเทศรุงเรืองขึ้น สวนระบบเจาภาษีนายอากรก็ลดบทบาทลงไป
๕. รายไดของแผนดิน การเก็บภาษีอากรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนแบงได ๔ ชนิด คือ
๑) จังกอบ คือ การเรียกเก็บสินคาของราษฎร โดยชักสวนสินคาที่ผานดานทั้งทางบกและทางน้ํา
ในอัตรา ๑๐ หยิบ ๑ หรือ ๑ สวนตอ ๑๐ สวน
๒) อากร คือ เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชนของราษฎรที่ไดจากการประกอบอาชีพ
นอกจากอาชีพคาขาย เชน การทํานา เรียกวา อากรคานา การทําสวน เรียกวา อากรสวนใหญ หรือ พลากร
หรื อ สมพั ตสร การจั บ สั ตว น้ํ า เรี ย กว า อากรคาน้ํา การเก็บ ไขเตาเก็บ รังนก เรีย กวา อากรคารักษาเกาะ
นอกจากนี้ยังมีการเก็บอากรบอนเบี้ย อากรสุรา อากรตลาด อากรเก็บของปา อากรขนอน ฯลฯ
๓) สวย คือ เงินหรือสิ่งของที่ไพรหลวงนํามาใหแกทางราชการทดแทนการเขาเดือน โดยไดมาจาก
ผลิตผลตามธรรมชาติที่หาไดภายในทองถิ่น เชน ดีบุก พริกไทย มูลคางคาว ไพรหลวงนํามาใหแกทางราชการ
ทดแทนการเขาเดือน เรียกวา ไพรสวย
๔) ฤชา คือ คาธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บจากการรับบริการจากราชการ เชน ออกโฉนดที่ดินให
ภาษีอากรที่ไดจากภายนอกประเทศ มี ๒ ประเภท
๑) ภาษีเบิกรองหรือภาษีปากเรือ คือ ภาษีที่เก็บจากเรือสินคาตางประเทศ โดยคิดจากขนาดความกวาง
ของปากเรือหรือยานพาหนะที่บรรทุกสินคาเขามา สมัยรัชกาลที่ ๑ คิดวาละ ๑๒ บาท ตอมาเพิ่มเปนวาละ
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คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๒๐ บาท สมัยรัชกาลที่ ๒ คิดเปนวาละ ๘๐ บาท สมัยรัชกาลที่ ๓ ถาเปนเรือสินคาที่ไมไดบรรทุกสินคาเขามาขาย
คิดวาละ ๑,๕๐๐ บาท ถาบรรทุกสินคาคิดวาละ ๑,๗๐๐ บาท
๒) ภาษีสินคาออก รัฐเรียกเก็บตามประเภทของสินคา เชน ขาวสารหาบละ ๑ สลึง น้ําตาลหาบละ
๒ สลึง พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ รัฐเรียกเก็บภาษีขาออกตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เชน
เก็บภาษีพริกไทย ภาษีเกลือ ภาษีไมแดง ภาษีน้ํามันมะพราว ภาษีฝาย ภาษีปอ ภาษีน้ําตาลทราย ฯลฯ
๖. ความหมายของคําวา “การเหยียบหัวตะเภาเรือ”
เจาหนาที่ในการดูแลของพระยาโกษาธิบดี ลงไปตรวจเรือสินคากอนที่จะทําการคา เปนสวนหนึ่งในหนาที่
ของกรมพระคลังสินคา ซึ่งเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับการคาขาย ซึ่งทําหนาที่ควบคุมสินคาขาเขา
และขาออก ตลอดจนการเลือกซื้อสินคาที่ทางราชการตองการ หรือสินคาผูกขาด (สินคาที่ทางราชการตองการ
และคิดวามีอันตรายหากพอคาจะทําการซื้อขายกันโดยตรง) ไดแก อาวุธ กระสุนปน และควบคุมกําหนดสินคา
ตองหาม (คือสินคาที่หายากและมีราคาแพง ราษฎรตองนํามาขายใหแกทางราชการ) ไดแก งาชาง รังนก ฝาง
กฤษณา
การคาแบบผูกขาดนี้ไดผลกําไรมาก แตเมื่อสยามมีการคาขายกับตางชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตก
พอคาเหลานั้นไมไดรับความสะดวกและผลประโยชนจากการคาแบบผูกขาดโดยพระคลังสินคา จึงเรียกรองและ
ขอเจรจาการคาภายหลังหนวยงานนี้ถูกลดบทบาทลงจากการทําสนธิสัญญาเบอรนียในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓) และถูกยกเลิกไปภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔)
โดยสาระสําคัญของการทําสนธิสัญญาเบอรนียทําใหกรมพระคลังสินคาขาดรายไดจากการผูกขาด
สินคา คือ ใหเรือพอคาอังกฤษปฏิบัติตามธรรมเนียมสยาม หามมิใหขายกระสุนดินดําแกเอกชน ใหขายเฉพาะ
กับทางราชการสยามเทานั้น แตสินคาอื่นสามารถคาขายไดอยางเสรี คาธรรมเนียมสลุบกําปนรวมเบ็ด เสร็จ
ถามีสินคาเขามาขาย คิดวาละ ๑,๗๐๐ บาท ถาไมมีสินคาเขามาขาย คิดวาละ ๑,๕๐๐ บาท โดยไมเรียกเก็บ
จังกอบ ภาษี และคาธรรมเนียมเพิ่ม
๗. ความหมายของคําวา “การจิ้มกอง”
ความสัมพันธระหวางไทยและจีนในสมัยโบราณนับตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทรตอนตนเปน
ความสัมพันธใน “ระบบบรรณาการ” (Tribute) หรือเจิงกุง (ไทยมักอานวาจิ้มกอง) อันเปนประเพณีสัมพันธไมตรี
ของจีนกับประเทศอื่น ๆ ในสมัยโบราณ ทั้งนี้เพราะจีนมีความเชื่อตามอิทธิพลทางความคิดของลัทธิขงจื๊อที่วา
จีนเปนอาณาจักรกลาง (จงกั๋ว หรือ Middle Kingdom) เปนศูนยกลางของอํานาจ โดยดินแดนตาง ๆ ตองสง
เครื่องบรรณาการแกจักรพรรดิจีนตามกําหนด จีนจะใหความชวยเหลือคุมครองและใหคาขายไดอยางเสรี
ดร.สืบแสง พรหมบุญ นักประวัติศาสตรไทยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศไทยและ
จีนในสมัยโบราณ ไดกลาวสรุปวา “...จุดมุงหมายที่สําคัญของคณะทูตไทย นั้นดูจะเปนดานเศรษฐกิจ และ
บรรดาของกํานัลที่มอบใหจีนนั้น ก็ถือวามิไดมีความหมายอื่นใดมากไปกวาของกํานัลตามมารยาท... ความจริง
คณะทูตไทย นับจากปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๔ เปนตนมา เปรียบเหมือนขบวนเรือบรรทุกสินคาจากไทยไปจีน
และบรรทุกสินคาจากจีนกลับมาไทยมากกวา” ตอมาความสัมพันธระหวางไทยกับจีนใน “ระบบบรรณาการ
เพื่อการคา” นี้ไดลดความสําคัญและประโยชนลงในตอนปลายรัชกาลที่ ๔ ไทยไดทําการคากับตะวันตกมากขึ้น
หลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ พ.ศ. ๒๓๙๘ ในขณะที่ผลกําไรจากการคาสําเภาจีนไดลดลง
ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะความไมปลอดภัยในการเดินทาง เนื่องจากจักรพรรดิราชวงศชิงในระยะหลังออนแอ
อีกทั้งเผชิญกับปญหาการตอตานจากภายในและการทาทายคุกคามจากภายนอก ไทยไดสงคณะทูตไปจีนเปน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๗๕

ครั้งสุดทายในป พ.ศ. ๒๓๙๖ และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงยุติการสงคณะทูต
และการคาบรรณาการกับจีน
ที่มา : https://jiaboo7.wordpress.com

๖๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรหลังสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู
แหลงการเรียนรู
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตรระดับชั้น
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
ครู ใ ห นั ก เรี ย นชมวี ดิ ทั ศ น จ ากภาพยนตร เ รื่ อ ง ทวิ ภ พ ตอน
มัธยมศึกษาปที่ ๓
วิธีการทางประวัติศาสตร
“การทําสนธิสัญญาเบาวริง” ใชเวลาในการชมประมาณ ๕ นาที ๒. หองสมุด
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๓. อินเทอรเน็ต
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
สื่อ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
๑. วีดิทัศนจากภาพยนตร เรื่อง ทวิภพ
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ตอน “การทําสนธิสัญญาเบาวริง”
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
๒. ใบความรูเรื่อง “สนธิสัญญาเบาวริง”
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
๓. กระดาษปรูฟ
ในสมัยรัตนโกสินทร
ขอบเขตเนื้อหา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วีดิทัศนจากภาพยนตรทวิภพ ตอน การทําสนธิสัญญาเบาวริง - การเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด สรุ ป ผลดี แ ละผลเสี ย
- ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hnOl3BhZMB0 ที่เกิดขึ้น จากการทําสนธิสัญญาเบาวริงในประเด็น
หลังสนธิสัญญาเบาวริง
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทาง
เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรหลังสนธิสัญญา
เบาวริงไดอยางถูกตอง

๑) จากวีดิทัศนขางตนเปนเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เหตุการณใด (แนวคําตอบ : การเจรจาทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวาง
สยามกับอังกฤษ)
๒) ตัวละครที่ปรากฏในเรื่องมีใครบาง (แนวคําตอบ : ขุนนางไทย
และขุนนางตางชาติ)
๓) ตัวละครสําคัญที่ชื่อ เซอรจอหน เบาวริง เปนขุนนางชนชาติใด
(แนวคําตอบ : อังกฤษ)

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรหลังสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดานทักษะและกระบวนการ
๔) จุดประสงคของเซอรจอหน เบาวริง ในการเดินทางมายังสยาม
นักเรียนสามารถวิเคราะหผลดีและผลเสีย ตองการสิ่งใด (แนวคําตอบ : เพื่อขอเจรจาทําสนธิสัญญากับสยาม)
ของสนธิสัญญาเบาวริงที่มีตอสภาพทางเศรษฐกิจ
๕) ในความคิดของนักเรีย น “สนธิสัญ ญา” คื ออะไร (แนว
สมัยรัตนโกสินทรไดอยางสมเหตุสมผล
คําตอบ : ขอตกลงภายใตกฎหมายระหวางประเทศ)
ดานคุณลักษณะ
๖) ปฏิกิริยาของขุนนางสยามเปนอยางไร เมื่อทราบรายละเอียด
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของ ของสนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง (แนวคํ า ตอบ : รู สึ ก ไม พ อใจ เพราะ
การทําสนธิสัญญาระหวางประเทศที่สงผลตอ
รายละเอี ย ดของสนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง ฝ า ยสยามเสี ย เปรี ย บ
สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
ฝายอังกฤษ โดยเฉพาะดานการเมืองและเศรษฐกิจ)
วัฒนธรรมของประเทศชาติไดอยางสมเหตุสมผล
๗) เพราะเหตุใดชาวตางชาติตองการทําสนธิสัญญาทางการคา
กับสยาม (แนวคําตอบ : เพราะตองการกระจายสินคาที่ชาติตนผลิตได
เปนจํานวนมากหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม อีกทั้งตองการวัตถุดิบ
ราคาถู ก เพื่ อ นํ า กลั บ ไปผลิ ต เป น สิ น ค า ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
ประเทศของตน)
เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูพูดเชื่อมโยงเขาสู
บทเรี ย นโดยกล า วว า “สภาพเศรษฐกิ จ ของกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร
หลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง เปนชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลง
จากระบบเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ เปนระบบเศรษฐกิจแบบการคาเสรี
มีการยกเลิกระบบพระคลังสินคาแบบผูกขาด วันนี้เราจะมาเรียนรู
เกี่ยวกับสาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริง และผลกระทบที่สยาม
ไดรับภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงกัน”

๖๗๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรหลังสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขั้นสรางองคความรู
ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๓-๔ คนจากนั้นครูแจกใบความรู
เรื่อง สนธิสัญญาเบาวริง ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาเปน
เวลา ๑๐ นาที และดําเนินการดังนี้
๑) ครูใหนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการทําสนธิสัญญาเบาวริงในประเด็นดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม โดยใหนักเรียนแตล ะกลุมสรุปเปน แผนผั ง
ความคิดลงในกระดาษบรูฟขาวที่ครูกําหนดให
๒) เมื่ อ นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม สร า งแผนผั ง ความคิ ด เสร็ จ แล ว
ครูใหแตล ะกลุมสงตัว แทนออกมานําเสนอผลงานหน าชั้น เรี ย น
โดยใหเวลานําเสนอกลุมละ ๒ นาที ทั้งนี้ครูและนักเรียนกลุ มอื่น
ร ว มกั น ตรวจสอบความถู ก ต อ งและเพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ให ส มบู ร ณ
(Obj.๑, Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครูใหนักเรียนชมวีดิทัศนจากภาพยนตรเรื่อง ทวิภพ ตอนการทํา
สนธิสัญ ญาเบาวริงอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น ครูตั้งคําถามเพื่อนําไปสู
การอภิปรายรวมกันดังนี้
๑) ถานักเรียนเปนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ
ซึ่งเปนบุคคลสําคัญทานหนึ่งที่มีอํานาจในการเจรจาทําสนธิสัญญา
เบาวริงกับอังกฤษ ทั้งที่รูวาฝายสยามตองเสียเปรียบฝายอังกฤษ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรหลังสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
นักเรียนจะมีความรูสึกอยางไร (แนวคําตอบ : พิจาณาจากคําตอบ
นักเรียน)
๒) ถานักเรียนเปนเซอรจอหน เบาวริง ขุนนางอังกฤษ ที่ไดรับ
ราชโองการจากสมเด็จ พระบรมราชินีนาถวิคตอเรีย ใหเดินทาง
เขามาทําสนธิสัญญากับสยามใหสําเร็จ ทั้งที่รูวาสนธิสัญญาฉบับนี้
ไมเปนธรรมแกอีกฝาย นักเรียนจะมีความรูสึกอยางไร (แนวคําตอบ :
พิจาณาจากคําตอบนักเรียน)
๓) ถ า นั ก เรี ย นเป น ชาวสยามในสมั ย นั้ น วิ ถี ชี วิ ต ของ
นักเรียนจะเปลี่ยนไปอยางไร ภายหลังจากที่สยามทําสนธิสั ญญา
เบาวริงกับอังกฤษ (แนวคําตอบ : เนื่องจากเศรษฐกิจของสยามเกิด
การเปลี่ ย นแปลงจากระบบเศรษฐกิ จ เพื่ อ ยั ง ชี พ มาเป น ระบบ
เศรษฐกิจการคาเสรี ภายหลังจากที่สยามทําสนธิสัญญาเบาวริงกับ
อังกฤษ สงผลใหการสงออกขาวของสยามขยายตัว กวาเมื่ อ ก อน
เกิดการลดหยอนการเกณฑแรงงานในระบบไพร ทําใหไพรมีเวลา
ทํ า นามากขึ้ น แล ว นํ า เงิ น หรื อ ผลผลิ ต ที่ ไ ด ม าส ง เป น ส ว ยแทน
การเกณฑแรงงาน พอคาตางชาติเขามามีบทบาททางเศรษฐกิ จ
มากขึ้น ชาวสยามซื้อสินคามากขึ้นและผลิตเองนอยลง)
๔) การทํ า สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศส ง ผลให เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยางไรบาง
(แนวคํ า ตอบ : การทํ า สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศส ง ผลต อ
การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง ทําใหสยามควบคุมชาวตางชาติ
ที่เขามาในดินแดนไดยากขึ้น สวนดานเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง

๖๗๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรหลังสนธิสัญญาเบาวริง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จากระบบเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ เปนระบบเศรษฐกิจแบบการคาเสรี
สงผลใหชาวสยามในฐานะแรงงานไพร เปลี่ยนวิถีชีวิตกลายเปน
แรงงานในระบบการคาเสรี) (Obj.๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
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๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรหลัง
สนธิสัญญาเบาวริง
ไดอยางถูกตอง
ดานทักษะและ
กระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห
ผลดีและผลเสียของ
สนธิสัญญาเบาวริงที่มี
ตอสภาพทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทรไดอยาง
สมเหตุสมผล

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศนจาก
ภาพยนตรเรื่อง ทวิภพ
ตอนการทําสนธิสัญญา
เบาวริง
๓. การศึกษาใบความรู
เรื่อง สนธิสัญญาเบาวริง
๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศนจาก
ภาพยนตรเรื่อง ทวิภพ
ตอนการทําสนธิสัญญา
เบาวริง
๓. การศึกษาใบความรู
เรื่อง สนธิสัญญาเบาวริง

ดานคุณลักษณะ
๑. การถาม–ตอบ
นักเรียนสามารถอภิปราย ๒. การสังเกต
พฤติกรรม
ความสําคัญของการทํา
สนธิสัญญาระหวางประเทศ
ที่สงผลตอสภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติไดอยาง
สมเหตุสมผล

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถามสําคัญ
๒. วีดิทัศนจาก
ภาพยนตรเรื่อง ทวิภพ
ตอนการทําสนธิสัญญา
เบาวริง
๓. ใบความรูเรื่อง
สนธิสัญญาเบาวริง
๑. คําถามสําคัญ
๒. วีดิทัศนจาก
ภาพยนตรเรื่อง ทวิภพ
ตอนการทําสนธิสัญญา
เบาวริง
๓. ใบความรูเรื่อง
สนธิสัญญาเบาวริง

๑. คําถามสําคัญ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ
- อธิบายลักษณะทาง
เศรษฐกิจสมัย
รัตนโกสินทรหลัง
สนธิสัญญาเบาวริงได
อยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ
- วิเคราะหผลดีและ
ผลเสียที่เกิดขึ้นจาก
การทําสนธิสัญญา
เบาวริง ในประเด็นดาน
การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมได
อยางถูกตองและมี
เหตุผล
- เขียนแผนผังความคิด
สรุปผลการวิเคราะห
ผลดีและผลเสียเกิดขึ้น
จากการทําสนธิสัญญา
เบาวริงในประเด็นดาน
การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมได
อยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ
- พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของ
การทําสนธิสัญญา
ที่สงผลตอสภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติไดอยาง
ถูกตองและมีเหตุผล

๖๘๒
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๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
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ใบความรู เรื่อง สนธิสญ
ั ญาเบาวริง
หนังสือสัญญาเซอยอนโบวริงหรือที่เรียกกันทั่วไปวา สนธิสัญญาเบาวริง (อังกฤษ : Bowring Treaty)
เปนสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทํากับสหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘
คูเจรจาทางการคา

ฝายสยาม
๑) สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (สมเด็จเจาพระยาองคใหญ)
ผูสําเร็จราชการทั่วพระราชอาณาจักร ประธานผูแทนรัฐบาล
๒) พระเจานองยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
๓) สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (สมเด็จเจาพระยาองคนอย)
ผูสําเร็จราชการพระนคร
๔) เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) รักษาการในตําแหนงสมุหพระกลาโหม
บังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลปากใตฝายตะวันตก
๕) เจาพระยารวิวงศ พระคลัง และสําเร็จราชการกรมทาบังคับบัญชาหัวเมือง
ฝายตะวันออก
สรุปสาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริง มีดังนี้

ฝายสหราชอาณาจักร
เซอร จอหน เบาวริง

๑. คนในบังคับ อังกฤษจะอยูภ ายใตอํานาจควบคุ ม
ของกงสุ ล อั ง กฤษ นั บ เป น ครั้ ง แรกที่ ส ยามมอบสิ ท ธิ ส ภาพ
นอกอาณาเขตแกประชากรตางดาว
๒. คนในบังคับอังกฤษไดรับสิทธิในการคาขายอย าง
เสรีในเมืองทาทุกแหงของสยาม และสามารถพํานักอาศัยอยูใน
กรุ ง เทพมหานครเป น การถาวรได ภายในอาณาเขตสี่ ไ มล
(สองรอยเสน) แตไมเกินกําลังเรือแจวเดินทางในยี่สิบสี่ชั่วโมง
จากกําแพงพระนคร คนในบังคับอังกฤษสามารถซื้อหรื อเชา
อสังหาริมทรัพยในบริเวณดังกลาวไดคนในบังคับ อังกฤษยัง
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/
31260-043788
ไดรับอนุญาตใหเดินทางไดอยางเสรีในสยามโดยมีหนังสือที่ไดรับ
การรับรองจากกงสุล
๓. ยกเลิ กค า ธรรมเนี ย มปากเรื อและกําหนดอัตราภาษีขาเขาและขาออกชัดเจนอัตราภาษีขาเขา
ของสินคาทุกชนิดกําหนดไวที่รอยละ ๓ ยกเวนฝนที่ไมตองเสียภาษี แตตองขายใหกับเจาภาษี สวนเงินทองและ
ขาวของเครื่องใชของพอคาไมตองเสียภาษีเชนกันสินคาสงออกใหมีการเก็บภาษีชั้นเดียว โดยเลือกวาจะเก็บ
ภาษีชั้นใน (จังกอบ ภาษีปา ภาษีปากเรือ) หรือภาษีสงออก
๔. พอคาอังกฤษไดรับอนุญาตใหซื้อขายไดโดยตรงกับเอกชนสยามโดยไมมีผูใดผูหนึ่งขัดขวาง
๕. รัฐบาลสยามสงวนสิทธิ์ในการหามสงออกขาว เกลือและปลา เมื่อสินคามีทีทาวาจะขาดแคลน
ในประเทศ
๖. สนธิสัญญานี้จะแกไขไดเมื่อพน ๑๐ ปไปแลว และตองบอกลวงหนา ๑ ป โดยเห็นชอบจากทั้ง ๒ ฝาย
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๗. ถาชาติอื่นไดสิทธิพิเศษเพิ่มเติม อังกฤษจะไดสิทธิพิเศษนั้นดวย นั่นคืออังกฤษไดสิทธิชาติที่ไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่ง
ผลของสนธิสัญญา
๑. รายไดของประเทศลดลง การยกเลิกระบบการคาผูกขาดของพระคลังสินคา สงผลใหรัฐบาลไทยมี
รายไดลดลง ทําใหรัชกาลที่ ๔ ตองทรงพยายามหารายไดจากทางอื่น ตั้งแตการเพิ่มจํานวนประเภทภาษีจากเดิม
ที่เก็บในรัชกาลที่ ๓ การใหเจาภาษีนายอากรผูกขาดการจับเก็บภาษีมากขึ้น นอกจากนี้ การจํากัดอัตราภาษีขาเขา
ตายตัวยังทําให สินคาตางชาติเขามาตีตลาดสิน คาภายใน เชน น้ําตาล และผาทอพื้นเมื อง ทําใหการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมพื้นบานของไทย ซึ่งใชเทคนิคการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพตองซบเซาลงและถูกแทนที่ดวย
สินคานําเขาที่ทําดวยเครื่องจักรที่มีราคาถูกกวา
๒. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต การทําสนธิสัญญาเบาวริง ทําใหไทยไดเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อ
การยังชีพมาเปนการผลิตเพื่อการคา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหขาวกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง รัฐบาลเองก็ใหการสนับสนุนการสงขาวไปขาย พรอมกับการสงเสริมการเปดที่นาใหมโดยไมตองเก็บ
ภาษีคานาปแรก ลดอากรคานา และผอนผันใหไพรกลับไปทํานาในชวงเวลารับราชการได สวนการแปรรูป
ขาวเปลือก และการคาขาวตกอยูในมือพอคาคนกลาง คือ ชาวจีนที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน นอกจากขาวแลวยังมี
สินคาอีกสองอยาง คือ ดีบุกกับไมสัก ซึ่งมีความสําคัญขึ้น มาแทนที่น้ําตาลที่เคยมีความสําคัญในสมัยรัชกาลที่ ๓
อีกดวย
๓. เศรษฐกิจไทยเขาสูระบบทุนนิยมโลก การทําสนธิสัญญาเบาวริงเปนการนําเศรษฐกิจไทยเขาสูระบบ
ทุ น นิ ย มโลก โดยประเทศไทยทํ า หน า ที่ ผลิตสิน คาขั้นปฐมภูมิและวัตถุดิบ เพื่อสงออกแลกเปลี่ ยนกั บ สินคา
สําเร็จรูปที่นําเขามาบริโภคในประเทศ ทั้งนี้ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการคา และสินคาสงออกหลากหลาย
มากขึ้น
๔. เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา เนื่องจากเงินตราเดิมที่ใชอยู คือ เบี้ยและเงินพดดวงเริ่มขาดแคลน
อีกทั้งยังเกิดการแตกหักและปลอมแปลงไดงาย รัชกาลที่ ๔ จึงตั้งโรงกษาปณเพื่อผลิตเงินเหรียญชนิด และ
ราคาตาง ๆ ไดแก เหรียญดีบุกเรียกวา อัฐ โสฬส เหรียญทองเรียกวา ทศ พิศ พัดดึงส และเหรียญทองแดง
เรียกวา ซีก หรือ เซี่ยว (เสี้ยว)
๕. การที่ราษฎรมีเงินมากกวาแตกอนก็ทําใหชาวนามีโอกาสไถลูกเมียที่ขายใหแกผูอื่น ทั้งราคาทาสก็
แพงขึ้นกวาสมัยกอนดวย โดยใน พ.ศ. ๒๔๑๒ หนังสือพิมพฉบับหนึ่งวา ฝรั่งผูหนึ่งซื้อทาสเปนเงิน ๓๕๐ บาท
สินคาที่เสียเฉพาะบรรทุกลงเรือ
สินคา
พิกัดภาษี
งาชาง
หาบละ ๑๐ บาท
นอแรด
หาบละ ๕๐ บาท
รง
หาบละ ๖ บาท
ขาวสาร
เกวียนละ ๔ บาท-ลดเหลือเกวียนละ ๒ บาท
ปกนกกระเต็น
รอยละ ๖ บาท
ไมฝาง
หาบละ ๒ สลึงเฟอง
ปลาแหง
หาบละ ๖ สลึง
กํายาน
หาบละ ๔ บาท
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สินคาที่เสียแตภาษีชนั้ ใน
สินคา
พิกัดภาษี
น้ําตาลทรายขาว
หาบละ ๒ สลึง
น้ําตาลทรายแดง
หาบละ ๑ สลึง
เกลือ
เกวียนละ ๖ บาท
งา
๑๒ ชัก ๑
กุงแหง
๑๒ ชัก ๑
ถั่วทุกชนิด
๑๒ ชัก ๑

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราว
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมี
เหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผล
ตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร
ขอบเขตเนื้อหา
๑. เคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ
มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)
๒. สภาพทางเศรษฐกิจไทยแบบทุนนิยม
โดยรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเศรษฐกิจ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางถูกตอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูใหนักเรียนรวมกันอานคําปราศรัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรั ฐ มนตรี ทั้ ง นี้ ค รู เ ป ด เนื้ อ หาคํ า ปราศรั ย ด ว ยโปรแกรม
power point โดยมีเนื้อหาดังนี้

แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต

คําปราศรัยของนายกรัฐมนตรี
“...อยากใหพี่นองกินกวยเตี๋ยวใหทั่วกัน เพราะกวยเตี๋ยวมีประโยชน
ตอรางกาย มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน พรอมทําไดเองในประเทศไทย
ทุกอยางราคาก็ถูก หาไดสะดวกและก็อรอยดวย ถาพี่นองชาวไทย
กินกวยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวัน คิดชามละหาสตางค วันหนึ่ง
จะมีคนกินกวยเตี๋ยวสิบแปดลานชาม ตกลงวันหนึ่งเงินคากวยเตี๋ยว
ของชาติ ไ ทย วั น หนึ่ ง เก า สิ บ ล า นสตางค เ ท า กั บ เก า แสนบาท
เปนจํานวนเงินหมุนเวียนมากพอใช เงินเกาแสนบาททุก ๆ วันนี้
ก็ ไ หลไปสู ช าวไร ชาวนา ชาวทะเล ทั่ ว กั น ไม ต กไปถึ ง มื อ ใคร
และเงินบาทก็มีราคาหนึ่งบาท ซื้อกวยเตี๋ยวไดเสมอ ไมใชซื้ออะไร
ไมไดอยางทุ กวัน นี้ ซึ่งเทากับ ไมมีป ระโยชนเ ต็ม ที่ใ นค าของเงิ น
มันเอง...”
ป. พิบูลสงคราม
๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๕
ที่มา : https://thematter.co/thinkers/pad-thai/38869

สื่อ
๑. คําปราศรัยของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕
๒. โปรแกรม power point เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิ จ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
๓. บัตรภาพจํานวน ๔ ภาพ
๔. บัตรขอความจํานวน ๑๒ ขอความ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การรวมกิจกรรม “๒๔๗๕ ยอนเวลาเศรษฐกิจไทย”
โดยใหนักเรีย นรวมกันสืบ คนขอมูล เกี่ย วกับลั กษณะ
เศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

๖๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะหสภาพการณ
ทางเศรษฐกิจหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดครอบคลุมสาระสําคัญ
๒. นักเรียนสามารถอภิปรายผลดีและ
ผลเสียของการใชนโยบายทางเศรษฐกิจหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ไดอยางมีเหตุผล
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความรูสึกที่มีตอ
สภาวการณทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดชัดเจนโดยไมใช
มุมมองปจจุบันในการตัดสินอดีต

จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) จากคํ า ปราศรั ย ที่ ไ ด อ า นข า งต น เป น คํ า ปราศรั ย ของ
นายกรัฐมนตรีทานใด (แนวคําตอบ : จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
๒) จอมพล ป. พิบูลสงคราม พูดปราศรัยตรงกับวันที่เทาไร
(แนวคําตอบ : ตรงกับวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๕)
๓) นักเรียนรูจักทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือไม
(แนวคําตอบ : รูจัก/ไมรูจัก ในกรณีนั กเรี ย นไม รู จั กจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ใหครูอธิบายประวัติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
พอสังเขป)
๔) จอมพล ป. พิบูลสงคราม ทานมีบทบาทสําคัญตอประเทศไทย
อยางไร (แนวคําตอบ : จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี
คนที่ ๓ ของประเทศไทย ทานมีนโยบายสําคัญ คือ มุงพัฒนาชาติไทย
ใหเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ มีการปลูกฝงใหคนไทย
รูสึกรักชาติผานนโยบายรัฐนิยมจนกลายเปนวัฒนธรรมของชาติ
เช น การเปลี่ ย นชื่ อ เรี ย กประเทศจาก “สยาม” เป น “ไทย”
การกํ า หนดธรรมเนี ย มการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลง
สรรเสริญพระบารมี การแตงกายตามแบบตะวันตก คานิยมการ
สวมหมวก คานิยมการกลาวคําทักทายวา “สวัสดี” เปนตน)
๕) จากคําปราศรัยขางตน จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีความ
ตองการใหคนไทยนิยมบริโภคอาหารชนิดใด (แนวคําตอบ : กวยเตี๋ยว)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๖) เพราะเหตุใด จอมพล ป. พิบลู สงคราม จึงสงเสริมใหคนไทย
หันมาบริโภคกวยเตี๋ยว (แนวคําตอบ : เพราะกวยเตี๋ยวเปนอาหาร
ที่ทําไดงาย วัตถุดิบมีราคาถูก และผลิตไดเองในเทศไทย)
๗) จุดประสงคหลักที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สงเสริมใหคนไทย
หันมาบริโภคกวยเตี๋ยวคืออะไร
(แนวคําตอบ : เพราะต องการใหค นไทยบริโ ภคสิ น ค า ที่ผ ลิ ต ได
ภายในประเทศ เพื่อทําใหเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวีย น เงิน ทอง
ไมรั่วไหลออกนอกประเทศ ตรงกับคําขวัญที่วา “ไทยทํา ไทยใช
ไทยเจริญ”)
๘) จากคํ า ปราศรั ย ข า งต น สามารถวิ เ คราะห แ นวนโยบาย
การบริหารประเทศของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดวาอยางไร
(แนวคําตอบ : แนวนโยบายการบริ หารประเทศของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม มีลักษณะเปนแนวคิดชาตินิย ม สงเสริมใหคนไทย
นิยมซื้อสินคาไทยมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เพื่อสราง
ชาติไทยใหมั่นคงและยิ่งใหญ)
เมื่อนักเรีย นรว มกัน ตอบคําถามเสร็จ แลว ครูเชื่อมโยงเขาสู
บทเรียนโดยกลาววา “หลังเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ สภาพเศรษฐกิจของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพทางการเมื อ งการปกครอง วัน นี้เราจะมาเรี ย นรูเ กี่ ย วกั บ
เคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)

๖๘๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
และสภาพทางเศรษฐกิจ ไทยแบบทุน นิย มโดยรัฐ ในสมัย รัฐ บาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม กัน”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูอธิบ ายสาระสําคัญ เคาโครงเศรษฐกิจ ของหลวงประดิษฐ
มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) และสภาพทางเศรษฐกิจไทยแบบทุนนิยม
โดยรัฐในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยใชโปรแกรม
power point เรื่ อ ง ลั ก ษณะเศรษฐกิ จ หลั ง การเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนสื่อประกอบการสอน
๒. ครูใหนักเรียนรวมกิจกรรม “๒๔๗๕ ยอนเวลาเศรษฐกิจไทย”
โดยใหนักเรียนจับกลุม กลุมละ ๓-๔ คน และดําเนินการดังตอไปนี้
๒.๑ ครูแจกบัตรภาพจํานวน ๔ ภาพ และบัตรขอความที่ให
ขอมูลเกี่ยวกับเคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรมและ
สภาพทางเศรษฐกิจไทยแบบทุนนิยมโดยรัฐในสมัยรัฐบาล จอมพล
ป. พิบูลสงครามจํานวน ๑๒ ขอความ ดังนี้
- บัตรภาพจํานวน ๔ ภาพ ไดแก
บัตรภาพที่ ๑ หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)
บัตรภาพที่ ๒ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
บัตรภาพที่ ๓ หนังสือเคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ
มนูธรรมหรือสมุดปกเหลือง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
บัตรภาพที่ ๔ การผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมไทย
สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม
- บัตรขอความจํานวน ๑๒ ขอความ ไดแก
บัตรขอความที่ ๑ เคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรม
บัตรขอความที่ ๒ เศรษฐกิจไทยแบบทุนนิยมโดยรัฐ
บัตรขอความที่ ๓ เปนนโยบายเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดประมาณ ๙ เดือน
บั ต รข อ ความที่ ๔ นโยบายเศรษฐกิ จ นี้ ส ร า งขึ้ น มาเพื่ อ
ตอบสนองหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร
บั ต รข อ ความที่ ๕ เสนอให รั ฐ บาลเป น ผู ป ระกอบการ
เศรษฐกิจเอง ราษฎรทุกคนเปนลูกจางหรือขาราชการของรัฐ
บั ต รข อ ความที่ ๖ ถู ก ลงความเห็ น ว า เปน เศรษฐกิ จ ที่ใช
แนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต
บัตรขอความที่ ๗ ถูกคัดคานจากคณะรัฐมนตรี
บัตรขอความที่ ๘ เปนระบบเศรษฐกิจที่ใชแนวคิดชาตินิยม
บัตรขอความที่ ๙ ระบบเศรษฐกิจนี้อยูภายใตการควบคุม
ของรัฐ
บัตรขอความที่ ๑๐ คําขวัญ “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ”

๖๘๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
บัตรขอความที่ ๑๑ สงเสริมใหคนไทยใชสินคาที่ผลิตขึ้นได
ในประเทศไทย
บัตรขอความที่ ๑๒ รัฐบาลเขาไปควบคุมกิจการอุตสาหกรรม
ที่สําคัญ เชน โรงงานน้ําตาล โรงเลื่อย โรงสีขาว
๒.๒ ครูชี้แจงขั้นตอนการรวมกิจกรรม โดยใหนักเรียนแตละกลุม
ชวยกันจับกลุมบัตรภาพและบัตรขอความ ใหมีความสัมพันธกัน
โดยกําหนด ๒ กลุม คือ กลุมเคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ
มนู ธ รรม และกลุ ม เศรษฐกิ จ ไทยแบบทุ น นิ ย มโดยรั ฐ ทั้ ง นี้ ใ ห
นักเรียนแตละกลุมศึกษาความรูเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร ระดั บ ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ ๓ หรือแหลงเรี ย นรูใน
อินเทอรเน็ต
๒.๓ เมื่อนักเรียนแตละกลุมจับกลุมบัตรภาพและบัตรขอความ
เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ครู สุ ม นั ก เรี ย น ๑-๒ กลุ ม ให อ อกมาเฉลย
คําตอบหนาชั้นเรียน จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรว มกัน
ตอบดังนี้
๑) ใครเป น ผู เ สนอเค า โครงเศรษฐกิ จ หรื อ สมุ ด ปกเหลื อ ง
ภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
(แนวคําตอบ : หลวงประดิษฐมนูธรรมหรือปรีดี พนมยงค)
๒) สาระสําคัญของเคาโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองของ
หลวงประดิษฐมนูธรรมมีใจความวาอยางไร (แนวคําตอบ : เสนอให
รัฐ บาลเปน ผูป ระกอบการเศรษฐกิจ ทั้งในดานเกษตรกรรมและ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
อุตสาหกรรม ประชาชนทุกคนเปนลูกจางหรือขาราชการของรัฐ
และใหประชาชนเปนผูวางแผนพัฒนาประเทศชาติ สวนรัฐบาลจะ
ดูแลความเปนอยูของประชาชน)
๓) เค า โครงเศรษฐกิ จ หรื อ สมุ ด ปกเหลื อ งฉบั บ นี้ ไ ด รั บ
การยอมรับ จากคณะรัฐ มนตรีในสมัย นั้น หรือไม (แนวคําตอบ :
ไมไดรับการยอมรับ)
๔) เพราะเหตุใดเคาโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองของ
หลวงประดิษฐมนูธรรม จึงไมไดรับการยอมรับจากคณะรัฐมนตรี
ในสมัยนั้น (แนวคําตอบ : เนื้อหาเคาโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลือง
ของหลวงประดิษฐมนูธรรม ถูกลงความเห็นวาเปนเคาโครงเศรษฐกิจ
ที่ใชแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสตจึงถูกตอตาน จากผูนําในสมัยนั้น)
๕) จุดเดน ของระบบเศรษฐกิจ ในสมั ย รัฐ บาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีลักษณะเปนอยางไร (แนวคําตอบ : สภาพเศรษฐกิจ
ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
แบบทุ น นิ ย มโดยรั ฐ เน น การสนั บ สนุ น กลุ ม นายทุ น พ อ ค า
ขาราชการ และชาวนาที่มีฐานะทางการเงิน สงเสริมการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งรัฐบาลจะเขามาควบคุมการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดและเนนการปลูกฝงแนวคิดชาตินิยม
โดยสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนซื้ อ สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ได ใ นประเทศไทย
ดั่งคําขวัญที่วา “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ”)

๖๙๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๖) ถานักเรียนเปนประชาชนในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยรัฐบาลกําหนดใหชุมชนของนักเรียนผลิตสินคา หรือ
บริการจากทรัพยากรในทองถิ่น ๑ ผลิตภัณฑ ชุมชนทองถิ่น ของ
นักเรียนควรผลิตสินคาประเภทใดออกจําหนาย เพื่อสรางชื่อเสียง
ใหกับชุมชนทองถิ่นของตนเอง (แนวคําตอบ : พิจารณาจากแนว
คําตอบของนักเรียน)
๗) ขอดีและขอเสียของนโยบายการสงเสริมใหประชาชนใชแต
สินคาที่ผลิตขึ้นไดในประเทศเปนอยางไร
(แนวคําตอบ : ขอดี การสงเสริมใหประชาชนใชแตสินคาที่ผลิตขึ้น
ไดในประเทศ เปนการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน เกิดการใช
ทรัพยากรในทองถิ่นอยางคุมคา สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเกิด
การหมุ น เวี ย น ส ว นข อ เสี ย คื อ ประชาชนขาดทางเลื อ กใน
การบริ โ ภคสิ น ค า จากต า งประเทศ สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ได ใ นประเทศ
บางชนิดมีคุณภาพสูสินคาจากตางประเทศไมได เพราะมีความจํากัด
ในเรื่องวัตถุดิบและเทคนิคกระบวนการผลิต)
(Obj. ๑, Obj. ๒, Obj. ๓)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑) ถานักเรียนเปนประชาชนในชว งสมัย รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม นักเรียนมีความรูสึกตอนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ทานผูนําอยางไร (แนวคําตอบ : พิจ ารณาจากแนวคําตอบของ
นักเรียน)
๒) ปจจัยใดบางที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (แนวคําตอบ : ปจ จัย ที่สงผลตอการเปลี่ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เชน วิสัยทัศนและนโยบายของผูนําประเทศ
สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งกระแส
อิทธิพลจากตางประเทศ)
๓) เศรษฐกิจมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางไร
(แนวคําตอบ : ระบบเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมความ
มั่น คงทางการเมือง สั งคมและวั ฒ นธรรม รวมทั้ งความสั มพัน ธ
ระหวางประเทศ ชวยหลอเลี้ยงใหประชาชนของประเทศอยูดีและ
มีความสุข) (Obj. ๔)

๖๙๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๖๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะเศรษฐกิจหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดอยางถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การวิเคราะห
คําปราศรัยของ
นายกรัฐมนตรี จอมพล ป.
พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕
๓. การรวมกิจกรรม
“๒๔๗๕ ยอนเวลา
เศรษฐกิจไทย”
โดยใหนักเรียนรวมกัน
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะเศรษฐกิจหลัง
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. คําปราศรัยของ
นายกรัฐมนตรี จอมพล
ป. พิบูลสงคราม เมื่อ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๘๕
๓. โปรแกรม power
point เรื่อง ลักษณะ
เศรษฐกิจหลัง
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕
๔. การรวมกิจกรรม
“๒๔๗๕ ยอนเวลา
เศรษฐกิจไทย”
๕. บัตรภาพจํานวน
๔ ภาพ
๖. บัตรขอความจํานวน
๑๒ ขอความ
ดานทักษะและกระบวนการ ๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห ๒. การวิเคราะห
๒. คําปราศรัยของ
สภาพการณทางเศรษฐกิจ
คําปราศรัยของ
นายกรัฐมนตรี จอมพล
หลังการเปลี่ยนแปลง
นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. ป. พิบูลสงคราม เมื่อ
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๗ วันที่ ๗ พฤศจิกายน
ไดครอบคลุมสาระสําคัญ
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๔๘๕
๓. การรวมกิจกรรม
๓. โปรแกรม power
point เรื่อง ลักษณะ
๒. นักเรียนสามารถอภิปราย “๒๔๗๕ ยอนเวลา
เศรษฐกิจหลัง
เศรษฐกิจไทย”
ผลดีและผลเสียของการใช
การเปลี่ยนแปลง
โดยใหนักเรียนรวมกัน
นโยบายทางเศรษฐกิจหลัง
การปกครอง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
พ.ศ. ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดอยางมีเหตุผล ลักษณะเศรษฐกิจหลัง
๔. การรวมกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ “๒๔๗๕ ยอนเวลา
เศรษฐกิจไทย”
๕. บัตรภาพจํานวน
๔ ภาพ

เกณฑ
- อธิบายลักษณะ
เศรษฐกิจหลัง
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดอยาง
ถูกตองและครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ

- อธิบายสภาพการณ
ทางเศรษฐกิจหลัง
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดถูกตอง
และครอบคลุม
สาระสําคัญ
- ระบุผลดีและผลเสีย
ของการใชนโยบาย
ทางเศรษฐกิจหลัง
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดอยาง
ถูกตองและมีเหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

๑. การถาม–ตอบ
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความรูสึกที่มี ๒. การสังเกตพฤติกรรม
ตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ
หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได
ชัดเจน

๖๙๕

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
๖. บัตรขอความจํานวน
๑๒ ขอความ
- พูดสะทอนความรูสึก
๑. คําถาม
ทีม่ ีตอสภาวการณทาง
๒. แบบสังเกต
เศรษฐกิจหลัง
พฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดชัดเจน
และมีเหตุผล

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๖๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

บัตรภาพจํานวน ๔ ภาพ

หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)
ที่มา : https://www.the101.world/117years-of-pridi-banomyong/

หนังสือเคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ
มนูธรรม หรือ สมุดปกเหลือง
ที่มา : http://khunmaebook.tarad.com/
product.detail_646347_th_6816495

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ที่มา : http://roolevdee.blogspot.com/
2013/09/blog-post.html

การผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมไทย
สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ที่มา : http://www.thaifighterclub.org/
images/answer2013/A

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๙๗

บัตรขอความจํานวน ๑๒ ขอความ

เคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรม
เศรษฐกิจไทยแบบทุนนิยมโดยรัฐ
เปนนโยบายเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดประมาณ ๙ เดือน
นโยบายเศรษฐกิจนี้สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองหลัก ๖ ประการ
ของคณะราษฎร
เสนอใหรัฐบาลเปนผูประกอบการเศรษฐกิจเอง
ราษฎรทุกคนเปนลูกจางหรือขาราชการของรัฐ
ถูกลงความเห็นวาเปนเศรษฐกิจที่ใชแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต
ถูกคัดคานจากคณะรัฐมนตรี
เปนระบบเศรษฐกิจที่ใชแนวคิดชาตินยิ ม

๖๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ระบบเศรษฐกิจนี้อยูภายใตการควบคุมของรัฐ
คําขวัญ “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ”
สงเสริมใหคนไทยใชสินคาที่ผลิตขึ้นไดในประเทศไทย
รัฐบาลเขาไปควบคุมกิจการอุตสาหกรรมที่สําคัญ
เชน โรงงานน้ําตาล โรงเลื่อย โรงสีขา ว

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๖๙๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราว
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมี
ครูใหนักเรียนรวมกิจกรรม “ยอนอดีตเงินตราไทย” โดยครูติด
เหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร
ภาพเงินตราของไทยสมัยตาง ๆ บนกระดานแบบไมเรียงลําดับเวลา
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร จากนั้นครูใหนักเรียนรวมกันจัดเรียงภาพเงินตราของไทยเริ่มตั้งแต
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
สมัยอดีตจนถึงสมัยปจจุบันใหถูกตอง ทั้งนี้ครูทําการสุมนักเรียน
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของ หนึ่งคนใหออกมาเปนผูจัดเรียงลําดับภาพเงินตราของไทยสมัยตาง ๆ
ไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ตามความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนโดยใหเวลารวมกิจกรรม
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ ประมาณ ๓ นาที
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร
เฉลยกิจกรรม “ยอนอดีตเงินตราไทย”
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
ตัวชี้วัด

ขอบเขตเนื้อหา
- สภาพทางเศรษฐกิจไทยภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ลําดับที่ ๑ เงินเบี้ย
ที่มา : https://www.flickr.com/photos/newdavich/4374823421

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
๑. ภาพเงินเบี้ย
๒. ภาพเงินพดดวงสมัยอยุธยา
๓. ภาพเงินเหรียญสมัยรัชกาลที่ ๔
๔. ภาพเงินธนบัตรสมัยรัชกาลที่ ๘
๕. ภาพบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
๖. ภาพแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
๗. โปรแกรม power point
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
๘. วีดิทัศนสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒
๙. กระดาษชารต

๗๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายสภาพเศรษฐกิจ
สมัยปจจุบันไดอยางถูกตอง
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะหสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒
ไดอยางสมเหตุสมผล
๒. นักเรียนสามารถออกแบบนโยบาย
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความรูสึกที่มีตอลักษณะ
เศรษฐกิจสมัยปจจุบันไดอยางเหมาะสม

ลําดับที่ ๒ เงินพดดวงสมัยอยุธยา
ที่มา : http://www.lnwcoin.com/product/166

ลําดับที่ ๓ เงินเหรียญสมัยรัชกาลที่ ๔
ที่มา : http://dr-natachai.blogspot.com/2013/11/
blog-post_5.html

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การออกแบบนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร

ลําดับที่ ๔ เงินธนบัตรสมัยรัชกาลที่ ๘
ที่มา : https://www.web-pra.com/Auction/Show/358381

ลําดับที่ ๕ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/credit-card

๗๐๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร

ลําดับที่ ๖ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
ที่มา : https://brandinside.asia/krungthai-next-newmobile-banking/
จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) จากภาพลําดับที่ ๑ เงินชนิดนี้เรียกวาอะไร (แนวคําตอบ :
เงินเบี้ย)
๒) เงินเบี้ย เปนเงินที่ทํามาจากสิ่งใด (แนวคําตอบ : เปลือก
หอยเบี้ย เปนหอยทะเลชนิดหนึ่ง โดยมากนําเขามาจากตางประเทศ)
๓) จากภาพลําดับที่ ๒ เงินชนิดนี้เรียกวาอะไร (แนวคําตอบ:
เงินพดดวง)
๔) เงินพดดวง มีลักษณะเปนอยางไร (แนวคําตอบ : สัณฐานกลม
มีหกดาน ดานบนตีตราประจําแผนดิน ดานหนาตีตราประจํารัชกาล)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๕) เงินเบี้ยกับเงินพดดวง เงินชนิดไหนนาจะมีมูลคามากกวากัน
เพราะเหตุใด (แนวคําตอบ : เงินพดดวงมีมูลคามากกวาเงิน เบี้ย
เพราะเปนเงินที่ทํามาจากโลหะมีคา เชน เงิน)
๖) เงินเหรียญ เริ่มใชในสยามครั้งแรกตรงกับสมัยรัชกาลใด
(แนวคําตอบ : รัชกาลที่ ๔)
๗) ปจจุบันนี้เงินธนบัตรมีมูลคาอะไรบาง (แนวคําตอบ : ๒๐ บาท,
๕๐ บาท, ๑๐๐ บาท, ๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท)
๘) ขอดีและขอเสีย ของการใชบัตรเครดิตและแอปพลิเคชัน
จายเงินออนไลนในสมัยปจจุบันมีอะไรบาง (แนวคําตอบ : ขอดี คือ
สามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดสะดวกและรวดเร็ว ขอเสีย คือ
ทําใหใชเงินงายขึ้น เสี่ยงตอภาวะเปนหนี้)
เมื่อนักเรีย นรว มกัน ตอบคําถามเสร็จ แลว ครูเชื่อมโยงเขาสู
บทเรียนโดยกลาววา “จากกิจกรรม ยอนอดีตเงินตราไทย นักเรียน
จะเห็น ไดวา สื่อกลางในการแลกเปลี่ย นทางเศรษฐกิจ จากอดี ต
จนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงใหเขากับระบบเศรษฐกิจในแตละ
ยุคสมัย โดยเฉพาะสมัยปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต ใช
ทํ า ให ป ระชาชนสามารถทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น ได ส ะดวกและ
รวดเร็ว มากขึ้น วัน นี้เราจะมาเรีย นรูเกี่ย วกับ ลักษณะเศรษฐกิ จ
สมัยปจจุบันซึ่งอยูภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับ ที่ ๑๒ กัน”

๗๐๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูอธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความเปนมาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยใชโปรแกรม power point เรื่อง
ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบันเปนสื่อประกอบการสอน จากนั้นครู
ตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคืออะไร
(แนวคําตอบ : การกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพื่ อ ให ป ระชาชนมี ชี วิ ต และความเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น
โดยการเขามามีสวนรวมของประชาชนทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ)
๒) หนวยงานใดมีบทบาทหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (แนวคําตอบ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ เกิดขึ้น
ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทานใด (แนวคําตอบ : จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต)
๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ ประกาศใช
ในปใด ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดกี่ป (แนวคําตอบ : แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑ ประกาศใช ใ นป พ.ศ.
๒๕๐๔-๒๕๐๙ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖ ป)
๕) สาระสําคัญของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ
ฉบับที่ ๑ เปนอยางไร (แนวคําตอบ : เนนการลงทุนสรางโครงสราง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไดแก ทางหลวงแผนดิน ทางรถไฟ
ประปา ไฟฟา และเขื่อนชลประทานสงเสริมการลงทุนของเอกชน
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการนําเขา รวมทั้งจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ในส ว นภู มิ ภ าค คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม)
จากนั้นครูกลาววา “ปจจุบันประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ครอบคลุมตั้งแต พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รวมระยะเวลา ๕ ป”
๒. ครูใหนักเรียนชมวีดิทัศนสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒ ใชเวลาในการชมประมาณ ๕ นาที พรอมจด
ประเด็นสําคัญ ลงในสมุดเรียน จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียน
รวมกันตอบดังนี้

วีดิทัศนสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Pb๐mRD0UQ0g

๗๐๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑) สาระสําคัญ ของกรอบรูป แบบและเคาโครงเบื้องตน ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ จะสอดคลองกับ
สิ่งใด (แนวคําตอบ : สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะยาว
๒๐ ป ในลั ก ษณะของการถ า ยทอดยุ ท ธศาสตร ร ะยะยาวลงสู
การปฏิบัติในชวงเวลา ๕ ป)
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ แบ ง ได ทั้ ง หมดกี่ ด า น อะไรบ า ง
(แนวคําตอบ : แบ งได ทั้งหมด ๑๐ ดาน ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑
การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒
การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตร
ที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่น คงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี ๖
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๓. ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปน ๑๐ กลุมแบบคละความสามารถ
จํ า นวนเท า ๆ กั น จากนั้ น ครู แ จกหั ว ข อ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
ประเทศของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบั บที่ ๑๒
ใหกลุมละ ๑ ยุทธศาสตรแลวชี้แจงขั้นตอนการรวมกิจกรรมโดยให
นักเรียนแตละกลุมสมมติบทบาทเปนคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศ
ใหรวมกันคิดนโยบายที่สงเสริมหรือพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคมวัฒนธรรมของประเทศจํานวน ๑ นโยบาย ทั้งนี้นโยบาย
ที่ แต ล ะกลุ มร ว มกัน คิดตองตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศที่กลุมนักเรีย นไดรับ และนโยบายต องมี ความเป น ไปได
ในการนําไปปฏิบัติจริงและมีความสรางสรรคตอสังคมกําหนดให
แตละกลุมเขียนขอมูลลงในกระดาษชารต
โดยมีประเด็นนโยบายดังนี้
๑) ชื่อนโยบาย
๒) สาเหตุและสภาพปญหา
๓) วัตถุประสงคของนโยบาย
๔) กลุมเปาหมายของนโยบาย
๕) รายละเอียดของนโยบาย
๖) ผลที่คาดวาจะไดรับจากนโยบาย
เมื่อนักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดนโยบายที่สงเสริมหรือพัฒนา
ดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมวัฒนธรรมของประเทศเสร็จแลว
ครู ให แต ล ะกลุ มส ง ตั ว แทนออกมานํ าเสนอผลงานหน าชั้ น เรี ย น

๗๐๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
โดยใหเวลานําเสนอกลุมละ ๒ นาที ทั้งนี้ครูและนักเรียนกลุมอื่น
ร ว มกั น ตรวจสอบความถู ก ต อ งและเพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ให ส มบู ร ณ
(Obj.๒, Obj.๓)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) นักเรียนคิดวาลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร
(แนวคํ า ตอบ : ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากระบบเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ เปลี่ยน
มาเปนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม)
๒) นักเรียนคิดวาเศรษฐกิจไทยในสมัยปจจุบันมีลักษณะอยางไร
(แนวคําตอบ : ลักษณะทางเศรษฐกิจ ในสมัย ปจจุบัน เปนระบบ
เศรษฐกิ จ แบบเป ด (open economy) คื อ เป น ประเทศที่ ติ ด ต อ
ทําการซื้อขายสิน คาและบริการกับตางประเทศ การคาระหวาง
ประเทศจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกในการพัฒนาและนําความ
เจริญรุงเรืองมาสูประเทศ)
๓) ใหนักเรียนรวมกันยกตัวอยางปญหาเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน
ที่เคยไดยินจากขาวหรือสื่อสังคมออนไลน (แนวคําตอบ : ปญหา
สินคาราคาแพง, ปญหาราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา, ปญหาการ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
กระจายรายไดที่ไมเปนธรรม, ปญหาการวางงาน, ปญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ํา, ปญหาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ เปนตน)
๔) นั ก เรี ย นคิ ด ว า ทิ ศ ทางทางเศรษฐกิ จ ไทยในอี ก ๕๐ ป
ขางหนาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร (แนวคําตอบ : ทิศทาง
ทางเศรษฐกิจไทยในอี ก ๕๐ ปขางหนามีการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบของเงินสดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต)
๕) เศรษฐกิจมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางไร
(แนวคําตอบ : ระบบเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมความ
มั่ น คงทางการเมื อง สั งคมและวั ฒ นธรรม รวมทั้ งความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ ชวยหลอเลี้ยงใหประชาชนของประเทศอยูดีและมี
ความสุข ) (Obj.๑, Obj.๔)

๗๐๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๑๐
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายสภาพ
เศรษฐกิจสมัยปจจุบันไดอยาง
ถูกตอง

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การรวมกิจกรรม
“ยอนอดีตเงินตรา
ไทย”
๓. การเรียงลําดับ
ภาพเงินตราของไทย
สมัยตาง ๆ
๔. การชมวีดิทัศน
สรุปแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
๕. การทํางานกลุม

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒.กิจกรรม “ยอน
อดีตเงินตราไทย”
๓. ภาพเงินเบี้ย
๔. ภาพเงินพดดวง
สมัยอยุธยา
๕. ภาพเงินเหรียญ
สมัยรัชกาลที่ ๔
๖. ภาพเงินธนบัตร
สมัยรัชกาลที่ ๘
๗. ภาพบัตรเครดิต
ธนาคารกสิกรไทย
๘. ภาพแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT
๙. โปรแกรม
power point เรื่อง
ลักษณะเศรษฐกิจ
สมัยปจจุบัน
๑๐. วีดิทัศนสรุป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒
๑. คําถาม
ดานทักษะ/กระบวนการ
๑. การถาม–ตอบ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห ๒.การรวมกิจกรรม ๒. กิจกรรม “ยอน
อดีตเงินตราไทย”
สาระสําคัญของแผนพัฒนา
“ยอนอดีตเงินตรา
๓. ภาพเงินเบี้ย
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไทย”
๔. ภาพเงินพดดวง
ฉบับที่ ๑๒ ไดอยาง
๓. การเรียงลําดับ
ภาพเงินตราของไทย สมัยอยุธยา
สมเหตุสมผล
๕. ภาพเงินเหรียญ
๒. นักเรียนสามารถออกแบบ สมัยตาง ๆ
สมัยรัชกาลที่ ๔
นโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ ๔. การชมวีดิทัศน
๖. ภาพเงินธนบัตร
สรุปแผนพัฒนา
หรือสังคมที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม สมัยรัชกาลที่ ๘
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๗. ภาพบัตรเครดิต
ธนาคารกสิกรไทย
๕. การทํางานกลุม
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ได
อยางเหมาะสมและสรางสรรค

เกณฑ
- อธิบายสภาพ
เศรษฐกิจสมัยปจจุบันได
อยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ

- ระบุสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ไดอยางถูกตอง
และครอบคลุมประเด็น
สําคัญ
- ออกแบบนโยบาย
ทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคมที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความรูสึก
ที่มีตอลักษณะเศรษฐกิจ
สมัยปจจุบันไดอยาง
เหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช
๘. ภาพแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT
๙. โปรแกรม
power point เรื่อง
ลักษณะเศรษฐกิจ
สมัยปจจุบัน
๑๐. วีดิทัศนสรุป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๗๑๑
เกณฑ
ฉบับที่ ๑๒ ไดอยาง
เหมาะสมสรางสรรค
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง

- พูดสะทอนความรูสึกที่
มีตอลักษณะเศรษฐกิจ
สมัยปจจุบันไดอยาง
เหมาะสมและมีเหตุผล

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๗๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๑๓

๗๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๑๕

๗๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๑๗

๗๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หนวยการเรียนรูที่ ๓
ชื่อหนวยการเรียนรู พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระประวัติศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเปนไทย
ตัวชี้วัด ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร
ม.๓/๓ วิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรและอิทธิพลตอการพัฒนา
ชาติไทย
ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศเปนผลมาจากการปฏิสัมพันธระหวางกลุมคน
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและความตองการในการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑. ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
๒. ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
๓. ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
๔. วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร
๕. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๑๙

ทักษะ/กระบวนการ
๑. การนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมสมัยรัตนโกสินทร
๒. การสืบคน วิเคราะห และตีความขอมูลในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมสมัยรัตนโกสินทร
๓. การสื บ ค น วิ เ คราะห และตี ความขอมูล ในประเด็น เกี่ย วกับ ภูมิปญ ญาและวัฒ นธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร
เจตคติ
๑. ความสําคัญของการนําหลักฐานทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม
สมัยรัตนโกสินทร
๒. ความสําคัญของการนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม
สมัยรัตนโกสินทร
๓. ความสําคัญของระบบศักดินาที่มีตอการจัดระเบียบสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
๔. ความรูสึกที่มีตอลักษณะทางสังคมในสมัยปฏิรูปประเทศ
๕. ความรูสึกที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัยประชาธิปไตย
๖. ความสําคัญของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
๗. ตระหนักถึงเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่สงผลตอปจจุบัน
๘. ความสําคัญของพัฒนาการทางสังคมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมในปจจุบัน
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. อยูอยางพอเพียง
๕. รักความเปนไท

๗๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๖. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แบงกลุม ๓-๔ คน วาดภาพวิถีชีวิตสะทอนถึงสภาพสังคม ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
ตามชวงเวลาที่ไดรับมอบหมายพรอมอธิบายขอมูลของภาพประกอบ
เกณฑการประเมินผลภาระงาน/ชิ้นงาน
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. ความครบถวน วาดภาพวิถีชีวิตของ วาดภาพวิถีชีวิตของ วาดภาพวิถีชีวิตของ
ของประเด็น
คนสมัยรัตนโกสินทร คนสมัยรัตนโกสินทร คนสมัยรัตนโกสินทร
ในภาพวาด
โดยสะทอนสภาพ
โดยสะทอนสภาพ
โดยสะทอนสภาพ
สังคม ความเชื่อ
สังคม ความเชื่อ
สังคม ความเชื่อ
ศาสนา ศิลปกรรม
ศาสนา ศิลปกรรม
ศาสนา ศิลปกรรม
และภูมิปญญา
และภูมิปญญา
และภูมิปญญา
ในสมัยรัตนโกสินทร ในสมัยรัตนโกสินทร ในสมัยรัตนโกสินทร
ไดครบถวนทุก
ขาดไป ๑ ประเด็น ขาดไป ๒ ประเด็น
ประเด็นตามชวงเวลา
ทางประวัติศาสตร
๒. การอธิบาย
เขียนอธิบายขอมูล เขียนอธิบายขอมูล เขียนอธิบาย ขอมูล
ขอมูลในภาพวาด เกี่ยวกับสภาพสังคม เกี่ยวกับสภาพสังคม เกี่ยวกับสภาพสังคม
ความเชื่อ ศาสนา
ความเชื่อ ศาสนา
ความเชื่อ ศาสนา
ศิลปกรรมและ
ศิลปกรรมและ
ศิลปกรรมและ
ภูมิปญญาในสมัย
ภูมิปญญา
ภูมิปญญา
ในสมัยรัตนโกสินทร ในสมัยรัตนโกสินทร รัตนโกสินทรที่
ที่ปรากฏในภาพวาด ที่ปรากฏในภาพวาด ปรากฏในภาพวาด
ไดถูกตองและ
ไดถูกตองแตไม
ไดถูกตองบางสวน
ครอบคลุม
ครอบคลุม
สาระสําคัญ
สาระสําคัญ

๑ (ปรับปรุง)
วาดภาพวิถีชีวิตของ
คนสมัยรัตนโกสินทร
โดยสะทอนสภาพ
สังคม ความเชื่อ
ศาสนา ศิลปกรรม
และภูมิปญญา
ในสมัยรัตนโกสินทร
ขาดมากกวา
๒ ประเด็น
ไมสามารถ
เขียนอธิบาย ขอมูล
เกี่ยวกับสภาพสังคม
ความเชื่อ ศาสนา
ศิลปกรรมและ
ภูมิปญญาในสมัย
รัตนโกสินทรที่
ปรากฏ
ในภาพวาดได

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เกณฑการประเมินผลภาระงาน/ชิ้นงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๓. ความสวยงาม ภาพวาดมีความ
ภาพวาดมีความ
ภาพวาดมีความ
ของภาพ
สวยงามแสดงออกถึง สวยงามแสดงออกถึง สวยงามแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
๔. กระบวนการ
ทํางานกลุม

มีการแบงภาระ
การทํางานในกลุม
อยางชัดเจน
สมาชิกในกลุม
มีความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ

มีการแบงภาระ
การทํางานในกลุม
อยางชัดเจนและ
สมาชิกในกลุมมี
ความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ
เปนสวนมาก

มีการแบงภาระ
การทํางานในกลุม
คอนขางชัดเจน
และสมาชิกในกลุม
มีความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ
เปนสวนนอย

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๑๔-๑๖
คะแนน
๑๑-๑๓
คะแนน
๘-๑๐
คะแนนต่ํากวา ๘ คะแนน
เกณฑการผาน
ตั้งแตระดับพอใชขึ้น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๗๒๑

๑ (ปรับปรุง)
ภาพวาดขาดความ
สวยงามและ
ไมแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค
ไมมีการแบงภาระ
การทํางานในกลุม
และสมาชิกในกลุม
ขาดความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับ
มอบหมาย

๗๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร
ขอบเขตเนื้อหา
- ระบบศักดินาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
๑. พระมหากษัตริย ๒. เจานาย
๓. ขุนนาง
๔. พระสงฆ
๕. ไพร
๖. ทาส
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายระบบศักดินา
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดอยางถูกตอง

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูใหนักเรียนชมวีดิทัศนตัวอยางละครเรื่อง ขาบดินทร ใชเวลาใน
การชมประมาณ ๒ นาที จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนร ว มกั น
ตอบดังนี้

วีดิทัศนตัวอยางละครเรื่อง ขาบดินทร
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=iuZQg7UatN0
๑) เหตุการณที่ปรากฏในวีดิทัศนขางตนเกิดขึ้นในสมัยใด
(สมัยรัตนโกสินทรตอนตน)
๒) จากวี ดิ ทั ศ น ข า งต น ปรากฏกลุ ม บุ ค คลใดบ า งในสั ง คมสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน (ขุนนาง, ทหาร, พระสงฆ, สตรีชนชั้นสูง,ไพร
หรือสามัญชน, นักโทษ เปนตน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
๑. วีดิทัศนตัวอยางละครเรื่อง ขาบดินทร
๒. ขอความจากกฎหมายตราสามดวง เลม ๓
“พระไอยการเบ็ดเสร็จ”
๓. ขอความจากกฎหมายตราสามดวง เลม ๔
“พระไอยการอาญาหลวง”
๔. ขอความจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓
จ.ศ. ๑๒๐๘
๕. โปรแกรม power point เรื่อง ระบบศักดินา
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
๖. ภาพจากละครเรื่อง ขาบดินทร จํานวน ๒ ภาพ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๒๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. จากหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตร
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน นักเรียนสามารถ
วิเคราะหสาระสําคัญที่ปรากฏในหลักฐาน
ไดอยางสมเหตุสมผล
๒. จากหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตร
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน นักเรียนสามารถ
ตีความขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท
ของกลุมคนในสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ไดอยางสมเหตุสมผล
ดานคุณลักษณะ
๑. นักเรียนสะทอนความรูสึกที่มีตอลักษณะ
ทางสังคมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดอยาง
เหมาะสม
๒. นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญ
ของระบบศักดินาที่มีตอการจัดระเบียบสังคม
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดอยางสมเหตุสมผล

เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูพูดเชื่อมโยงเข าสู
บทเรียนโดยกลาววา “สภาพสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ประกอบ
ไปด ว ยกลุ ม บุ ค คลหลากหลายชนชั้ น วั น นี้ เ ราจะมาเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ
สภาพสังคมและการแบงชนชั้นทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนกัน”
ขั้นสรางองคความรู
ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๓-๔ คน จากนั้นครูแจกขอความ
หลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับระบบศักดินาสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนจํานวน ๓ หลักฐานใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน
ศึกษา ดังนี้
หลักฐานชิ้นที่ ๑
“ที่ในแวนแควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา มหาดิลกนพรัตนราชธานี
บุรีรมย เปนที่แหงพระเจาอยูหัว หากใหราษฎรทั้งผูเปนขาแผนดินอยู
จะไดเปนที่ราษฎรหามิได”
กฎหมายตราสามดวง เลม ๓ “พระไอยการเบ็ดเสร็จ”
(พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๕), หนา ๑๑๕
หลักฐานชิ้นที่ ๒
“ถาเปนไพร มาเปนหมื่นพันจาเสมียรแมนผิด ทานใหภาคทัณฑไวครั้งหนึ่ง
สองครั้ง...ถาเปนไพร ครั้นบุญใหไดเปนขุนนางผูใหญทีเดียว แมผิดดวย
ราชการทานใหภาคทัณฑไวกอน...”
กฎหมายตราสามดวง เลม ๔ “พระไอยการอาญาหลวง”
(พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๕), หนา ๑๓.

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะหและตีความหลักฐานชั้นตนทาง
ประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของกลุมคนในสังคม
ตามระบบศักดินา

๗๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
หลักฐานชิ้นที่ ๓
หมอมเจานอยมีทาส ๒ คน ญาติพี่นองของหมอมเจานอยจะทํ า บุ ญ
โกนจุก ขอใหทานสงทาส ๒ คน ไปชวยงานพอเวลากลางคืน เมื่อมีผูมา
รับตัวทาส ตัวทาส ๒ คน ไมยอมไปโดยเกี่ยงวา “...เวลากลางคืนจะใช
อะไรอีก...” หมอมเจานอยขัดใจก็เลยตีทาส ๒ ที รุงเชาทาสก็หลบหนี
หมอมเจานอยไปหาผูขาย ผูขายก็กลับจะฟองวาหมอมเจานอยกดขี่ตัวทาส
หวญ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๒๔
ตราพระยามหาอํามาตยถึงเมืองอางทอง
๑.๑ ครูอธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายตราสามดวงและ
จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ พอสังเขปใหนักเรียนฟงจากนั้นครูใหนักเรียน
แตละกลุมรวมกันวิเคราะหและตีความหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตร
ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับระบบศักดินาสมัยรัตนโกสินทรต อนตน โดยใหจด
บันทึกขอมูลลงสมุดเรียนในประเด็นดังตอไปนี้
๑) แหลงที่มาของหลักฐาน
๒) ชวงเวลาของหลักฐาน
๓) ประเภทของหลักฐาน
๔) สาระสําคัญของหลักฐาน
๑.๒ เมื่อนักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหและตีความหลั กฐาน
ชั้นตนทางประวัติศาสตรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับระบบศักดินาสมัยรัตนโกสินทร
ตอนต น เสร็ จ แล ว ครู สุ ม นั ก เรี ย น ๑-๒ กลุ ม ให อ อกมานํ า เสนอผล

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
การวิเคราะหและตีความหลักฐานทั้ง ๓ ชิ้น ที่หนาชั้นเรียน ทั้งนี้ครูและ
เพื่อนนักเรียนกลุมอื่น ๆ ชวยกันเพิ่มเติมขอมูลใหถูกตองและสมบูร ณ
จากนั้นครูตั้งคําถามที่ไดจากขอมูลหลักฐานแลวใหนักเรียนรวมกันตอบ
๑) จากหลักฐานชิ้นที่ ๑ ใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลใดในสังคม
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พระมหากษัตริย)
๒) สาระสําคัญของหลักฐานชิ้นที่ ๑ ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของพระมหากษัตริยไวอยางไร (พระมหากษัตริยทรงเปนเจาของแผนดิน
ทั่วราชอาณาจักร ราษฎรเปนเพียงผูอยูอาศัยในแผนดินของพระมหากษัตริย
เทานั้น ไมมีสิทธิ์เปนเจาของที่ดิน)
๓) สถานภาพของพระมหากษั ต ริ ย ส มั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น
เป น อย า งไร (สถานภาพของพระมหากษั ต ริ ย ทรงเป น สมมติ เ ทพ
ทรงดํ า รงตํ า แหนง สู งสุ ด ของระบบศั ก ดิน า ทรงเป น เจ า ของแผ น ดิ น
ทั่วราชอาณาจักรของพระองค ทรงมีพระราชอํานาจเหนือชีวิตของทุกคน
ที่อยูภายใตการปกครอง และทรงเปนธรรมราชา ปกครองแผนดินดวย
ความเปนธรรม)
๔) บทบาทของพระมหากษัตริยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนอยางไร
(บทบาทของพระมหากษัตริยในยามบานเมืองเปนปกติสุข ทรงทําหนาที่
พัฒ นาบานเมืองทั้งดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมใหเจริญกาวหนา ในยามศึกสงคราม ทรงตั้งกองทัพออกสูรบ
เพื่อปกปองบานเมือง)

๗๒๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๕) จากหลักฐานชิ้ น ที่ ๒ ใหขอมูลเกี่ยวกั บบุ คคลใดในสั งคมสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน (ไพร)
๖) สาระสําคัญของหลักฐานชิ้นที่ ๒ ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของไพรไวอยางไร (ไพรเปนชนชั้นที่มีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมเปน
มูลนายได)
๗) สถานภาพของไพรสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนอยางไร
(สถานภาพของไพรเปน สามัญ ชนโดยทั่ว ไปของประเทศ ไพรแบงได
๒ ประเภท คือ ไพรหลวงกับไพรสม)
๘) บทบาทของไพรสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนอยางไร
(ไพร ทุ ก คนต อ งขึ้ น ทะเบี ย นเข า สั ง กั ด ต อ มู ล นาย มี ห น า ที่ ถู ก เกณฑ
แรงงานมาทํางานใหทางราชการ ในชวงเวลาหนึ่งของทุก ๆ ป งานที่ไพร
ตองทําระหวางการถูกเกณฑแรงงานมีหลายประเภท เชน งานกอสราง
และซอมแซมวัง วัด ปอมปราการ เปนกองกําลังติดตาม และจับกุมโจร
ผูราย เปนแรงงานขุดคูคลอง สรางถนนหรือกําแพง นอกจากนี้ไพรยังตอง
รับใชทํางานสวนตัวใหกับมูลนาย ในกรณีที่ไพรไมสามารถมารับราชการ
เกณฑแรงงานไดตามกําหนดเวลาก็สามารถสงสวยเงินหรือสิ่งของตาง ๆ
มาแทนแรงงานของตนได ถาบานเมืองเกิดศึกสงคราม ไพรชายทุกคนจะ
เปนกําลังรบและถูกเกณฑเขากองทัพอยูใตการบังคับบัญชาของมูลนาย
ของตน)
๙) จากหลักฐานชิ้ น ที่ ๓ ใหขอมูลเกี่ยวกั บบุ คคลใดในสั งคมสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน (ทาส)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑๐) สาระสําคัญของหลักฐานชิ้นที่ ๓ ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของทาสไวอยางไร (ทาสเปนชนชั้นต่ําสุดของสังคม เปนกรรมสิทธิ์หรือ
สมบัติของนายเงินหรือนายทาส ซึ่งมีสิทธิ์สั่งลงโทษทาสไดในกรณีทาส
กระทําความผิด แตถานายเงินหรือนายทาส กดขี่ขมเหงทาสเกินกวาเหตุ
อันควรอาจมีความผิดตามกฎหมายบานเมือง)
๑๑) สถานภาพของทาสสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนอยางไร
(ทาสเปนกลุมบุคคลที่ ไมมีสิทธิและเสรีภ าพในตนเอง เปนผูที่ถูกขาย
หรือขายตัวเองมาเปนทาส ฐานะของทาสเปรียบเสมือนทรัพยสิ นของ
นายเงิน ดวยเหตุนี้ทําใหนายเงินมีสิทธิใชแรงงานสามารถยกทาสตอให
ผูใดหรือขายตอใหใครก็ได และมีสิทธิลงโทษเฆี่ยนตีทาสไดตามสมควร
ตามที่กฎหมายกําหนด)
๑๒) บทบาทของทาสสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนอยางไร
(บทบาทของทาสตองทํางานรับใชนายเงินหรือนายทาส)
(Obj. ๒, Obj. ๓)
๒. ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมเกี่ ยวกั บระบบศักดินาสมัยรั ตนโกสิ น ทร
ตอนต น โดยใช โ ปรแกรม power point เรื่ อ งระบบศั ก ดิ น าสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตนเปนสื่อประกอบการสอน จากนั้นครูตั้งคําถามแลว
ใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) ระบบศักดินาสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีลักษณะเปนอยางไร
(ระบบศักดินาถือเปนระบบการควบคุมสังคมที่มีการแบงชนชั้น มีการ

๗๒๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
กําหนดสิทธิหนาที่ และฐานะของแตละบุคคลในสังคม มีจุดประสงคหลัก
เพื่อควบคุมกําลังคนและแสวงหาผลประโยชนเปนสําคัญ)
๒) ชนชั้นปกครองไดแกกลุมบุคคลใดบางในสังคมสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน (กลุมชนชั้นปกครองประกอบดวย พระมหากษัตริย เจานาย
และขุนนาง)
๓) ชนชัน้ ผูถูกปกครองไดแกกลุมบุคคลใดบางในสังคมสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน (ชนชั้นผูถูกปกครอง ประกอบดวย ไพร และทาส)
๔) พระสงฆ มีสถานภาพและบทบาทต อสังคมสมั ยรั ตนโกสิ น ทร
ตอนตนอยางไรบาง (พระสงฆเปนกลุมบุคคลที่มีหนาที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาและชวยอบรมสั่งสอนศีลธรรมใหแกคนในสังคม เปนสถาบันกลาง
ที่ เ ชื่ อ มชนชั้ น ผู ป กครองกั บ ชนชั้ น ผู อ ยู ใ ต ก ารปกครองเข า ไว ด ว ยกั น
มีฐานะเปนผูนําทางสังคมทางออม ไมตองถูกเกณฑแรงงานใหกับรัฐ)
๕) มูลนายมีความสําคัญตอระบบศักดินาอยางไร
(มูลนายเปนชนชั้นที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมกําลังคนที่เปนไพรและ
ทาส การที่ไพรและทาสไดอยูในสังกัดมูลนายที่ไมคิดเอารัดเอาเปรี ยบ
การเกณฑแรงงานหรือใหสงสวยอยางหนัก ยอมทําใหสภาพชีวิต ของ
ไพรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นตามอัตภาพ)
๖) ความสัมพันธระหวางมูลนาย ไพร และทาสมีลักษณะเปนอยางไร
(ระบบศักดินาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน แบงกลุมบุคคล
ออกเปน ๓ ชนชั้นใหญ คือ มูลนาย ไพร และทาส โดยที่มูลนายเป น
กลุมบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมกําลังคนที่เปนไพรและทาส

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
มูลนายระดับสูงสุดอยูเหนือกวามูลนาย คือ พระมหากษัตริย รองลงมา
ไดแก เจานายและขุน นาง สว นชนชั้น ที่ถูกควบคุมกําลัง คือ ไพรกับ
ทาส ซึ่ ง ชนชั้ น ไพร เป น สามั ญ ชนโดยทั่ ว ไปต อ งขึ้ น สั ง กั ด ต อ มู ล นาย
ตามกรมกองแหงใดแหงหนึ่ง มีหนาที่เขาเวรรับราชการตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดทุกป มิฉะนั้นก็ตองสงเงินหรือสิ่งของแทนแรงงาน
ของตน สวนชนชั้นทาส เปนกลุมบุคคลที่ไมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
เปนผูที่ถูกขายหรือขายตัวเองมาเปนทาส ฐานะของทาสเปรียบเสมือน
ทรัพยสินของนายเงิน ดวยเหตุนี้ทําใหนายเงินมีสิทธิ์ใชแรงงานทาสของตน
และยั ง สามารถยกทาสต อ ให ผู ใ ดหรื อ ขายต อ ให ใ ครก็ ไ ด และมี สิ ท ธิ
ลงโทษเฆี่ยนตีทาสไดตามสมควรตามที่กฎหมายกําหนด) (Obj. ๑)
๓. ครูใหนักเรียนดูภาพตัวละครพระเอกเรื่อง ขาบดินทร แลวกลาววา
“แตเดิมครอบครัวของพระเอกในละครเรื่อง ขาบดินทร อยูในชนชั้น
มูลนาย โดยบิดาของพระเอกมียศเปนพระยาบริรักษ ตอนหลังตองโทษ
โดนริบราชบาตรและปลดยศไปเปนตะพุนหญาชางในพระนครทั้งครอบครัว
สุดทายพระเอกพยายามทําทุกอยางเพื่อไตเตาจากตะพุนชาง เปนนายทหาร
ผูกลาหาญจนไดเลื่อนยศเปน "หลวงสุรบดินทร”
แลวครูตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้

๗๒๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร

ภาพครอบครัวพระเอกถูกริบราชบาตร
และปลดยศถาบรรดาศักดิ์ไปเปนตะพุนหญาชาง
ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/ent/286396

ภาพหลวงสุรบดินทร
ที่มา : http://movie.sanook.com/gallery/gallery/

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑) จากภาพขางตน สื่อ ใหเห็ น ถึ งประเด็ น สํา คัญ ใดในสั งคมสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน (การเลื่อนชนชั้นทางสังคม)
๒) กลุมชนชั้นใดนาจะมีโอกาสเลื่อนชนชั้นทางสังคมใหสูงขึ้นงาย
กวากัน (กลุมชนชั้นปกครอง เจานาย ขุนนาง)
๓) ปจจัยใดบางที่สงเสริมใหบุ คคลหนึ่งสามารถเลื่อนชนชั้ น ทาง
สังคมใหสูงขึ้นหรือต่ําลงได (การกระทําความดีความชอบตอบานเมือง
หรือการกระทําความผิดอยางรายแรงตอบานเมือง)
๔. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตงั้ คําถามแลวใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายคําตอบเรื่องลักษณะทางสังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
๑) ระบบศักดินามีความสําคัญตอการจัดระเบียบสังคมไทย
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนอยางไร (การที่ชาติบานเมืองจะมีความมั่นคง
และความเจริญไดนั้น ยอมขึ้นอยูกับการบริหารจัดการกลุมคนในสังคม
เป น สํ า คั ญ การแบ ง ชนชั้ น ทางสั ง คมจะช ว ยให ก ลุ ม คนในสั ง คมรู
สถานภาพ บทบาท และหนาที่รับผิดชอบของตนเอง)
๒) ลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนอยางไร
(สภาพสั ง คมสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น เป น สั ง คมระบบศั ก ดิ น าที่ มี
ลักษณะการกําหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคลในสังคมแบงได
๒ กลุมใหญ คือ กลุมคนที่เปนชนชั้นปกครอง ไดแก พระมหากษัตริย,
เจานาย, ขุนนาง และกลุมคนที่เปนชนชั้นใตการปกครอง ไดแก ไพร
และทาส กลุ ม คนทั้ ง หมดล ว นมี ค วามสั ม พั น ธต อ กั น ตามหน า ที่ โดย
พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดในราชอาณาจักรสยาม)
(Obj. ๔, Obj. ๕)

๗๓๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๓๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
ระบบศักดินาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนได
อยางถูกตอง

ดานทักษะและ
กระบวนการ
๑. จากหลักฐานชั้นตนทาง
ประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน
นักเรียนสามารถวิเคราะห
สาระสําคัญที่ปรากฏ
ในหลักฐานไดอยาง
สมเหตุสมผล
๒. จากหลักฐานชั้นตน
ทางประวัติศาสตร
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
นักเรียนสามารถ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศน
ตัวอยางละครเรื่อง
ขาบดินทร
๓. การวิเคราะหและ
ตีความหลักฐานชั้นตน
ทางประวัติศาสตร
สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพ
และบทบาทของกลุมคน
ในสังคมตามระบบ
ศักดินา
๔. การดูภาพจาก
ละครเรื่อง ขาบดินทร
จํานวน ๒ ภาพ

๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศน
ตัวอยางละคร
เรื่อง ขาบดินทร
๓. การวิเคราะหและ
ตีความหลักฐานชั้นตน
ทางประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน
ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพและบทบาท
ของกลุมคนในสังคม
ตามระบบศักดินา

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. วีดิทัศนตัวอยาง
ละครเรื่อง ขาบดินทร
๓. ขอความจาก
กฎหมายตราสามดวง
เลม ๓ “พระไอยการ
เบ็ดเสร็จ”
๔. ขอความจาก
กฎหมายตราสามดวง
เลม ๔ “พระไอยการ
อาญาหลวง”
๕. ขอความจาก
จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓
จ.ศ. ๑๒๐๘
๖. โปรแกรม
power point
เรื่อง ระบบศักดินา
สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน
๗. ภาพจากละคร
เรื่อง ขาบดินทร
จํานวน ๒ ภาพ
๑. คําถาม
๒. วีดิทัศนตัวอยาง
ละครเรื่อง ขาบดินทร
๓. ขอความจาก
กฎหมายตราสามดวง
เลม ๓ “พระไอยการ
เบ็ดเสร็จ”
๔. ขอความจาก
กฎหมายตราสามดวง
เลม ๔ “พระไอยการ
อาญาหลวง”

เกณฑ
- อธิบายระบบศักดินา
ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนไดอยางถูกตอง
และครอบคลุมประเด็น
สําคัญ

- ระบุประเภท และ
ที่มาของหลักฐานได
ถูกตอง
- อธิบายสาระสําคัญ
ของหลักฐานไดถูกตอง
และมีเหตุผล
-วิเคราะหสถานภาพ
และบทบาทของกลุมคน
ในสังคมสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน
ไดถูกตองและมีเหตุผล
- อธิบายสถานภาพและ
บทบาทของกลุมคน
ในสังคมสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เครื่องมือที่ใช
๕. ขอความจาก
จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓
จ.ศ. ๑๒๐๘
๖. โปรแกรม
power point
เรื่อง ระบบศักดินา
สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน
๗. ภาพจากละคร
เรื่อง ขาบดินทร
จํานวน ๒ ภาพ
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๗๓๓

สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ตีความขอมูลเกี่ยวกับ
๔. การดูภาพจาก
สถานภาพและบทบาท
ละครเรื่อง ขาบดินทร
ของกลุมคนในสังคม
จํานวน ๒ ภาพ
ไดอยางสมเหตุสมผล

เกณฑ
ที่ปรากฏในหลักฐาน
ไดถูกตองตามขอมูล

ดานคุณลักษณะ
๑. นักเรียนสะทอน
ความรูสึกที่มีตอลักษณะ
ทางสังคมในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน
ไดอยางเหมาะสม
๒. นักเรียนสามารถ
อภิปรายความสําคัญของ
ระบบศักดินาที่มีตอ
การ จัดระเบียบสังคม
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ไดอยางสมเหตุสมผล

- พูดสะทอนความรูสึก
ที่มีตอลักษณะทางสังคม
ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนไดอยาง
เหมาะสม
- พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของ
ระบบศักดินาที่มีตอ
การจัดระเบียบสังคม
สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนไดอยาง
สมเหตุสมผล

๗๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๓๕

ขอความหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบศักดินาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สําหรับตัดแจกนักเรียนแตละกลุม
หลักฐานชิ้นที่ ๑
“ที่ในแวนแควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกนพรัตนราชธานีบุรีรมย เปนที่แหงพระเจาอยูหัว
หากใหราษฎรทั้งผูเปนขาแผนดินอยูจะไดเปนที่ราษฎรหามิได”
กฎหมายตราสามดวง เลม ๓ “พระไอยการเบ็ดเสร็จ”
(พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๕), หนา ๑๑๕
หลักฐานชิ้นที่ ๒
“ถาเปนไพร มาเปนหมื่นพัน จาเสมียรแมนผิ ด ทานใหภาคทัณฑ ไวครั้งหนึ่ ง สองครั้ง...ถาเป น ไพร
ครั้นบุญใหไดเปนขุนนางผูใหญทีเดียว แมผิดดวยราชการทานใหภาคทัณฑไวกอน...”
กฎหมายตราสามดวง เลม ๔ “พระไอยการอาญาหลวง”
(พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๕), หนา ๑๓
หลักฐานชิ้นที่ ๓
หมอมเจานอยมีทาส ๒ คน ญาติพี่นองของหมอมเจานอยจะทําบุญโกนจุก ขอใหทานสงทาส ๒ คน
ไปชวยงานพอเวลากลางคืน เมื่อมีผูมารับตัวทาส ตัวทาส ๒ คน ไมยอมไปโดยเกี่ยงวา “...เวลากลางคืนจะ
ใชอะไรอีก...” หมอมเจานอยขัดใจก็เลยตีทาส ๒ ที รุงเชาทาสก็หลบหนี หมอมเจานอยไปหาผูขาย ผูขายก็
กลับจะฟองวาหมอมเจานอยกดขี่ตัวทาส
หวญ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๒๔
ตราพระยามหาอํามาตยถึงเมืองอางทอง


๗๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร
ขอบเขตเนื้อหา
- สังคมไทยสมัยปฏิรูปประเทศ
๑. การเลิกระบบไพร
๒. การเลิกทาส
๓. การพัฒนาสาธารณูปโภค
๔. การพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครู ใ ห นั ก เรี ย นดู ภ าพเหตุ ก ารณ การเลิ กท าส ใ น ส มั ย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว (รั ช กาลที่ ๕)
จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้

ภาพจําลองเหตุการณการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ ๕
ที่มา : http://www.tnews.co.th/contents/307793
๑) จากภาพขางตนเปนเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรใด
(เหตุการณการยกเลิกระบบไพร-ทาส)
๒) บุคคลสําคัญที่ปรากฏในภาพขางตนคือใคร
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕))
๓) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕)
ทรงมีบทบาทสําคัญตอการยกเลิกระบบไพร-ทาสอยางไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
๑. ภาพจําลองเหตุการณการยกเลิกทาส
ในสมัยรัชกาลที่ ๕
๒. ภาพมูลนายและไพรทาสสมัยรัตนโกสินทร
๓. หลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
การยกเลิกระบบไพรในสมัยรัชกาลที่ ๕ จํานวน ๒ ชิ้น
๔. โปรแกรม power point เรื่อง ลักษณะทางสังคม
สมัยปฏิรูปประเทศ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะหและตีความหลักฐานชั้นตนทาง
ประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยที่สงผลตอการยกเลิกระบบไพรในสมัยรัชกาล
ที่ ๕

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณสําคัญ
เกี่ยวกับการปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดอยาง
ถูกตอง
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. จากหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตร
สมัยรัตนโกสินทร นักเรียนสามารถวิเคราะห
สาระสําคัญที่ปรากฏในหลักฐานไดอยาง
สมเหตุสมผล
๒. จากหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตร
สมัยรัตนโกสินทร นักเรียนสามารถตีความขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการยกเลิกระบบไพร
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดอยางสมเหตุสมผล
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะหผลของ
การยกเลิกระบบไพรในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได
อยางสมเหตุสมผล
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความรูสึกที่มีตอลักษณะ
ทางสังคมในสมัยปฏิรปู ประเทศไดอยาง
เหมาะสม

(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงวาง
แนวทางการยกเลิ กระบบไพร - ทาสไวอยางเปน ลําดับ ขั้น ตอน
มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกั บไพร-ทาส สงผลใหจํานวน
ไพร-ทาสในแผนดินสยามลดจํานวนลงเรื่อย ๆ)
๔) เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรในภาพสงผลตอสภาพ
สั ง คมไทยในสมั ย ป จ จุ บั น อย างไร (เหตุ ก ารณ ก ารยกเลิ ก ระบบ
ไพร-ทาส สงผลใหในปจจุบันประเทศไทยไมมีไพร-ทาส ประชาชน
ทุกคนมีอิสรภาพและมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน)
เมื่อนักเรีย นรว มกัน ตอบคําถามเสร็จ แลว ครูพูดเชื่อมโยง
เขาสูบทเรียนโดยกลาววา “การยกเลิกระบบไพร-ทาส เปนหนึ่งใน
นโยบายสําคัญในการปรับปรุงโครงสรางทางสังคมสมัยรัชกาลที่ ๕
วั น นี้ เราจะมาเรีย นรูเกี่ย วกับ สภาพสัง คมไทยสมั ย การปรั บ ปรุ ง
ประเทศใหทนั สมัยชวงเวลา พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๗๕ กัน”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูแจกภาพและขอความหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรที่ให
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตของไพรในสมัยรัตนโกสินทรและปจจัย
ที่นําไปสูการยกเลิ กระบบไพรในสมั ยรัชกาลที่ ๕ จํานวน ๓ ชิ้น
โดยใหนักเรียนรวมกันศึกษาเปนเวลา ๕ นาที จากนั้นครูใหนักเรียน
รวมกันวิเคราะหและตีความหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรแต
ละชิ้นโดยครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายดังนี้

๗๓๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
หลักฐานชิ้นที่ ๑

ภาพมูลนายและไพรทาสสมัยรัตนโกสินทร
ที่มา : https://board.postjung.com/757059.html
หลักฐานชิ้นที่ ๒
“การเก็บเงินนี้เปนหนาที่ของสมุหบัญชี เก็บเงินสงเจาหมู
หรือเจาของไพรและเจาหมูจะสงตอกรมสวย กระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติอีกตอหนึ่ง ... จุดรั่วไหลจึงอยูที่เจาหมูนายมูลเก็บเงินสวย
แลวไมสงหลวง นํามาใชเปนประโยชนสวนตนเสียหมด การตรวจสอบ
ทางการเงินยังไมไดวางรูปเปนระบบที่ดีไมเปนมาตรฐานแน นอน
บางทองที่การเก็บเงินไมมีอัตราที่แนนอน เปนการเก็บตามใจผูเก็บ”
กจช., เอกสารรัชกาลที่ ๕ม.๕๑/๒ รายงานจัด
ราชการตาง ๆ ในมณฑลพิษณุโลก สําเนาที่ ๒๗๘๗๓, กรมหลวง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดํารงราชานุภาพกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว, ๑๓ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๕.
หลักฐานชิ้นที่ ๓
“เมื่อเงิน ตราเขามามีบ ทบาทในชีวิตประจําวัน มากกวาเดิม
ไพรพบวาการเสียเวลาถึงปละ ๓ เดือนเพื่อมาทํางานรับใชรัฐนั้น
เป น การเสี ย ประโยชน เวลาดั ง กล า วหากนํ า มาใช ใ นการผลิ ต
หรือรับ จางหารายไดอยางอื่น จะไดป ระโยชนต อบแทนมากกวา
ดวยเหตุนี้ไพรยินยอมที่จะเสียเงินแทนการเอาตัวมาทํางานใหรัฐ”
หอสมุดวชิรญาณ, เอกสารรัชกาลที่ ๕
หมูกฎหมายเรื่องเลกไพรหลวง เลขที่ ๓๕-๓๘, ม.ป.ป.
๑) จากหลักฐานชิ้นที่ ๑ สามารถแบงกลุมบุคคลในภาพไดกี่
ชนชั้น ไดแกชนชั้นใดบาง (แบงได ๒ ชนชั้น ไดแก ชนชั้นผูปกครอง
ซึ่งบุคคลในภาพอาจเปนเจานายหรือขุนนาง และชนชั้นผูถูกปกครอง
บุคคลในภาพอาจเปนไพรหรือทาส)
๒) ทราบไดอยางไรวาบุคคลใดเปนมูลนายและบุคคลใดเปน
ไพรหรือทาส (สังเกตจากลักษณะการปฏิบัติตนมูลนายจะนั่งอยูสูง
กวาไพรทาส มีอํานาจในการสั่งใหไพรทาสปฏิบัติตาม สวนไพรทาส
มีฐานะต่ํากวามูลนาย ตองเคารพและออนนอมตอมูลนายของตน
สังเกตไดจากการหมอบคลาน และตองทํางานปฏิบัติดูแลมูลนาย)

๗๓๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๓) ความสัมพันธระหวางมูลนาย ไพร และทาสมีลักษณะเปน
อย า งไร (ระบบศั ก ดิ น าในสั ง คมไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น
แบงกลุมบุคคลออกเปน ๓ ชนชั้นใหญ คือ มูลนาย ไพร และทาส
โดยที่ มู ล นายเป น กลุ ม บุ ค คลที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการควบคุ ม
กําลังคนที่เปนไพรและทาส โดยที่มูลนายระดับสูงสุดอยูเหนือกวา
มูลนายทั้งปวง คือ พระมหากษัตริย รองลงมาไดแก เจานาย และ
ขุนนาง สวนชนชั้นที่ถูกควบคุมกําลัง คือ ไพร กับ ทาส ซึ่งชนชั้นไพร
เปนสามัญชนโดยทั่วไปตองขึ้นสังกัดตอมูลนายตามกรมกองแหงใด
แหงหนึ่ง มีหนาที่เขาเวรรับราชการตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ทุกป มิฉะนั้นก็ตองสงเงินหรือสิ่งของแทนแรงงาน สวนชนชั้นทาส
เปนกลุมบุคคลที่ไมมีสิทธิและเสรีภาพในตนเอง เปนผูที่ถูกขายหรือ
ขายตัวเองมาเปนทาส ฐานะของทาสเปรียบเสมือนทรัพยสินของ
นายเงิน ดวยเหตุนี้ทําใหนายเงินมีสิทธิใชแรงงานสามารถยกทาส
ตอใหผูใด หรือขายตอใหใครก็ไดและมีสิทธิลงโทษเฆี่ยนตีทาสได
ตามสมควรตามที่กฎหมายกําหนด)
๔) ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหสาระสําคัญเบื้องตนของหลักฐาน
ชิ้นที่ ๒ และ ๓ โดยกําหนดประเด็นดังนี้
 ผูสรางหรือผูเขียนหลักฐาน
 ชวงเวลาของหลักฐาน
 ประเภทหลักฐาน
 สาระสําคัญหลักฐาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
 วัตถุประสงคในการสรางหรือเขียนหลักฐาน
๕) หลั ก ฐานชิ้ น ที่ ๒ และ ๓ ให ข อ มู ล สาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ปจจัยที่สงผลตอการยกเลิกระบบไพรในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไวอยางไร
(ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การยกเลิ ก ระบบไพร ใ นสมั ย รั ช กาลที่ ๕ คื อ
มูลนายทําการฉอราษฎรบังหลวงหาผลประโยชนจากระบบไพร
โดยการไมยอมสงสวยที่รวบรวมไดจากไพรใหกับทางการ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจหลังจากการทําสนธิสัญญา
ทางการคากับตางชาติ ทําใหเกิดความตองการผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น ดังนั้นไพรจึงเปนแรงงานสําคัญในการผลิตสินคาดังกลาว
ทําใหการเกณฑแรงงานถูกลดความสําคัญลง)
๖) หลักฐานชิ้นที่ ๑, ๒ และ ๓ มีความสัมพันธกันอยางไร
(ผลจากการเปรี ย บเที ย บหลั ก ฐาน พบว า ไพร เป น สามั ญ ชน
โดยทั่ ว ไปของสั ง คมไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น ไพร ทุ ก คน
ต อ งเข า สั ง กั ด อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ของมู ล นาย หน า ที่ สํ า คั ญ
ของไพร คือ การถูกเกณฑแรงงานเพื่อทํางานใหกับมูลนายหรือรัฐ
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดในแตล ะป สงผลใหระบบไพร
เปนระบบการควบคุมสังคมไทยสมัยกอนทีส่ รางผลประโยชนใหกับ
มูล นายและรัฐ เปน อยางมาก มูล นายเปน ชนชั้น ที่มีสวนกําหนด
คุณภาพชีวิตของไพร โดยสวนมากมูลนายจะแสวงหาผลประโยชน
จากระบบไพรดว ยวิธีการตาง ๆ เชน การใช แรงงานอย างหนั ก
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงเงินสวย การรับสินบนจากไพร รวมทั้ง

๗๔๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจหลังจากการทําสนธิสัญญา
ทางการค า กั บ ต า งชาติ ทํ า ให เ กิ ด ความต อ งการผลผลิ ต ทาง
การเกษตรมากขึ้น ทําใหการเกณฑแรงงานและการสงสวยของไพร
ถู ก ลดความสํ า คั ญลง ป จ จั ย เหล า นี้ ล ว นสง ผลให ร ะบบไพร ของ
สยามเสื่อมลงสงใหรัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปสังคมยกเลิกระบบไพร
ทาส เพื่ อ พั ฒ นาบ า นเมื อ งให เ จริ ญ ก า วหน า ทั น อารยประเทศ)
(Obj. ๒, Obj. ๓)
๒. ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการยกเลิก
ระบบไพร แ ละการเลิ ก ทาสสมั ย รั ช กาลที่ ๕ โดยใช โ ปรแกรม
power point เรื่องลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศเปนสื่อ
ประกอบการสอน จากนั้นตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบ
ดังนี้
๑) ปจจัยใดบางที่ส งผลทํ าใหเกิดการเลิ กระบบไพรในสมั ย
รัชกาลที่ ๕ (ปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดการยกเลิกระบบไพรในสมัย
รัชกาลที่ ๕ เชน ปญหาการควบคุมกําลังคนที่ขาดประสิทธิภาพ
เป ด โอกาสให ไ พร ห ลบหนี จ ากการถู ก เกณฑ แ รงงานส ง ผลให
ไพรบางกลุมถูกเกณฑแรงงานอยางหนัก แตไพรบางกลุมไมตอง
ถูกเกณฑแรงงานเลยตลอดชีวิต ไมมีความเสมอภาคในระบบไพร
อีกทั้งมูล นายฉอราษฎรบังหลวงหาผลประโยชน จ ากระบบไพร
โดยการไมยอมสงสวยใหกับทางการ รวมทั้งปกปดขอมูลจํานวน
ไพร ที่ แ ท จ ริ ง เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน และการเปลี่ ย นแปลง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
สภาวะทางเศรษฐกิจ หลังจากการทําสนธิสัญ ญาทางการค า กั บ
ต า งชาติ ทํ า ใหเ กิ ดความต อ งการผลผลิ ตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
เช น ข า ว น้ํ า ตาล ดั ง นั้ น ความต อ งการส ว ยที่ เ ป น ของป า จึ ง ลด
นอยลงและเรียกเก็บสวยจากไพรเปนเงินแทน เพื่อใหไพรสามารถ
ทํางานภาคการเกษตรหรืองานรับจางอื่น ๆ ไดอยางเต็มที่จะไดมี
เงิน มาเสีย ภาษีสว ยทํ า ให การเกณฑแ รงงานในระบบไพร ถู ก ลด
ความสําคัญลงไปตามบริบททางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีปจจัย
การคุกคามของชาติ มหาอํ านาจตะวั นตกซึ่งชาวตะวันตกมองว า
การเกณฑแรงงานจากไพรของไทยเปนสิ่งที่เลวรายมาก การสักเลก
ที่ ข อ มื อ ไพร เ ป น สิ่ ง ที่ ล า สมั ย ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น
มนุษย สงผลใหรัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปสังคมเพื่อพัฒนาบานเมือง
ใหเจริญกาวหนาทันอารยประเทศ)
๒) รัชกาลที่ ๕ ทรงดําเนินการยกเลิกระบบไพรอยางไร
(พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติทหาร พ.ศ. ๒๔๓๙
ทรงมีพระราชดําริลดเงินคาราชการที่ไพรหลวงตองจาย พ.ศ. ๒๔๔๒
ใหมีการสํารวจสํามะโนไพรและลดชวงการเกณฑแรงงาน ทําให
ไพรมีเวลาประกอบอาชี พมากขึ้ น พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดเกลาฯ ให
ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร ร.ศ. ๑๒๔ โดยกําหนดให
ชายฉกรรจทุกคนที่ มีอายุ ๑๘ ป เขารับราชการทหาร เมื่อปลด
ประจําการตามกฎหมายกําหนดถือวาหลุดจากหนาที่ราชการและ

๗๔๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ไมตองเสียคาราชการใด ๆ ทําใหระบบไพรถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิง
จากสังคมไทย)
๓) ปจจัยใดบางที่สงผลทําใหเกิดการเลิกทาสในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ (ต อ งการปรั บ ปรุ ง ประเทศให ทั น สมั ย ตามแบบตะวั น ตก
และปญหาที่เกิดจากระบบทาสไมมีประสิทธิภาพเหมือนกอน เชน
ทาสหลบหนี นอกจากนี้ ทาสยังเปน สัญลักษณ ของความลาสมัย
และถวงความเจริญของประเทศ)
๔) รัชกาลที่ ๕ ทรงดําเนินการยกเลิกทาสอยางไร (รัชกาลที่ ๕
ทรงดําเนินการยกเลิกทาสอยางเปนขั้นตอนแบบคอยเปนค อยไป
สุดทายในป พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติทาส
ร.ศ. ๑๒๔ กําหนดใหลูกทาสทุกคนเปนไท สวนทาสอื่นใหลดคาตัว
ลงเดื อนละ ๔ บาท จนกวาจะหมดและห ามไม ให มีก ารค า ทาส
อีกตอไป พระราชบัญ ญัติดังกลาวสงผลใหทาสมีจํานวนนอยลง
และหมดสิ้นไปจากสังคมไทยในที่สุด)
๕) ผลของการยกเลิกระบบไพรและทาส (เมื่อระบบไพรทาส
ถูกยกเลิก สงผลใหไพรและทาสเปนอิสระสามารถประกอบอาชีพ
ไดตามความตองการ เชน ทําการเกษตร งานรับจาง ทําใหเศรษฐกิจ
ขยายตัว อํานาจของพระมหากษัตริยมีมากขึ้น เพราะมูลนายไมมี
ไพรทาสอยูในสังกัดอีกตอไป รัฐบาลไดรับประโยชนจากการเก็บภาษี
โดยตรงจากประชาชนไมตองผานมูลนาย ทําใหรัฐมีความเขมแข็ง
สามารถควบคุมกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๖) นอกจากการเลิกระบบไพรและการเลิกทาสแลว ในสมัย
รัช กาลที่ ๕ ทรงปฏิ รู ป ประเทศในดานใดอีกบาง เพื่อสนับ สนุน
การพั ฒ นาสั ง คมและความเป น อยู ข องประชาชน (การพั ฒ นา
สาธารณูปโภค เชน การสรางถนน การสรางทางรถไฟ การไปรษณีย
และโทรเลข การโทรศัพท การประปา เปนตน) (Obj.๑, Obj.๔)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ลั ก ษณะทางสั ง คมไทยสมั ย ปฏิ รู ป ประเทศให ทั น สมั ย
มี ส ภาพเป น อย า งไร (การคุ ก คามของจั ก รวรรดิ นิ ย มตะวั น ตก
ในชวงรัชกาลที่ ๔-๕ เปนสาเหตุสําคัญ ที่ทําใหพระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกลาเจา อยูหัว (รัช กาลที่ ๕) ทรงปฏิรู ป โครงสร า ง
สังคมไทยใหมใหสอดคลองกับอารยธรรมตะวันตก เชน การยกเลิก
ระบบไพร การเลิกทาส ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทําใหป ระชาชนทุกคนมีอิส รภาพและมีความเสมอภาค รวมทั้ง
การพัฒนาสาธารณูปโภค การศึกษา และการเปดรับวัฒนธรรม
ตะวันตกสงผลใหสังคมไทยไดรับการพัฒนามากขึ้น)
๒) การปฏิรูปสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึง กอนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ มีผลตอประเทศไทยในปจจุบันอยางไร
(เป น รากฐานการพั ฒ นาของประเทศ เช น การตั้ ง โรงเรี ย น

๗๔๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
การสรางถนน โรงพยาบาล ไฟฟา ประปา การเลิกทาสและไพร
ทําใหคนไทยมีอิสรภาพและมีความเสมอภาค)
๓) หากไมมีการปฏิรูปสังคม ในสมัยรัชกาลที่ ๔–๕ นักเรียน
คิดวาสังคมไทยในปจจุบันจะมีลักษณะอยางไร (สังคมไทยไมพัฒนา
และอาจไดรับผลกระทบจากการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก)
(Obj.๕)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
เหตุการณสําคัญเกี่ยวกับ
การปฏิรูปสังคมสมัย
รัชกาลที่ ๕ ไดอยางถูกตอง

ดานทักษะและ
กระบวนการ
๑. จากหลักฐานชั้นตน
ทางประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรนักเรียน
สามารถวิเคราะห
สาระสําคัญที่ปรากฏใน
หลักฐานไดอยาง
สมเหตุสมผล

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การวิเคราะหและ
ตีความหลักฐานชั้นตน
ทางประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอการยกเลิกระบบไพร
ในสมัยรัชกาลที่ ๕

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. ภาพจําลอง
เหตุการณการเลิกทาส
ในสมัยรัชกาลที่ ๕
๓. ภาพมูลนายและ
ไพรทาสสมัย
รัตนโกสินทร
๔. หลักฐานชั้นตนทาง
ประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรที่ให
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
ที่สงผลตอการยกเลิก
ระบบไพรในสมัย
รัชกาลที่ ๕ จํานวน
๒ ชิ้น
๕. โปรแกรม power
point เรื่อง ลักษณะ
ทางสังคมสมัยปฏิรูป
ประเทศ
๑. คําถาม
๑. การถาม–ตอบ
๒. ภาพจําลอง
๒. การวิเคราะหและ
ตีความหลักฐานชั้นตน เหตุการณการเลิกทาส
ทางประวัติศาสตรสมัย ในสมัยรัชกาลที่ ๕
รัตนโกสินทรที่ใหขอมูล ๓. ภาพมูลนายและ
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผล ไพรทาสสมัย
ตอการยกเลิกระบบไพร รัตนโกสินทร
๔. หลักฐานชั้นตนทาง
ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรที่ให
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
ที่สงผลตอการยกเลิก
ระบบไพรในสมัย
รัชกาลที่ ๕ จํานวน
๒ ชิ้น

๗๔๗

เกณฑ
- อธิบายเหตุการณ
สําคัญเกี่ยวกับ
การปฏิรูปสังคมสมัย
รัชกาลที่ ๕ ไดอยาง
ถูกตองและครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ

- ระบุประเภท และ
ที่มาของหลักฐานได
ถูกตอง
- อธิบายสาระสําคัญ
ของหลักฐานไดถูกตอง
และ มีเหตุผล
- ระบุวัตถุประสงค
ของผูเขียนหรือผูสราง
หลักฐานไดถูกตองและ
มีเหตุผล

๗๔๘
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
๒. จากหลักฐานชั้นตนทาง
ประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทร นักเรียน
สามารถตีความขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
การยกเลิกระบบไพร
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดอยาง
สมเหตุสมผล
๓. นักเรียนสามารถ
วิเคราะหผลของ
การยกเลิกระบบไพร
ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ไดอยางสมเหตุสมผล
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความรูสึก
ที่มีตอลักษณะทางสังคม
ในสมัยปฏิรูปประเทศได
อยางเหมาะสม

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วิธีการ

เครื่องมือที่ใช
๕. โปรแกรม power
point เรื่อง ลักษณะ
ทางสังคมสมัยปฏิรูป
ประเทศ

เกณฑ
- อธิบายปจจัยที่สงผล
ตอการยกเลิกระบบไพร
ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ไดถูกตองตามขอมูล
ที่ปรากฏในหลักฐาน

- ระบุผลของการยกเลิก
ระบบไพรในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ไดอยางถูกตอง
ชัดเจนและมีเหตุผล
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

- พูดสะทอนความรูสึก
ที่มีตอลักษณะทางสังคม
ในสมัยปฏิรูปประเทศได
อยางเหมาะสม

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๔๙

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๗๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ภาพและขอความหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตของไพร
ในสมัยรัตนโกสินทรและปจจัยที่นําไปสูการยกเลิกระบบไพรในสมัยรัชกาลที่ ๕
สําหรับตัดแจกนักเรียน

หลักฐานชิ้นที่ ๑

ภาพมูลนายและไพรทาสสมัยรัตนโกสินทร
ที่มา: https://board.postjung.com/757059.html
หลักฐานชิ้นที่ ๒
“การเก็บเงินนี้เปนหนาที่ของสมุหบัญชี เก็บเงินสงเจาหมูหรือเจาของไพรและเจาหมูจะสงตอกรม
สวย กระทรวงพระคลังมหาสมบัติอีกตอหนึ่ง ... จุดรั่วไหลจึงอยูที่เจาหมูนายมูลเก็บเงินสวยแลวไมสงหลวง
นํามาใชเปนประโยชนสวนตนเสียหมด การตรวจสอบทางการเงินยังไมไดวางรูปเปนระบบที่ดีไมเปนมาตรฐาน
แนนอน บางทองที่การเก็บเงินไมมีอัตราที่แนนอนเปนการเก็บตามใจผูเก็บ”
กจช., เอกสารรัชกาลที่ ๕ม.๕๑/๒ รายงานจัดราชการตาง ๆ
ในมณฑลพิษณุโลก สําเนาที่ ๒๗๘๗๓, กรมหลวงดํารงราชานุภาพ
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,
๑๓ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๕.
หลักฐานชิ้นที่ ๓
“เมื่อเงินตราเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากกวาเดิม ไพรพบวาการเสียเวลาถึงปละ ๓ เดือน
เพื่อมาทํางานรับใชรัฐนั้นเปนการเสียประโยชน เวลาดังกลาวหากนํามาใชในการผลิตหรือรับจางหารายได
อยางอื่นจะไดประโยชนตอบแทนมากกวาดวยเหตุนี้ไพรยินยอมที่จะเสียเงินแทนการเอาตัวมาทํางานใหรัฐ”
หอสมุดวชิรญาณ, เอกสารรัชกาลที่ ๕
หมูกฎหมายเรื่องเลกไพรหลวง เลขที่ ๓๕-๓๘, ม.ป.ป.


กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๕๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
ขอบเขตเนื้อหา
- ลักษณะสังคมไทยสมัยประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูใหนักเรียนชมวีดิทัศนสื่อโฆษณา “สรางสรรคสังคมไทย เริ่มตน
ไดที่ตัวคุณ” ใชเวลาในการชมประมาณ ๓ นาที จากนั้นครูตั้งคําถาม
แลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้

วีดิทัศนสื่อโฆษณา “สรางสรรคสังคมไทย เริ่มตนไดที่ตัวคุณ”
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=kmYmAWVqhZw
๑) จากวี ดิ ทั ศ น ข า งต น สภาพวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยในสั ง คม
ประชาธิ ป ไตยมี ลั ก ษณะเป น อย า งไร (คนไทยมี สิ ท ธิ เสรี ภ าพ
จุดประสงคการเรียนรู
เสมอภาค และมีอิสรภาพตามกฎหมาย คนไทยสวนใหญอาศัยอยูใน
ดานความรู
สังคมเมือง มีวิทยาการและเทคโนโลยีส มัย ใหมชวยอํานวยความ
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสังคมไทย สะดวก ในการดํารงชีวิตประจําวัน)
สมัยประชาธิปไตยไดอยางถูกตอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
๑. วีดิทัศนสื่อโฆษณา “สรางสรรคสังคมไทย เริ่มตนได
ที่ตัวคุณ”
๒. โปรแกรม power point เรื่อง ลักษณะสังคมไทย
สมัยประชาธิปไตยในยุคปจจุบัน
๓. กรณีศึกษาเรื่อง “สังคมกมหนา ภัยเงียบทําราย
ความสัมพันธคนไทย”
๔. กระดาษชารตขาว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แบงกลุม ๓-๔ คนรวมกันออกแบบและนําเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยยุคปจจุบันกลุมละ ๑ โครงการ

๗๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะหปญหา
ในสังคมไทยสมัยประชาธิปไตยไดอยาง
สมเหตุสมผล
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากปญหาในสังคมไทยสมัยประชาธิปไตย
ไดอยางสมเหตุสมผล
๓. นักเรียนสามารถนําเสนอแนวทาง
การแกไขปญหาในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม
และสรางสรรค
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความรูสึกที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัย
ประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม

๒) จากวีดิทัศนขางตน นักเรียนพบปญหาสังคมใดบางที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยยุคปจจุบัน (ปญหาการขาดระเบียบวินัย ปญหาขยะ
ลนเมือง ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม ปญหาชุมชนแออัด ปญหา
การจราจรติ ด ขั ด ป ญ หาความยากจน ป ญ หาคนเร ร อ น ป ญ หา
การเห็นแกตัวมากกวาสวนรวม เปนตน)
๓) นั ก เรี ย นสามารถมี ส ว นร ว มในการสร า งสรรค สั ง คมไทย
ใหพัฒ นาหรือดีขึ้น ไดอยางไรบาง (มีความเสีย สละเห็น ประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน รูจักปฏิบัติตามระเบียบสังคมและกฎหมาย
รูจักรับฟงความคิดของผูอื่นและยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม
เปนตน)
เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลวครูพูดเชื่อมโยงเข าสู
บทเรียนโดยกลาววา “ลักษณะสังคมไทยสมัยประชาธิปไตยในแตละ
ยุ ค สมั ย มี ค วามแตกต า งกั น ไป ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ต า ง ๆ เช น
วิสัยทัศนของผูนํา ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ และคานิยมทาง
สังคมของผูคนในสังคมสมัยนั้น วันนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะ
สังคมไทยสมัยประชาธิปไตยในยุคปจจุบันกัน”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครู อ ธิ บ ายความรู เ รื่ อ ง ลั ก ษณะสั ง คมไทยสมั ย ประชาธิ ป ไตย
ในยุคปจจุบันโดยใชโปรแกรม power point เรื่องลักษณะสังคมไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
สมัยประชาธิปไตยในยุคปจจุบันเปนสื่อประกอบการสอน จากนั้น
ครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) ในภาพรวมสั ง คมไทยสมั ย ประชาธิ ป ไตยในยุ ค ป จ จุ บั น
มีลักษณะเปนอยางไร (สังคมไทยสมัยประชาธิปไตยในยุคปจจุบัน
เป น สั ง คมที่ ป ระชาชนทุ ก คนมี สิ ท ธิ เสรี ภ าพ เสมอภาค และมี
อิสรภาพภายใตขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนดไวในปจจุบันคนไทย
ประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น สงผลใหคนไทยมีฐานะทางสังคม
แตกตางกันไป นอกจากนี้คนไทยยังรับคานิยมจากชาติตะวันตกและ
ชาติ ต ะวั น ออก เช น อิ น เดี ย จี น เกาหลี ญี่ ปุ น มาปรั บ ใช ใ นการ
ดําเนิน ชีวิต ซึ่งสังเกตไดจ ากวัฒ นธรรม การแตงกาย การบริโ ภค
อาหาร การฟงเพลง การชมละคร เปนตน ลักษณะสังคมไทยปจจุบัน
ยังเปนสังคมแหงเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ทําใหโลกไรพรมแดน
ผูคนสามารถรับทราบขอมูลขาวสารและสามารถติดตอสื่อสารกันได
อยางรวดเร็ว ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด
ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนจนกอใหเกิ ดปญหาทาง
สั ง คมตามมามากขึ้ น ในหลายด า น เช น ป ญ หาการติ ด ยาเสพติ ด
ปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรม ปญหาการละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี เปนตน)
๒) ลักษณะคานิยมของคนไทยในยุคปจจุบันเปนอยางไร

๗๕๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
(คานิยมของคนไทยในยุคปจจุบันมีลักษณะที่เปนบริโภคนิยมมากขึ้น
เชน การมีเครื่องใช เครื่องประดับราคาแพง การแตงกายแบบตะวันตก
การนิยมใชสินคาฟุมเฟอย การเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลี เปนตน)
๓) คานิยมของคนไทยในยุคปจจุบันสงผลทําใหเกิดปญหาสังคม
บางหรือไม อยางไร (คานิยมของคนไทยในยุคปจจุบันสงผลทําให
เกิ ด ป ญ หาสั ง คมหลายด า น เช น ป ญ หาหนี้ สิ น ป ญ หายาเสพติ ด
ปญ หาครอบครัว ปญ หาอาชญากรรม ปญ หาการละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี เปนตน)
๔) เพราะเหตุใดคนในสังคมชนบทจึงอพยพสูสังคมเมืองมากขึ้น
(สังคมเมืองมีความพรอมในดานสาธารณูปโภค มีแหลงในการสราง
รายไดและแหลงการศึกษามากกวาสังคมชนบท)
๕) การอพยพจากสังคมชนบทสูสังคมเมืองสงผลใหชุมชนเมือง
เกิดปญหาหรือไม อยางไร (การอพยพจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง
สงผลใหชุมชนเมืองเกิดปญหา เชน ปญหาชุมชนแออัด ปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม ปญหาอาชญากรรม เปนตน)
๖) การที่สังคมไทยมีเทคโนโลยีการสื่อสารสมัย ใหมสงผลต อ
ความเจริญกาวหนาของบานเมืองอยางไร (การที่สังคมไทยมีเทคโนโลยี
การสื่อสารสมัยใหมสงผลบานเมืองเกิดการพัฒนาทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และการสือ่ สารแบบไรพรมแดน ประชาชนสามารถ
รับรูขาวสารไดอยางรวดเร็วและติดตอสื่อสารกันไดอยางสะดวก)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
๗) ยกตัวอยางปญหาจากการใชเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม
ที่มากเกินความจําเปนและขาดสติที่พบในสังคมไทยปจจุบัน (ปญหา
จากการใชเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม เชน การใชสมารตโฟน
ที่มากเกินความจําเปนและขาดสติสงผลทําใหเกิดปญหาการเรียน
ปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรม และปญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี เปนตน) (Obj. ๑)
๒. ครูแจกกรณีศึกษาเรื่อง “สังคมกมหนาภัยเงียบทํารายความสัมพันธ
คนไทย” ใหนักเรียนแตละคนอานใชเวลาประมาณ ๓ นาที จากนั้น
ครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหและอภิปรายกรณีศึกษา
ดังนี้
๑) จากกรณี ศึ ก ษาสามารถวิ เ คราะห ลั ก ษณะสั ง คมไทยสมั ย
ประชาธิ ป ไตยในยุ ค ป จ จุ บั น ได อ ย า งไร (ลั ก ษณะสั ง คมไทยสมั ย
ประชาธิปไตยในยุคปจจุบัน เปนสังคมแหงโลกเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่เจริญกาวหนาชวยอํานวยความสะดวกใหกับคนไทยในการดํารงชีวิต
ประจําวัน เชน การใชสมารตโฟน เปนเครื่องมือสื่อสาร ชวยคนหา
ขอมูล และสรางความบันเทิงในดานตาง ๆ ของชีวิต)
๒) ป ญ หาที่ พ บในกรณี ศึ ก ษาคื อ อะไร (ป ญ หาสั ง คมก ม หน า
หรื อ อาการติ ด สมาร ต โฟนอย า งหนั ก โดยไม ส นใจความสั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลหรือสิ่งแวดลอมลอมขาง)

๗๕๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
๓) ปญ หาสังคมกมหนาหรื ออาการติดสมาร ตโฟนอยา งหนั ก
ในสังคมไทยเกิดจากสาเหตุใดบาง (การใชส มารตโฟนที่มากเกิ น
ความจําเปนและขาดสติในการใชงาน)
๔) ผลกระทบของปญหาสังคมกมหนาหรืออาการติดสมารตโฟน
อยางหนักในสังคมไทยเปน อย างไร (ผลกระทบของป ญหาสั ง คม
กมหนาหรืออาการติดสมารตโฟนอยางหนัก ทําใหความสัมพันธของ
คนไทยกับบุคคลรอบขาง เชน สมาชิกในครอบครัวและกลุมเพื่ อน
เริ่มเหินหางกัน เพราะทุกคนสนใจแตการใชสมารตโฟนไมยอมพูดคุย
สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกันเหมื อนก อน ซึ่งอาจนําไปสูปญหาความ
ขั ด แย ง ในครอบครั ว ป ญ หาสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ป ญ หา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เปนตน)
๕) แนวทางการแก ไ ขป ญ หาสั ง คมก ม หน า หรื อ อาการติ ด
สมารตโฟนอยางหนักสามารถทําไดดวยวิธีใดบาง (คนไทยตองรูจัก
แบงเวลาการใชสมารตโฟนใหมีความเหมาะสม ไมสรางผลกระทบ
ตอตนเองและสังคมสวนรวม พรอมทั้งใหเวลากับครอบครัวและคน
รอบขางใหมากขึ้น)
๓. ครูใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ ๓-๔ คน จากนั้นครูชี้แจงขั้นตอน
การรวมกิจกรรม โดยใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายปญหา
ทางสังคมไทยในสมัย ประชาธิป ไตยยุ คป จจุบัน กลุมละ ๑ ปญหา
เชน ปญหาคอรรัปชัน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหา
อาชญากรรม ปญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เปนตน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
๑) เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดประเด็นปญหาแลว ครูใหนักเรียน
แต ล ะกลุ ม ร ว มกั น คิ ด โครงการพั ฒ นาสั ง คมจํ า นวน ๑ โครงการ
เพื่อแกไขปญหาที่กลุมนักเรียนไดเลือกไว กําหนดใหเขียนรายละเอียด
โครงการพัฒนาสังคมลงในกระดาษชารตขาว ใชเวลารวมกิจกรรม
ประมาณ ๒๐ นาที ทั้งนี้โครงการพัฒนาสังคมที่กลุมนักเรียนคิดขึ้น
ตองเปนโครงการที่มีความสรางสรรคและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ในสังคมไทย โดยกําหนดประเด็นโครงการไวดังนี้
(๑) ชื่อโครงการ
(๒) หลักการและเหตุผล
(๓) วัตถุประสงค
(๔) กลุมเปาหมาย
(๕) วิธีดําเนินการ
(๖) ผลที่คาดวาจะไดรับ
(๗) วิธีการประเมินผล
๒) เมื่อนักเรียนแตละกลุมคิดโครงการพัฒนาสังคมเสร็จแลวครู
ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยให
เวลานําเสนอกลุมละ ๒ นาที ทั้งนี้ครูและนักเรียนกลุมอื่นรว มกัน
ตรวจสอบความถูกตองและเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณ (Obj.๒, Obj.๓,
Obj.๔)

๗๕๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
ขั้นสรุป
ครูและนักเรีย นรว มกั นสรุ ปบทเรี ยน โดยครูตั้งคํ าถามแล ว ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) สังคมไทยสมัยประชาธิปไตยมีความเหมือนหรือแตกตางจาก
สั ง คมไทยในอดี ต อย า งไร (มี ค วามแตกต า งกั น เพราะสั ง คมไทย
สมัยประชาธิปไตยเปนสังคมที่ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพเสมอภาค
สามารถดําเนิน ชีวิตของตนเองไดอยางอิส ระภายใตขอบเขตของ
กฎหมาย)
๒) นั ก เรี ย นมี มุ ม มองต อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมในสมั ย
ประชาธิปไตยอยางไร (สังคมไทยสมัยประชาธิปไตยในยุคปจจุบัน
เป น สั ง คมที่ ป ระชาชนทุ ก คนมี สิ ท ธิ เสรี ภ าพ เสมอภาค และมี
อิสรภาพภายใตขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนดไว ในปจจุบันคนไทย
ประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น สงผลใหคนไทยมีฐานะทางสังคม
แตกตางกัน ไป นอกจากนี้คนไทยยังรับ คานิย มจากชาติต ะวั น ตก
และชาติ ต ะวั น ออกมาปรับ ใชในการดําเนิน ชีวิต ซึ่งสังเกตไดจ าก
วัฒนธรรมการแตงกาย การบริโภคอาหาร การแสดงละคร เปนตน
ลักษณะสังคมไทยปจจุ บันยังเปนสังคมแหงเทคโนโลยีการสื่ อสาร
สมัยใหม ทําใหโลกไรพรมแดน ผูคนสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร
และสามารถติ ด ต อ สื่ อ สารกั น ได อ ย า งรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของประชาชนจนกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมามากขึ้นในหลายดาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร
เชน ปญหาการติดยาเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรม
ปญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เปนตน)
๓) ปจจัยใดบางที่สงผลตอการกําหนดลักษณะทางสังคมในสมัย
ประชาธิปไตย (วิสัยทัศนของผูนํา ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและคานิยมของประชาชน รวมทั้งความกาวหนาของเทคโนโลยี
การสื่อสารสมัยใหม)
๔) แนวโนมสังคมไทยในอนาคตมีลักษณะอยางไร (สังคมไทย
ในอนาคตมีการพัฒนาอยางต อเนื่ องในทุก ๆ ดานของสังคม และ
นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชในการดําเนินชีวิต) (Obj.๕)

๗๕๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะสังคมไทยสมัย
ประชาธิปไตยไดอยาง
ถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การวิเคราะหและ
อภิปรายกรณีศึกษา
เรื่อง “สังคมกมหนา
ภัยเงียบทําราย”
๓. กิจกรรมกลุม
รวมกันออกแบบและ
นําเสนอโครงการ
เพื่อพัฒนาหรือแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยยุคปจจุบัน
ดานทักษะและกระบวนการ ๑. การถาม–ตอบ
๑. นักเรียนสามารถ
๒. การวิเคราะหและ
วิเคราะหปญหาในสังคมไทย อภิปรายกรณีศึกษา
สมัยประชาธิปไตยไดอยาง เรื่อง “สังคมกมหนา
ภัยเงียบทําราย”
สมเหตุสมผล
๓. กิจกรรมกลุม
๒. นักเรียนสามารถ
รวมกันออกแบบและ
วิเคราะหผลกระทบจาก
นําเสนอโครงการเพื่อ
ปญหาในสังคมไทยสมัย
พัฒนาหรือแกไขปญหา
ประชาธิปไตยไดอยาง
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
สมเหตุสมผล
๓. นักเรียนสามารถนําเสนอ ยุคปจจุบัน
แนวทางการแกไขปญหา
ในสังคมไทยไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. โปรแกรม power
point เรื่อง ลักษณะ
สังคมไทยสมัย
ประชาธิปไตย
ในยุคปจจุบัน
๓. กรณีศึกษาเรื่อง
“สังคมกมหนา ภัยเงียบ
ทําราย”
๔. กระดาษชารตขาว

เกณฑ
- อธิบายลักษณะ
สังคมไทยสมัย
ประชาธิปไตยไดอยาง
ถูกตองและครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ

๑. คําถาม
๒. โปรแกรม power
point เรื่อง ลักษณะ
สังคมไทยสมัย
ประชาธิปไตย
ในยุคปจจุบัน
๓. กรณีศึกษาเรื่อง
“สังคมกมหนา ภัยเงียบ
ทําราย”
๔. กระดาษชารตขาว

- ระบุสภาพปญหา
ในสังคมไทยสมัย
ประชาธิปไตยไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน

ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความรูสึก
ที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในสมัย
ประชาธิปไตย
ไดอยางเหมาะสม

๑. คําถาม
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกต
พฤติกรรม

- ระบุผลกระทบ
จากปญหาในสังคมไทย
สมัยประชาธิปไตย
ไดอยางถูกตองและ
ชัดเจน
- ออกแบบและนําเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาหรือ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยยุคปจจุบัน
ไดอยางสรางสรรคและ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง
- พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในสมัย
ประชาธิปไตยไดอยาง
ถูกตองและมีเหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๖๑

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๗๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กรณีศึกษาเรื่อง “สังคมกมหนา ภัยเงียบทํารายความสัมพันธคนไทย”
ปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทเกือบจะในทุกองคประกอบของชีวิตคนเมืองในปจจุบัน
โดยเฉพาะเมื่อเรามีเครื่องมือที่สะดวกสบายอยาง ‘สมารตโฟน’ ที่สามารถตอบโจทยชีวิตยุคดิจิตอลไดเกือบทุก
กิจกรรม ไมวาจะเปนการเดินทาง อาหารการกิน การออกกําลังกาย และสารพันสิ่งบันเทิง จนกลาวไดวา สําหรับ
หลาย ๆ คน สมารทโฟนไดกลายเปนปจจัยที่ ๕ ของชีวิตที่ขาดไมไดไปเสียแลว ทุกวันนี้ไมวามองไปทางไหน
เด็ก ผูใหญ หรือแมแตคนชรา ตางก็มีสมารตโฟนใชกันทั้งนั้น
แมวาสมารตโฟนจะมีขอดีมากมาย และชวยใหชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้น แตในทางกลับกันก็ทําให
หลายคนหมกมุ น กั บ การเล น มื อ ถื อ มากเกิ น ไปจนละเลยความสั ม พั น ธ กั บ คนรอบข า ง หลายครั้ ง เมื่ อ ไป
รับประทานขาวกันในครอบครัวหรือกับเพื่อนในกลุม ตางคนตางไมพูดคุยกันและเอาแตกมหนากมตากดมือถือ
สงผลใหเกิด “สังคมกมหนา” ที่ไมมีใครสนใคร
ลาสุด ผลสํารวจดัชนีความสัมพันธพรูเด็นเชียลประจําป ๒๕๕๙ ที่จัดทําขึ้นเพื่อสรางความเข า ใจ
ในสถานะความสัมพันธสวนบุคคลทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วทวีปเอเชีย ชี้ใหเห็นผลสํารวจที่
นาตกใจวาคนไทยมีปากเสียงกับคูรักของตนเองบอยที่สุดในเอเชีย และสาเหตุหลักของการทะเลาะกันของคูรัก
ไดแก เรื่องเงิน (๔๕ %) เหลาและบุหรี่ (๓๕ %) โดยประเด็นที่นาตกใจคือการใชเวลากับคอมพิวเตอรหรื อ
สมารตโฟนมากเกินไป (๓๒ %) กลายมาเปนอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการทะเลาะกัน
นอกจากนี้ คนไทยกวาครึ่ง (๕๑ %) ระบุวาคูรักของตนชอบใชเวลากับสมารตโฟนมากกวาใชเวลากับตน
และพอแมเกือบครึ่ง (๔๒ %) คิดวาลูกของตนใชเวลากับคอมพิวเตอรมากเกินไป แตเหมือนหลายคนรูตัววา
ทุกวันนี้เราเลนมือถือกันมากเกินไป โดยผลสํารวจระบุวาคนไทยสวนใหญพรอมจะลดการใชเทคโนโลยีเพื่ อ
เสริมสรางความสัมพันธใหดีขึ้น ซึ่งคนไทยเกือบทั้งหมด (๙๓ %) ระบุวาจะพิจารณาการงดใชเทคโนโลยี ๑ วัน
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น ๆ ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น แมวาสมารตโฟนจะเปนเครื่องมือ
ที่ทรงพลังจนเหมือนเรายอโลกทั้งใบมาอยูในมือ แตอยางไรก็ไมสามารถสรางความอุนใจเหมือนคนตรงหนา
พรูเด็นเชียลอยากใหทุกคนใชมือถืออยางมีสติและรูเทาทันเทคโนโลยี เพื่อสรางสมดุลในความสัมพันธ ทั้งใน
โลกเสมือนจริงและโลกความเปนจริง
ที่มา : สังคมกมหนา ภัยเงียบทํารายความสัมพันธคนไทย. (๒๕๖๐). เขาถึงเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑.
เขาถึงไดจาก https://www.thairath.co.th/content/858105.

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๖๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๓ วิเคราะหภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรและอิทธิพล
ตอการพัฒนาชาติไทย
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของภูมิปญญา
๒. ความหมายของวัฒนธรรม
๓. ปจจัยที่สงผลตอการสรางสรรคภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย
๔. ความสําคัญของภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทย

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูใหนักเรียนชมวีดิทัศนเพลง “เที่ยวไทยมีเฮ” ใชเวลาใน
การชมประมาณ ๔ นาที จากนั้น ครูตั้งคําถามแลว ใหนักเรียน
รวมกันตอบดังนี้

วีดิทัศนเพลง “เที่ยวไทยมีเฮ”
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6rn93oE1CUA
๑) ใหนักเรียนยกตัวอยางภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏ
ในวีดิทัศนเพลง “เที่ยวไทยมี เ ฮ” (การแสดงโขน, อาหารไทย,
สถาปตยกรรมไทย, เครื่องดนตรีไทย เปนตน)
๒) ป จ จั ย ใดบ า งที่ ส ง ผลให ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมไทย
แตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน (ปจจัยสําคัญที่สงผลใหภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยในแตละภาคมีความแตกตางกันคือ สภาพทาง
ภูมิศาสตรของแตละพื้นที่ รวมทั้งคานิยม ความเชื่อ พฤติกรรม
ของคนในภูมิภาคนั้น ๆ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
๑. วีดิทัศนเพลง “เที่ยวไทยมีเฮ”
๒. โปรแกรม Power Point เรื่อง การสรางสรรค
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
๓. กระดาษชารตขาว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แบงกลุม ๓-๔ คน รวมกันเขียนแผนผังความคิด
สรุปประเด็นเกี่ยวกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร พรอมนําเสนอแนวทางการอนุรักษ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
ที่สรางสรรคและยั่งยืน

๗๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไดอยางถูกตอง
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยที่สงผล
ตอการสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทรไดอยางสมเหตุสมผล
๒. นักเรียนสามารถนําเสนอแนวทาง
การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทรไดอยางเหมาะสมและ
สรางสรรค
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนอภิปรายความสําคัญของภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรที่มีตอ
พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยไดอยาง
สมเหตุสมผล

เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูพูดเชื่อมโยง
เขาสูบทเรียนโดยกลาววา“นักเรียนจะเห็นไดวา ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงพื้นฐานความรู ทักษะ
ความเชื่ อ พฤติ กรรมของคนไทยที่ป ฏิ บัติสื บ ต อ กัน มา เพื่อใช
ความรูเหลานั้นชวยแกปญหาการดําเนินชีวิตประจําวันในทองถิ่น
นั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุ ษย ดว ยกั น มนุษยกับธรรมชาติ และมนุษย กั บ สิ่ง
เหนือธรรมชาติ ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับความหมาย
ประเภท ลั กษณะสํ า คัญ และปจ จัย ที่สงผลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยกัน”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่อง การสรางสรรค
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร โดยใชหนังสือ
เรียนรายวิชาประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ รวมกับ
โปรแกรม Power Point เรื่ อ ง การสร า งสรรค ภู มิ ป ญ ญาและ
วั ฒ นธรรมไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร จ ากนั้ น ครู ตั้ ง คํ า ถามแล ว ให
นักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) คําวา “ภูมิปญญา” มีความหมายวาอยางไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
(ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชื่อที่นํามาสู
การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต า ง ๆ ของมนุ ษ ย ที่ สื บ ทอดมาตั้ ง แต อ ดีต
ถึงปจจุบัน)
๒) คําวา “วัฒนธรรม” มีความหมายวาอยางไร
(วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการสราง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ของมนุ ษ ย ก อ ให เ กิ ด ความเจริ ญ งอกงามและมี ก ารถ า ยทอด
สืบจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง)
๓) ปจ จัย ใดบางที่กอใหเกิดการสรางสรรคภูมิปญญาและ
วัฒนธรรม (ปจจัยทางภูมิศาสตร ลักษณะการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชนชาตินั้น ๆ)
๔) ปจจัยทางภูมิศาสตรสงผลตอการสรางสรรคภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรอยางไรบาง
(กรุงรัตนโกสินทรมีแมน้ําและลําคลองหลายสาย จึงทําใหวิถีชีวิต
คนไทยผูกพันกับสายน้ํา เชน การสรางบานเรือนไทยยกพื้นสูง
เพื่ อ ป อ งกั น ภั ย จากน้ํ า ท ว ม การทํ า ไร ทํ า นา การสร า งสรรค
วั ฒ นธรรมประเพณี เ กี่ ย วกั บ น้ํ า เช น ประเพณี แ ข ง เรื อ ยาว
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต เปนตน บางครั้งคนไทย
ประสบปญหาจากธรรมชาติ เชน ฝนแลง น้ําทวม เปนตน สงผล
ใหคนไทยตองคิดวิธีการแกไขปญหาการดํารงชีวิตใหสอดคล อง
กับสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอม จึงเกิดการสรางสรรค
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยขึ้น)

๗๖๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๕) ลักษณะเดน ที่สําคัญ ของภูมิปญ ญาและวัฒนธรรมไทย
มี อ ะไรบ า ง (ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมไทย เป น สิ่ ง ที่ ส ะท อน
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเอง มนุษยกับธรรมชาติ
และมนุษยกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงทักษะในการแกไข
ปญหาการดํารงชีวิต การปรับตัว และการเรียนรูเพื่อความอยูรอด
โดยภูมิปญญาและวัฒนธรรมจะเขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
คนไทย ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม
ของชาติ และมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับสมดุลใหเขากับสั งคม
สมัยใหมอยูตลอดเวลา) (Obj.๑)
๒. ครูใหนักเรียนแบงกลุมจํานวน ๖ กลุม กลุมละเทา ๆ กัน จากนั้น
ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลากหัวขอภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร โดยกําหนดหัวขอดังนี้
๑) การแพทยแผนไทยสมัยรัตนโกสินทร
๒) ผาทอพื้นบานสมัยรัตนโกสินทร
๓) ขาวในวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
๔) งานเครื่องไมจําหลักสมัยรัตนโกสินทร
๕) วรรณกรรมสําคัญสมัยรัตนโกสินทร
๖) สถาปตยกรรมชางสิบหมูสมัยรัตนโกสินทร
๒.๑ ครู ชี้ แ จงขั้ น ตอนกิ จ กรรมโดยให นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม
รวมกันสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
รั ต นโกสิ น ทร ที่ ก ลุ ม นั ก เรี ย นได รั บ จากหนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช า
ประวัติศาสตร ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาปที่ ๓ หรื ออิ น เทอร เ น็ ต
แลวจดบันทึกประเด็นสําคัญไวในสมุดเรียน โดยใชเวลาประมาณ
๑๐ นาที
๒.๒ ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม ร ว มกั น อภิ ป รายประเด็ น
เกี่ยวกับภูมิปญญาและวั ฒนธรรมไทยสมั ยรัต นโกสิ นทร ที่ กลุ ม
ของนักเรีย นไดรับ แลวสรุป เปน แผนผังความคิดลงในกระดาษ
ชารตขาวที่ครูแจกใหโดยกําหนดหัวขอการอภิปรายรวมกันดังนี้
๑) ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การสร า งสรรค ภู มิ ป ญ ญาและ
วัฒนธรรม
๒) ลักษณะเดนของภูมิปญญาและวัฒนธรรม
๓) คุณคาของภูมิปญญาและวัฒนธรรม
๔) แหล ง เรี ย นรู ที่ ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาและ
วัฒนธรรมอยางนอย ๓ แหลงเรียนรู
๕) แนวทางการอนุ รั ก ษ ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมที่
สรางสรรคและยั่งยืน
เมื่อนักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนแผนผังความคิดเสร็จแลว
ครูใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
โดยใหเวลานําเสนอกลุมละ ๒ นาที ทั้งนี้ครูและนักเรียนกลุมอื่น ๆ
ร ว มกั น ตรวจสอบความถู ก ต อ งและเพิ่ ม เติ มข อ มู ล ให ส มบู ร ณ
(Obj.๒, Obj.๓)

๗๖๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ปจ จัย ใดบางที่กอใหเกิดการสรางสรรคภูมิปญญาและ
วั ฒ นธรรมไทย (ภูมิปญ ญาและวัฒ นธรรมเปน สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การสรางสรรคของมนุษย โดยมีพื้นฐานมาจากปจจัยตาง ๆ เชน
สภาพทางภู มิ ศ าสตร และทรั พ ยากรธรรมชาติ ความศรั ท ธา
ในศาสนา ความจําเปน พื้น ฐานในการดํารงชีวิต การรับ ความ
เจริญจากวัฒนธรรมอื่น และความตองการสุนทรียภาพทางศิลปะ
เป น มรดกตกทอดจากบรรพบุ รุษสืบ ต อมาถึ งคนในยุคปจจุบัน
สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณและความเจริญทางวัฒนธรรมของ
มนุษยกลุมหนึ่งไดอยางชัดเจน)
๒) ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยมีความสําคัญตอการความ
มั่นคงและความเจริญใหกับชาติบานเมืองอยางไร
(ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงทักษะ
ในการแก ไ ขป ญ หาการดํ า รงชี วิ ต ของคนไทยโดยภู มิ ป ญ ญา
มีคุณคาและความสําคัญตอสังคมไทยหลายดาน เชน ภูมิปญญาไทย
ชวยสรางชาติใหมีความมั่นคง เปนบอเกิดความรัก ความสามัคคี
ของคนในชาติ สร า งความภู มิ ใ จและศั ก ดิ์ ศ รี เ กี ย รติ ภู มิ ใ ห แ ก
คนไทย ภูมิปญญาทําใหคนไทยสามารถประยุกตหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนามาใช ในชีวิต จริง ได อย างเหมาะสม และชว ยสร า ง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนมนุษย สรางความสมดุลระหวาง
มนุ ษ ย กั บ ธรรมชาติ และสร า งความศรั ท ธาและความผู ก พั น
ระหวางมนุษยกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ) (Obj.๔)

๗๖๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๗๐
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไดอยาง
ถูกตอง

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศนเพลง
“เที่ยวไทยมีเฮ”
๓. การเขียนแผนผัง
ความคิดสรุปประเด็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
สมัยรัตนโกสินทร
พรอมนําเสนอ
แนวทางการอนุรักษ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย
สมัยรัตนโกสินทร
ที่สรางสรรคและยั่งยืน
ดานทักษะและกระบวนการ ๑. การถาม–ตอบ
๑. นักเรียนสามารถ
๒. การชมวีดิทัศนเพลง
วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ “เที่ยวไทยมีเฮ”
การสรางสรรคภูมิปญญา
๓. การเขียนแผนผัง
และวัฒนธรรมไทย
ความคิดสรุปประเด็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไดอยางสมเหตุสมผล
๒. นักเรียนสามารถนําเสนอ และภูมิปญญาไทย
สมัยรัตนโกสินทร
แนวทางการอนุรักษ
พรอมนําเสนอแนว
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทางการอนุรักษ
ไทยไดอยางเหมาะสม
วัฒนธรรมและ
และสรางสรรค
ภูมิปญญาไทย
สมัยรัตนโกสินทร
ที่สรางสรรคและยั่งยืน
ดานคุณลักษณะ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกต
นักเรียนอภิปราย
ความสําคัญของภูมิปญญา พฤติกรรม
และวัฒนธรรมไทยไดอยาง
สมเหตุสมผล

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. วีดิทัศนเพลง
“เที่ยวไทยมีเฮ”
๓. โปรแกรม Power
Point เรื่อง การ
สรางสรรค ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร
๔. กระดาษชารตขาว

เกณฑ
- อธิบายความหมายของ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ

๑. คําถาม
๒. วีดิทัศนเพลง
“เที่ยวไทยมีเฮ”
๓. โปรแกรม Power
Point เรื่อง การ
สรางสรรค ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร
๔. กระดาษชารตขาว

- ระบุปจจัยที่สงผลตอ
การสรางสรรคภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย
ไดอยางถูกตองและ
ชัดเจน

๑. คําถาม
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

- พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยไดอยางถูกตองและ
มีเหตุผล

- พูดนําเสนอแนวทาง
การอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยไดอยาง
สรางสรรคและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๗๑

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๗๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๓ วิเคราะหภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรและอิทธิพล
ตอการพัฒนาชาติไทย
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูใหนักเรียนชมวีดิทัศนเรื่อง ศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถในรัช กาลที่ ๙ ใชเวลาใน
การชมประมาณ ๓ นาที จากนั้ น ครู ตั้ ง คํ า ถามแล ว ให นั ก เรี ย น
รวมกันตอบดังนี้

ขอบเขตเนื้อหา
บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและ
วีดิทัศนเรื่อง ศูนยศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=rJPhOM-W6i8
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
๑) ป จ จั ย ใดบ า งที่ ส ง ผลให ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงจัดตั้งศูนยศิลปาชีพบางไทร
๒) สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้น (ปจจัยใดที่สงผลให
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙
ทรงจัดตั้งศูนยศิลปาชีพบางไทรขึ้น เนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะ

แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
๑. วีดิทัศนเรื่องศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๒. พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
๓. พระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๔. ภาพพระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ)
๕. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง “จากผามัดยอมถิ่นลานนา
สูของที่ระลึกระดับโลก”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวิเคราะหผลของการอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร จากขาวกรณีศึกษา
เรื่อง “จากผามัดยอมถิ่นลานนา สูของที่ระลึกระดับ
โลก”

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๗๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๓) พระยาอนุมานราชธน
(ยง เสฐียรโกเศศ)
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทและ
ผลงานของตัวอยางบุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางถูกตอง
ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะหผลของการอนุรักษ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
จากกรณีศึกษา ไดอยางสมเหตุสมผล
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญ
ของการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทรไดอยางสมเหตุสมผล

กลุ ม อาชี พ เกษตรกรมี ร ายได ไ ม เ พี ย งพอต อ การยั ง ชี พ ทรงมี
พระราชประสงค จ ะจั ด หาอาชี พ เสริ ม ให แ ก ป ระชาชนทํ า เป น
การเพิ่มพูนรายไดใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)
๒) ศู น ย ศิ ล ปาชี พ บางไทรในสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีสวนชวยสงเสริมและสรางสรรค
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยอยางไรบาง
(เนื่องจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ทรงสนพระทัยในงานศิลปกรรมพื้นบาน เชน ผาทอพื้นบาน
เครื่องจักสานพื้นบาน ในแตละทองถิ่นทั่วประเทศเปนอยางมาก
พระองค ท รงส ง เสริ ม โดยการจั ด ครู อ อกไปฝ ก สอนอาชี พ ให แ ก
ประชาชน เพื่อพัฒ นางานฝ มื อ พื้ น บ านให มี คุ ณภาพยิ่ ง ขึ้น เมื่อ
ประชาชนมี ค วามชํ า นาญในงานอาชี พ แล ว ก็ ผ ลิ ตสิ น ค า ออกมา
จําหนายสรางรายไดเสริม ดังนั้นศูนยศิลปาชีพบางไทรเปนหนวยงาน
ที่มีสวนชวยสงเสริมอาชีพและสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทย)
เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูพูดเชื่อมโยงเขาสู
บทเรียนโดยกลาววา“นักเรียนจะเห็นไดวาปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่สงผลใหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรสามารถ
ดํารงอยูไดจนถึงยุคปจจุบัน คือ การมีผูนําหรือบุคคลสําคัญที่ชวย
สรางสรรคและอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย วันนี้เราจะมา
เรียนรูเกี่ยวกับบทบาทและผลงานของบุคคลสําคัญ ที่มีสวนชวย

๗๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สร า งสรรค แ ละอนุ รั ก ษ ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมไทยสมั ย
รัตนโกสินทรกัน”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่องตัวอยางบุคคลสําคัญ
ที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร โดยใช
หนังสือเรีย นรายวิช าประวัติศาสตรร ะดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ ๓
รวมกับ โปรแกรม Power Point เรื่อง ตัวอยางบุคคลสําคัญที่มี
ส ว นอนุ รั ก ษ ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร
จากนั้นครูใหนักเรียนดูภาพบุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญา
และวั ฒ นธรรมไทยสมั ยรั ตนโกสิน ทร จํานวน ๓ ภาพ พร อมตั้ ง
คําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้

ภาพที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/544445

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๗๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๑) บุคคลในภาพนี้คือใคร (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ ๙))
๒) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงมีบทบาทในการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
อยางไรบาง (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงสนับสนุนและสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
ทุกแขนง รวมทั้งภาษาไทยอันเปนภาษาเอกลักษณของชาติ ทรงฟนฟู
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีเสด็จ
พระราชดําเนินถวายผาพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
นอกจากนี้ ยั ง ทรงพระอั ก ษรและพระราชนิพ นธ แ ปลหนั ง สื อไว
หลายเลม เชน หนังสือเรื่องนายอินทร ผูปดทองหลังพระ หนังสือ
เรื่องติโต และหนังสือเรื่องพระมหาชนก เปนตน)

ภาพที่ ๒ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในรัชกาลที่ ๙
ที่มา : https://www.khaosan-nannakorn.com/18872

๗๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๓) บุคคลในภาพนี้คือใคร (สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในรัชกาลที่ ๙)
๔) สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงมีบทบาทในการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยอยางไรบาง
(ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงฟนฟูผาไหมมัดหมี่แบบโบราณ
ทรงใหชาวบานทอผาไหมมัดหมี่เปนรายไดเสริม ในภาคใตทรงฟนฟู
ศิลปะการจักสานยานลิเภา การทําเครื่องถมเงิน ถมทอง การแกะสลัก
หนังตะลุง ในภาคเหนือ ทรงฟนฟูการทอผาไหม ผายก ผาตีนจก
ผาฝายเนื้อหนา และงานเย็บปกถักรอย ในภาคกลาง ทรงฟ น ฟู
การปนตุกตาชาววัง เปนตน)
๕) มู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ มีบทบาทสําคัญในการชวยสรางสรรคและอนุรักษ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยอยางไรบาง (มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เป น หน ว ยงานที่ช ว ยสรา งอาชี พ ใหกั บ ประชาชนคนยากไรใหมี
ความรูและทักษะงานฝมือแขนงตาง ๆ เชน งานชางเขียนลายไทย
ช า งไม ช า งป น การทอผ า พื้ น บ า นที่ มี ล วดลายสวยงามเป น
เอกลั ก ษณ นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุน การฟ น ฟู ช า งสิ บ หมู ซึ่ ง เป น
วัฒนธรรมทางดานศิลปะแขนงหนึ่งของไทยที่มีมาแตสมัยโบราณ
ได แ ก ช า งเขี ย น ช า งแกะ ช า งสลั ก ช า งกลึ ง ช า งหล อ ช า งป น
ชางหุน ชางรัก ชางบุและชางปูน นับไดวาเปนหนวยงานสํ าคั ญ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๗๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ที่ชวยสรางอาชีพและสรางสรรค อนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยใหคงอยูจนถึงปจจุบันนี้)

ภาพที่ ๓ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)
ที่มา : https://www.silpa-mag.com/this-day-inhistory/article_13699
๖) บุคคลในภาพนี้คือใคร (พระยาอนุมานราชธน หรือ
ยง เสฐียรโกเศศ)
๗) พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) มีบทบาทในการ
อนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยอยางไรบาง
(พระยาอนุมานราชธน ทานไดสรางผลงานทางวิชาการที่ใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยไวเปนจํานวนมาก
เชน หนังสือชีวิตชาวไทยสมัยกอน และการศึกษาเรื่องประเพณี
ไทย เปนหนังสือใหความรูเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยสมัยกอนวามี

๗๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
การดํารงชีวิตอยางไร มีประเพณีสําคัญใดบางที่เขามาเกี่ย วข อง
ในการดํารงชีวิต การอานวรรณกรรมของพระยาอนุมานราชธน ทําให
ผูอานเกิดความซาบซึ้งและประทับใจ เกิดความรักและหวงแหน
ในคุณคาแหงภูมิปญญาและวัฒนธรรมของไทย) (Obj. ๑)
๒. ครูใหนักเรีย นจับคูรวมกันอานขาวกรณี ศึกษาเรื่อง “จากผา
มัดยอมถิ่นลานนา สูของที่ระลึกระดับโลก” ใหเวลาอานประมาณ
๓ นาที เมื่อนักเรียนแตละคูอานขาวกรณีศึกษาจบแลวครูตั้งคําถาม
และสุมใหนักเรียนแตละคูรวมกันตอบดังนี้
๑) ภูมิปญ ญาและวัฒ นธรรมไทยที่ป รากฏในกรณีศึก ษาคื อ
อะไร (ภูมิปญญาการยอมและทอผาพื้นเมือง)
๒) แหลงกําเนิดภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยนี้อยูที่ภาคใดของ
ประเทศ (ภาคเหนือ)
๓) บุคคลสําคัญ ที่มีสว นชว ยอนุรักษภูมิปญ ญาการยอ มและ
ทอผาพื้น เมืองภาคเหนือคือใคร (คุ ณอัย ยวัฒ น ศรีวัฒ นประภา
ผูบริหารกลุมบริษัทคิง พาวเวอร และสโมสรฟุตบอลเลสเตอร ซิตี้)
๔) แนวทางการสงเสริมและอนุรักษการยอมและทอผาพื้นเมือง
ภาคเหนือของคุณอัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา มีลักษณะเปนอยางไร
(การผลิตของที่ร ะลึกของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร ซิตี้ เชน เสื้อ
หมวก กระเป า ฯลฯ โดยใช ผ า ทอพื้ น เมื อ งภาคเหนื อ ที่ ผ า น
การยอมสีธรรมชาติและออกแบบลวดลายการทอที่มีความสวยงาม
เปนเอกลักษณเฉพาะ)

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๗๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๕) การนําภูมิปญญาการยอมและทอผาพื้นเมืองภาคเหนือมา
ประยุกตใชในการผลิตของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร ซิตี้
ส ง ผลต อ การอนุ รั ก ษ ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมไทยอย า งไรบาง
(ชวยทําใหชาวไทยและชาวตางชาติรูจักผาทอพื้นเมืองภาคเหนือ
ของไทยมากยิ่งขึ้น ชวยสงเสริมใหคนรุนใหมไดเรียนรูและสืบทอด
ภูมิปญญาการยอมและทอผาพื้นเมืองภาคเหนือ อีกทั้งยังชวยสราง
อาชีพใหแกชุมชนทองถิ่น)
๖) ถาสมมุติส โมสรฟุตบอลเลสเตอร ซิตี้ มีการจัดประกวด
ออกแบบของที่ระลึกของสโมรจากภูมิปญญาทองถิ่นใหนั กเรี ย น
ลองออกแบบของที่ ร ะลึ ก จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในชุ ม ชนของ
นักเรียนมา ๑ อยาง เพื่อสงเขาประกวด (พิจารณาจากแนวคําตอบ
ของนักเรียน) (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยอยางไร (ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเปนทั้งองคความรู
ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรมของไทย เปนการแสดงออกถึ ง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม และ
มนุษยกับอํานาจเหนือธรรมชาติ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมจะเขามา

๗๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บุคคลสําคัญที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของมนุษยไมวาจะเปนการ
แกไขปญหา การดํารงชีวิต การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู
เพื่ อ ความอยู ร อดของบุ ค คล ชุ ม ชน และสั ง คมแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถ และทักษะในการแกไขปญหาของคนไทยในภูมิภาค
ตาง ๆ)
๒) ปจจัยใดบางที่สงผลทําใหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทรสามารถดํารงอยูไดจนถึงยุคปจจุบัน
(การมีบุคคลชวยอนุรักษ สงเสริม และสรางสรรคภูมิปญญาและ
วั ฒ นธรรมไทย ยอมเปน ปจ จัย สําคัญ ประการหนึ่งที่สงผลทําให
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเหลานั้นดํารงอยูไดจนถึงยุคปจจุบัน)
(Obj.๔)

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
บทบาทและผลงานของ
ตัวอยางบุคคลสําคัญ
ที่มีสวนอนุรักษภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางถูกตอง

ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะหผล
ของการอนุรักษภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร
จากกรณีศึกษาไดอยาง
สมเหตุสมผล

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศนเรื่อง
ศูนยศิลปาชีพบางไทรใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในรัชกาลที่ ๙
๓. การอภิปรายบทบาท
และผลงานของตัวอยาง
บุคคลสําคัญในการ
สรางสรรคภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย
๔. การวิเคราะหผลของ
การอนุรักษภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร จากขาว
กรณีศึกษาเรื่อง
“จากผามัดยอมถิ่น
ลานนา สูของที่ระลึก
ระดับโลก”
๑. การถาม–ตอบ
๒. การชมวีดิทัศนเรื่อง
ศูนยศิลปาชีพบางไทรใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในรัชกาลที่ ๙
๓. การอภิปรายบทบาท
และผลงานของตัวอยาง
บุคคลสําคัญในการ
สรางสรรคภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. วีดิทัศนเรื่องศูนย
ศิลปาชีพบางไทรใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในรัชกาลที่ ๙
๓. พระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
๔. พระฉายาลักษณ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในรัชกาลที่ ๙
๕. ภาพพระยาอนุมานราชธน
๖. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
“จากผามัดยอมถิ่น
ลานนา สูของที่ระลึก
ระดับโลก”
๑. คําถาม
๒. วีดิทัศนเรื่องศูนย
ศิลปาชีพบางไทรใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในรัชกาลที่ ๙
๓. พระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

๗๘๑

เกณฑ
- อธิบายบทบาทและ
ผลงานของตัวอยางบุคคล
สําคัญที่มีสวนอนุรักษ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ

- ระบุผลของการอนุรักษ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร
จากกรณีศึกษาไดอยาง
สมเหตุสมผล

๗๘๒

สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

วิธีการ
๔. การวิเคราะหผลของ
การอนุรักษภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร จากขาว
กรณีศึกษาเรื่อง
“จากผามัดยอมถิ่น
ลานนา สูของที่ระลึก
ระดับโลก”

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
๔. พระฉายาลักษณ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในรัชกาลที่ ๙
๕. ภาพพระยาอนุมานราชธน
๖. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
“จากผามัดยอมถิ่น
ลานนา สูของที่ระลึก
ระดับโลก”
ดานคุณลักษณะ
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
- พูดแสดงความคิดเห็น
นักเรียนสามารถอภิปราย ๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม เกีย่ วกับความสําคัญของ
ความสําคัญของการอนุรักษ
การอนุรักษภูมิปญญา
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมไทย
ไทยสมัยรัตนโกสินทร
สมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางสมเหตุสมผล
ไดอยางสมเหตุสมผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๘๓

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๗๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
“จากผามัดยอมถิ่นลานนา สูของที่ระลึกระดับโลก”

หลังประสบความสําเร็จอยางนาชื่นใจจากการผลักดันผาครามสกลนคร ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นไทยสูของที่ระลึกระดับโลก “คิง เพาเวอร ไทย เพาเวอร พลังคนไทย” ภายใตการนําของซีอีโอยุคใหม
ไฟแรง “ตอบ-อัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา” เดินหนาตอไมยั้ง จับมือสามชุมชนทางภาคเหนือของไทย ไดแก
ชุมชนปกาเกอะญอ จังหวัดลําพูน, การทอจกตามแบบเฉพาะ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และเสนใยยอม
สีธรรมชาติ ตําบลตะเคียนปม จังหวัดลําพูน พัฒนาสินคาที่ระลึกคอลเลกชันใหมสําหรับสโมสรเลสเตอร ซิตี้
“Thai Natural Dye” เพื่ อสานต อเจตนารมณในการชวยเหลือชุมชนใหส ามารถสรางอาชีพไดอยางยั่งยืน
จากความถนัดของตัวเอง พรอมอนุรักษการทอผาแบบพื้นถิ่นจากภูมิปญญาไทยแท ๆ
เดอะบอสคนใหมบอกเลาถึงความตั้งใจจริงวา จากความสําเร็จของ “INDIGO” สองคอลเลกชันที่ผานมา
“คิง เพาเวอร ไทย เพาเวอร พลังคนไทย” และทีมดีไซเนอรแบรนดเลสเตอร ซิตี้ ประเทศไทย ไดรวมพัฒนา
คอลเลกชันใหม “Thai Natural Dye” เพื่อสืบสานภูมิปญญาของชุมชนภาคเหนือที่สืบทอดยาวนานหลายยุคสมัย
นอกจากจะเขาไปชวยออกแบบดีไซนผลิตภัณฑ “คิง เพาเวอร” ยังชวยพัฒนาเรื่องการตลาด เพื่อใหตอบโจทย
ความตองการของตลาดทั้งไทยและตางประเทศ โดยความพิเศษของคอลเลกชันนี้อยูที่การนําเสนใยยอมสี
ธรรมชาติมาทอจกแบบกลับหัวเปนครั้งแรก จนไดเปนลายหนาจิ้งจอก ซึ่งเปนโลโกประจําสโมสรเลสเตอร ซิตี้
สําหรับจุดเริ่มตนของคอลเลกชันใหม เกิดจากความรวมมือกับชุมชนตําบลตะเคียนปม จังหวัดลําพูน
เพื่อสานตอเสนหของการยอมสีธรรมชาติแบบดั้งเดิม ภูมิปญญาที่ชาวบานตะเคียนปมสัง่ สมและสืบทอดกันมา
จากรุนสูรุน โดยมีดีเอ็นเอของสโมสรเลสเตอร ซิตี้ เปนโจทยสําคัญ จึงเปนที่มาของสีหลักใหม 4 สี ไดจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ ผานกระบวนการ “ยอมรอน” ที่ใชความรอนในการดึงสีออกมาจากตนพืช ผสานกับเทคนิค
“ย อมเย็ น ” เป น การจุ มน้ํ า พร อมพื ช เพื่ อดู ดซับ สีที่ออกมาตามธรรมชาติ ไดแก สีฟา-น้ําเงิน จากตน ฮอม,
สีน้ําตาล-เทา จากยางในผลมะเกลือ, สีสม จากเมล็ดคําแสด และสีเหลือง จากใบเพกา โดยเสนใยที่ยอมได
มีคุณสมบัติเดนคือ เปนสีธรรมชาติ สวมใสสบาย และระบายอากาศไดดี

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๘๕

จากนั้นจะนําเสนใยยอมสีจากลําพูนมาทอแบบวิถีของจกแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจุดกําเนิดจาก
ฝมือเชื้อสายพญาเขื่อนแกว เมืองเชียงแสน เมื่อ 200 กวาปกอน ความโดดเดนอยูที่ลวดลายบนผืนผาที่เพิ่ม
เสนดายเปนชวง ๆ บนหนากวางของผืนผาโดยใชไมขนเมนหรือนิ้ว มือยกเสนดาย แลวพุงเสนดายสีพิเ ศษ
เพื่อสรางลวดลายที่เป นเอกลั กษณ ปจจุบันผาซิ่นตีนจกเปนมรดกล้ําค าทางวัฒ นธรรม และเปนทรั พย สิน
ทางปญญาของคนแมแจม สําหรับคอลเลกชันนี้ ใชลายดอกจันและลายโคมหัวหมอน ลายที่ใชทอเฉพาะหัวหมอน
ที่แมแจม รวมถึงลายทอตัวหนังสือโลโก LCFC เกิดจากการทอจกกลับหัว เพื่อใหไดลายเฉพาะของคิง เพาเวอร
ความมหั ศ จรรย ข องคอลเลกชั น “Thai Natural Dye” อยู ที่ โ ลโก “หน า จิ้ ง จอก” ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การทอจกแบบกลับหัว ทําใหมองเห็นลายจากผาทั้งสองดาน โดยเพิ่มลูกเลนใหมดวยลายทอจกดอกจัน, ลายโคม
และลายทอหนาหมอน ในคอลเลกชันมีใหเลือกทั้งเสื้อผายืดมัดยอม, กระเปา Tote มัดยอม พิมพลายหนาจิ้งจอก,
หมวกผาทอตีนจก และหมวกมัดยอมสี แฟนพันธุแทจิ้งจอกสยามตามอุดหนุนไดที่เดอะ ซิตี้ แฟนสโตร แอท
คิง เพาเวอร สเตเดียม เมืองเลสเตอร ประเทศอังกฤษ,คิง เพาเวอร สาขารางน้ํา, พัทยา, ศรีวารี, ภูเก็ต และ
คิง เพาเวอร มหานคร ภายในสนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินภูเก็ต และสนามบินอูตะเภา.
***********************************************************************************************
ที่มาภาพและขาว : จากผามัดยอมถิ่นลานนา สูของที่ระลึกระดับโลก (๒๕๖๒). เขาถึงเมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒.
เขาถึงไดจาก https://www.thairath.co.th/content/1543435

๗๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
ส ๔.๓ ม.๓/๓ วิเคราะหภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรและอิทธิพล
ตอการพัฒนาชาติไทย
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย
ขอบเขตเนื้อหา
- การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร
- คุณคาของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครู ใ ห นั ก เรี ย นดู ภ าพภู มิ ป ญ ญาด า นการนวดแผนไทยสมั ย
รัตนโกสินทร จํานวน ๒ ภาพ จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียน
รวมกันตอบดังนี้

ภาพที่ ๑ จารึกบนกําแพงที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เกี่ยวกับเสนหลักที่สําคัญของ
รางกายมนุษยรวม ๑๐ เสน และเสนอื่น ๆ
ที่มา : https://portal.weloveshopping.com/blog/
10357/thai-massage-2

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

แหลงการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
สื่อ
๑. ภาพจารึกบนกําแพงที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เกี่ยวกับ
เสนหลักที่สําคัญของรางกายมนุษยรวม ๑๐ เสน
และเสนอื่น ๆ
๒. ภาพการสอนวิธีนวดแผนไทยโบราณใหกับ
ชาวตางชาติ
๓. กรณีศึกษาเรื่อง “สแน็คบานานา”
๔. กรณีศึกษาจํานวน ๔ เรื่อง
๕. กระดาษขนาดเอสาม

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๘๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
จากกรณีศึกษา นักเรียนสามารถระบุ
ปจจัยที่สงผลตอการสรางสรรคภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรไดอยางถูกตอง
ดานทักษะและกระบวนการ
จากกรณีศึกษา นักเรียนสามารถนําเสนอ
แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาวัฒนธรรมไทย
ภาพที่ ๒ การสอนวิธีนวดแผนไทยโบราณใหกับชาวตางชาติ
สมัยรัตนโกสินทรไดอยางเหมาะสมและ
ที่มา : https://healthhub.mome.co/itmmassage/sample-page/
สรางสรรค
๑) จากภาพทั้ ง สองข า งต น เป น ภู มิ ป ญ ญาด า นใด ในสมั ย
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของ รัตนโกสินทร (ภูมิปญญาการนวดแผนไทยโบราณ)
๒) นั ก เรี ย นเคยพบเห็ น หรื อ เคยเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญา
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
การนวดแผนไทยโบราณหรือไม (เคย/ไมเคย)
ไดอยางสมเหตุสมผล
๓) แหลงเรีย นรูสํา คัญ เกี่ ย วกับ ภู มิ ปญ ญาการนวดแผนไทย
โบราณของประเทศไทยอยูที่ใด (วัดพระเชตุพนวิ มลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์)
๔) ปจจัยที่สงผลตอการสรางสรรคภูมิปญญาการนวดแผนไทย
โบราณคื อ อะไร (ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การสร า งสรรค ภู มิ ป ญ ญา
การนวดแผนไทยมาจากปญหาดานสุขภาพของคนไทย การนวด
แผนไทยโบราณชวยคลายเสนและลดอาการปวดเมื่อยของรางกาย)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การรวมกิจกรรม “ภูมิปญญาสรางได” ใหนักเรียน
แบงกลุม ๓-๔ คนรวมกันออกแบบสรางสรรค
ภูมิปญญาเพื่อแกปญหาจากกรณีศึกษาที่กลุม
นักเรียนไดรับ

๗๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๔) การสอนวิธีนวดแผนไทยโบราณใหกับชาวตางชาติ สงผล
ต อ การอนุ รั ก ษ ภู มิ ป ญ ญาและวัฒ นธรรมไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร
อยางไร (การสอนวิธีนวดแผนไทยโบราณใหกับชาวตางชาติ นับเปน
การเผยแพรความรูและสงเสริมใหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
กาวไกลสูสากล ทําใหเกิดความนิยมและสืบทอดภูมิปญญาการนวด
แผนไทยโบราณ)
เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูพูดเชื่อมโยงเขาสู
บทเรี ย นโดยกล า วว า “นั ก เรี ย นจะเห็ น ได ว า ภู มิ ป ญ ญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรมีหลากหลายแขนง นับเปนสิ่งที่มี
คุ ณ ค า ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรม
จะยังคงอยูไดตองผานการอนุรักษและสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสู
คนอีกรุนหนึ่ง วันนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรกัน”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูแจกกรณีศึกษาเรื่อง “สแน็คบานานา” ใหนักเรียนแตละคน
อานเปนเวลา ๒ นาที เมื่อนักเรียนอานกรณีศึกษาจบแลว ครูตั้ง
คําถามและสุมใหนักเรียนตอบดังนี้
๑) ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในกรณีศึกษา
คืออะไร (ภูมิปญญาดานการแปรรูปและถนอมอาหาร)
๒) กรณีศึกษานี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับใคร (ชาวตําบลทุงสมอ
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๓) ปญหาที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษานี้คืออะไร (ชาวตําบลทุงสมอ
ประสบป ญ หากล ว ยน้ํ า ว า ล น ตลาดและป ญ หาเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า
ทําใหชาวทุงสมอมีรายไดลดลง)
๔) ปจจัยพื้นฐานที่สงผลทําใหเกิ ดการสรางสรรคภู มิป ญญา
ของชาวตํ าบลทุ งสมอคื ออะไร (ปจ จัย พื้น ฐานที่สงผลทํา ใหเกิ ด
การสรางสรรคภูมิป ญ ญาของชาวตํา บลทุงสมอ คือ สภาพทาง
ภูมิศาสตรของตําบลทุงสมอ มีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุม ชาวบาน
สวนใหญนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะการปลูกกลวย
น้ําวา)
๕) นอกจากปจจัยทางดานภูมิศาสตรแลว ยังมีปจจัยใดบาง
ที่สงผลตอการสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย (ปจจัยดาน
ความจําเปน พื้น ฐานในการดํารงชีวิต ไดแก ที่อยูอาศัย อาหาร
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค, ปจจัยเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ,
ปจจัยการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอก เปนตน)
๖) ชาวตําบลทุงสมอใชภูมิปญญาใดในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
(ภูมิปญญาดานการแปรรูปและถนอมอาหาร โดยนํากลวยน้ําวา
ที่ลนตลาดมาแปรรูปเปนขนมกลวยฉาบหลากรสแลวสงจําหนาย
ทั่วประเทศ)
๗) ผลที่เกิดขึ้นจากการใชภูมิปญญาดานการแปรรูปและถนอม
อาหารของชาวตํ า บลทุ ง สมอเป น อย า งไร (ชาวตํ า บลทุ ง สมอ
มีผลิตภัณฑที่สะทอนถึงภูมิปญญาและวัฒนธรรฒของชุมชนตนเอง

๗๘๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชาวบานมีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และทําใหเกษตรกรผูปลูก
กลวยน้ําวามีรายไดและตลาดระบายสินคาที่แนนอนและมั่ น คง)
(Obj. ๑)
๒. ครูใหนักเรียนรวมกิจกรรม “ภูมิปญญาสรางได” โดยใหนักเรียน
แบงกลุมกลุมละ ๓-๔ คน จากนั้นใหตัวแทนแตละกลุมออกมารับ
กระดาษขนาด A๓ และสุมเลือกกรณีศึกษา กลุมละ ๑ เรื่อง จาก
ทั้งหมดจํานวน ๔ เรื่อง ไดแก
กรณีศึกษาที่ ๑ หมูบานดอกจิก
หมูบานดอกจิก ตั้งอยูบ นภูเขาแหงหนึ่งในจังหวัดเชีย งใหม
มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป ชาวบานสวนใหญประกอบ
อาชีพเลี้ย งไหมและปลู กฝา ยเพื่ อ สง ขาย สว นผูห ญิงในหมู บ า น
บางคนก็นําวัตถุดิบที่เหลือจากการขายมาทอเปนผาเพื่อจําหนาย
ที่ตลาดในหมูบาน
อยางไรก็ตามในปจจุบันราคาฝายและไหมตกลงอยางมาก และ
คนรุนใหมมีความนิยมเสื้อผาไทยลดลง เพราะคิดวามีลวดลายที่ดู
ไมทันสมัย จึงทําใหรายไดจากการขายไหม ฝาย และผาไทยลด
ต่ําลง ชาวบานดอกจิกจึงนัดประชุมกันเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
กรณีศึกษาที่ ๒ หมูบานขาวหลามตัด
หมูบานขาวหลามตัด เปนหมูบานในจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง
ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทาจีน ทางทิศใตของหมูบานมีปาไผ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขนาดใหญหลายสิบไร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร
โดยปลูกขาวเปนอาหารหลัก
ต อ มาได เ กิ ด เหตุ ก ารณ ข า วล น ตลาด ทํ า ให ร าคาข า วตกต่ํ า
ชาวนาขายขาวไดร าคาไม ดี จนหลายครอบครัว เกิ ดหนี้สิ น เป น
จํ า นวนมาก ผู ใ หญ บ า นหมู บ า นข า วหลามตั ด จึ ง ประชุ ม ร ว มกั บ
ชาวบานเพื่อหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น
กรณีศึกษาที่ ๓ หมูบานโพธิ์ดํา
หมู บ านโพธิ์ดําเป น หมู บ านติ ด ทะเลอ าวไทย คนในหมู บ า น
สวนใหญประกอบอาชีพประมงมานานหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะ
การจับปลาทูสงขายเปนรายไดหลักของหมูบานแหงนี้
ทวา จากการที่มีการนําเขาปลาทูจากตางประเทศเปนจํานวน
มาก ทําใหราคาปลาทูลดต่ําลงและขายไมออก จนชาวบานโพธิ์ดํา
ที่สวนใหญจับปลาทูขายไดรับความเดือดรอน หากปลอยไปนานวัน
เขาคงไมดีแน ชาวบานโพธิ์ดําจึงรวมมือกันเพื่อจัดการกับปลาทู
ที่ขายไมออก และทําใหชาวบานมีรายไดที่ดีอีกครั้ง
กรณีศึกษาที่ ๔ หมูบานโพธิ์แดง
หมู บ า นโพธิ์ แ ดงเป น หมู บ า นแห งหนึ่ ง ในจั ง หวั ด กาญจนบุรี
อาชีพหลักของคนในหมูบานแหงนี้ คือ ปลูกกลวย ออย ขาวโพด
และมันสําปะหลัง สงขายใหกับพอคาคนกลางและโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัด สวนอาชีพเสริมของคนในหมูบาน คือ การหาเห็ดโคน

๗๙๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ซึ่งเปนเห็ดปาหายากและมีราคาแพงชนิดหนึ่ง จะขึ้นในชวงเดือน
กันยายน-ตุลาคมของทุกป
เนื่องจากชวงนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ทําใหเกษตรกร
ในหมูบานโพธิ์แดงหลายครอบครัวขาดทุนจากการทําการเกษตร
ชาวบานจึงรวมตัวปรึกษาหารือกันเพื่อแกไขปญหานี้
๒.๑ เมื่ อ ได ก รณี ศึ ก ษาแล ว ให นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม ร ว มกั น
ออกแบบสรางสรรคภูมิปญญา ๑ อยาง โดยเลือกใชแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ า สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙ หรื อ พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) ที่เคยเรียนไปในชั่วโมงเรียนกอนหนา
มาเป น พื้ น ฐานในการแก ปญ หาและพั ฒ นาหมูบ านของกลุ ม ตน
ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ภู มิ ป ญ ญาที่ แ ต ล ะกลุ ม ร ว มกั น คิ ด ต อ ง
ตอบสนองต อ การแก ป ญ หาของหมู บ า นและมี ค วามเป น ไปได
ในการนํ า ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง กํ า หนดให แ ต ล ะกลุ ม เขี ย นข อ มู ล ลงใน
กระดาษขนาดเอสามโดยมีประเด็นการสรางสรรคภูมิปญญาดังนี้
๑) กรณีศึกษาที่ไดรับ
๒) ชื่อภูมิปญญา
๓) สาเหตุที่สรางสรรคภูมิปญญา (ปญหา)
๔) วิธีทํา/วิธีการดําเนินงาน
๕) ผลที่คาดวาจะไดรับ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๖) แนวทางการพัฒนาภูมิปญญาที่สรางสรรคและยั่ งยืน
ในอนาคต
ครูใหเวลาแตละกลุมในการออกแบบสรางสรรคภูมิปญญาเปน
เวลาประมาณ ๑๕ นาที
๒.๒ เมื่ อ นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม ร ว มกั น ออกแบบสร า งสรรค
ภูมิปญ ญาเสร็จ แลว ครูใหแตล ะกลุมสงตัว แทนออกมานําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน โดยใหเวลานําเสนอกลุมละ ๒ นาที ทั้งนี้ครู
และนักเรียนกลุมอื่น ๆ รวมกันตรวจสอบความถูกตองและเพิ่มเติม
ขอมูลใหสมบูรณ (Obj. ๒)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ป จ จั ย ใดบ า งที่ ก อ ให เ กิ ด การสร า งสรรค ภู มิ ป ญ ญาและ
วัฒนธรรมไทย (สภาพภูมิศาสตร ลักษณะสังคม ความเชื่อ ความรู
และประสบการณของมนุษย กอใหเกิดการสรางสรรคภูมิป ญญา
เพื่อนํามาใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได)
๒) ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยอยางไร (ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเปนทั้งองคความรู
ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรมของไทย เปนการแสดงออกถึ ง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม และ

๗๙๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๗๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
มนุษยกับอํานาจเหนือธรรมชาติภูมิปญญาและวัฒนธรรมจะเขามา
เกี่ย วของกับ กิจ กรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของมนุษยไมวาจะเป น
การแก ไ ขป ญ หา การดํ า รงชี วิ ต การจั ด การ การปรั บ ตั ว และ
การเรียนรูเพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชน และสังคมแสดงให
เห็น ถึงความสามารถ และทักษะในการแกไขปญ หาของคนไทย
ในภูมิภาคตาง ๆ) (Obj. ๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
จากกรณีศึกษา นักเรียน
สามารถระบุปจจัยที่สงผล
ตอการสรางสรรคภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทรไดอยางถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม-ตอบ
๒. การดูภาพเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาการนวด
แผนไทยโบราณ
จํานวน ๒ ภาพ
๓. การระบุปจจัยที่
สงผลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร
จากกรณีศึกษาเรื่อง
“สแน็คบานานา”
๔. การรวมกิจกรรม
“ภูมิปญญาสรางได”

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. ภาพจารึกบนกําแพง
ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
เกี่ยวกับเสนหลักที่สําคัญ
ของรางกายมนุษยรวม
๑๐ เสน และเสนอื่น ๆ
๓. ภาพการสอนวิธีนวด
แผนไทยโบราณใหกับ
ชาวตางชาติ
๔. กรณีศึกษาเรื่อง
“สแน็คบานานา”
๕. กรณีศึกษา
จํานวน ๔ เรื่อง
๖. กระดาษขนาด A๓
ดานทักษะและกระบวนการ ๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
จากกรณีศึกษา นักเรียน
๒. การดูภาพเกี่ยวกับ ๒. ภาพจารึกบนกําแพง
สามารถนําเสนอแนวทาง
ภูมิปญญาการนวด
ที่วัดพระเชตุพนวิมลแผนไทยโบราณ
การอนุรักษภูมิปญญา
มังคลารามราช
จํานวน ๒ ภาพ
วัฒนธรรมไทย
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
สมัยรัตนโกสินทร
เกี่ยวกับเสนหลักที่สําคัญ
๓. การระบุปจจัยที่
ไดอยางเหมาะสม
สงผลตอการสรางสรรค ของรางกายมนุษยรวม
และสรางสรรค
๑๐ เสน และเสนอื่น ๆ
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย
๓. ภาพการสอนวิธีนวด
สมัยรัตนโกสินทร
แผนไทยโบราณใหกับ
ชาวตางชาติ
จากกรณีศึกษาเรื่อง
๔. กรณีศึกษาเรื่อง
“สแน็คบานานา”
“สแน็คบานานา”
๔. การรวมกิจกรรม
“ภูมิปญญาสรางได”
๕. กรณีศึกษา
จํานวน ๔ เรื่อง
๖. กระดาษขนาด A๓

๗๙๕

เกณฑ
- ระบุปจจัยที่สงผลตอ
การสรางสรรคภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร
จากกรณีศึกษา
ไดอยางถูกตอง

- นําเสนอแนวทาง
การอนุรักษภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางเหมาะสม
และสรางสรรค

๗๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
ดานคุณลักษณะ
๑. การถาม–ตอบ
นักเรียนสามารถอภิปราย ๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสําคัญของ ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทรไดอยาง
สมเหตุสมผล

เกณฑ
- พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางสมเหตุสมผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๙๗

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๗๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กรณีศึกษาเรื่อง “สแน็คบานานา”
กลุ มสตรี พัฒ นากล ว ยน้ํ า ว า ไทย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุ รี ที่มีส มาชิ ก กว า
๑๐๐ คน นํ ากล ว ยน้ํ าว ามาแปรรูป ในรูป แบบของสแน็คหรื อขนมรับ ประทานเลน หลากหลาย
รสชาติ ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หรือ มผช. ทําใหขายดีทั้งในและตางประเทศ
คุณจินตนา สระสําอาง ประธานกลุม จบการศึกษาดานคหกรรมศาสตร จากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอี่ยมละออ อดีตเคยเปนลูกจางรับผิดชอบดานการวิจัยในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๐ ประสบวิกฤตเศรษฐกิจจึงตัดสินใจกลับบานเกิด
ตําบลทุงสมอ เปนที่ราบลุม ชาวบานสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรโดยปลูกกลวย
น้ําวาเปนหลัก ชวงนั้นกลวยน้ําวากําลังลนตลาด ราคาตก เกษตรกรเดือดรอนหนัก จึงนําความรู
และประสบการณจากแวดวงอาหาร เพิ่มมูลคาใหผลไมที่มีอยูมากในทองถิ่น เปนกลวยปรุงรส
ในรูปลักษณขนมขบเคี้ยวใชเงินทุนเริ่มตน ๕๐,๐๐๐ บาท
“ช ว งนั้ น ขนมมั น ฝรั่ งยี่ ห อหนึ่งไดรับ ความนิย มมาก ซึ่งเปน อาหารที่ไมมีป ระโยชน ต อ
รางกาย ประกอบกับในทองถิ่นมีกลวยอยูมาก สินคาลนตลาด ทําใหเกิดความคิดวา หากนํากลวย
มาแปรรูปเปนสแน็ค จะทําใหเด็ก ๆ มีขนมกินเลนที่อรอยและมีประโยชน นอกจากนั้น ยังได
ชวยเหลือเกษตรกรในทองถิ่นดวย”
คุณจินตนาจึงรวมกลุมกับชาวบานตําบลทุงสมอและพื้นที่ใกลเคียงรวมประมาณ ๑๐๐ คน
กระจายงาน ๓ ฝาย ไดแก ฝายทอด ฝายปรุงรสและบรรจุ และฝายขาย มาทําสแน็ก บานานา
วิธีการทํานําเอากลวยน้ําวาดิบมาหั่นเปนชิ้นบาง ๆ จากนั้นนําไปทอดและปรุงรสชาติ
ตาง ๆ เชน รสพิซซา รสบารบีคิว รสชอกโกแลด โดยไมใชผงชูรสและวัตถุกันเสีย เชน กอนบรรจุ
ซองขาย ผลิตภัณฑที่ออกมาจึงคลายกับมันฝรั่งทอด แตไดคุณประโยชนมากกวาหลายเทา
สแน็คบานานาที่ผลิตได ถูกนําสงรานคาตาง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ใกลเคียง และ
ตางประเทศ สรางรายไดใหกับกลุมสตรีพัฒนากลวยน้ําวาไทยและชาวสวนกลวยเปนจํานวนมาก
และพัฒนาความเปนอยูของชาวบานใหดีขึ้น
ที่มา : ดวงกมล โลหศรีสกุล. (๒๕๕๓). สแน็คบานานา. สืบคนเมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐. เขาถึงไดจาก
https://soclaimon.wordpress.com/2010/09/17/บานานา-สแน็กเพื่อสุขภาพ/

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๗๙๙

ขอความกรณีศึกษาสําหรับตัดแจกนักเรียนแตละกลุม
กรณีศึกษาที่ ๑ หมูบานดอกจิก
หมูบานดอกจิก ตั้งอยูบนภูเขาแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป ชาวบาน
สวนใหญประกอบอาชีพเลี้ยงไหมและปลูกฝายเพื่อสงขาย สวนผูหญิงในหมูบาน บางคนก็นําวัตถุดิบที่เหลือ
จากการขายมาทอเปนผาเพื่อจําหนาย ที่ตลาดในหมูบาน
อยางไรก็ตามในปจจุบันราคาฝายและไหมตกลงอยางมาก และคนรุนใหมมีความนิยมเสื้อผาไทยลดลง
เพราะคิดวามีลวดลายที่ดูไมทันสมัย จึงทําใหรายไดจากการขายไหม ฝาย และผาไทยลดต่ําลง ชาวบานดอกจิก
จึงนัดประชุมกันเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
กรณีศึกษาที่ ๒ หมูบานขาวหลามตัด
หมู บ า นข า วหลามตั ด เป น หมู บ า นในจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง ตั้งอยูบ ริเวณที่ร าบลุมแมน้ําทาจี น
ทางทิศใตของหมูบานมีปาไผขนาดใหญหลายสิบไร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร โดยปลูก
ขาวเปนอาหารหลัก ตอมาไดเกิดเหตุการณขาวลนตลาด ทําใหราคาขาวตกต่ํา ชาวนาขายขาวไดราคาไมดี
จนหลายครอบครัวเกิดหนี้สินเปนจํานวนมาก ผูใหญบานหมูบานขาวหลามตัดจึงประชุมรวมกับชาวบาน
เพื่อหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น
กรณีศึกษาที่ ๓ หมูบานโพธิ์ดํา
หมู บ า นโพธิ์ ดํา เป น หมู บ า นติ ด ทะเลอาวไทย คนในหมูบานสว นใหญป ระกอบอาชี พประมงมานาน
หลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะการจับปลาทูสงขายเปนรายไดหลักของหมูบานแหงนี้
ทว า จากการที่ มีการนํ า เข า ปลาทู จ ากตา งประเทศเปน จํ านวนมาก ทําใหร าคาปลาทูล ดต่ําลงและ
ขายไม ออก จนชาวบ า นโพธิ์ดํา ที่ ส วนใหญจับ ปลาทูขายไดรับ ความเดือดรอน หากปลอยไปนานวันเขา
คงไมดีแน ชาวบานโพธิ์ดําจึงรวมมือกันเพื่อจัดการกับปลาทูที่ขายไมออก และทําใหชาวบานมีรายไดท่ีดี
อีกครั้ง
กรณีศึกษาที่ ๔ หมูบานโพธิ์แดง
หมู บ า นโพธิ์ แดงเป น หมู บ า นแห งหนึ่งในจังหวัด กาญจนบุ รี อาชีพหลักของคนในหมูบ านแหงนี้ คือ
ปลูกกลวย ออย ขาวโพด และมันสําปะหลัง สงขายใหกับพอคาคนกลางและโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สวนอาชีพเสริมของคนในหมูบาน คือ การหาเห็ดโคน ซึ่งเปนเห็ดปาหายากและมีราคาแพงชนิดหนึ่งจะขึ้น
ในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกป
เนื่องจากชวงนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ทําใหเกษตรกรในหมูบานโพธิ์แดงหลายครอบครัว
ขาดทุนจากการทําการเกษตรชาวบานจึงรวมตัวปรึกษาหารือกันเพื่อแกไขปญหานี้

๘๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หนวยการเรียนรูที่ ๔
ชื่อหนวยการเรียนรู ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระประวัติศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร
ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจ
และธํารงความเปนไทย
ตัวชี้วัด ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ม.๓/๒ วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความมั่ น คงและความเจริ ญ รุ ง เรื อ งของไทยในสมั ย
รัตนโกสินทร
ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิสัมพันธระหวางประเทศยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑. ความสัมพันธระหวางประเทศในสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
๒. ความสัมพันธระหวางประเทศในสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
๓. ความสัมพันธระหวางประเทศในสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
๔. ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับตางประเทศในยุคปจจุบัน
ทักษะ/กระบวนการ
๑. การสืบคน วิเคราะห และตีความขอมูลหลักฐานในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๐๑

๒. การนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศสมัย
รัตนโกสินทร
เจตคติ
๑. ความสํ า คั ญ ของการนํ า หลั กฐานทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประเด็น เกี่ย วกับความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
๒. คุณคาของการนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร
๓. ความสําคัญของการสรางสัมพันธระหวางประเทศในสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
๔. ความรูสึกที่มีตอประเทศเพื่อนบาน
๕. คุณคาของความสัมพันธระหวางประเทศในสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
๖. ความสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวางประเทศกับชาติตะวันตก
๗. ความรูสึกที่มีตอความสัมพันธระหวางประเทศในยุคปจจุบัน
๘. ความสําคัญของความสัมพันธระหวางประเทศที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. รักความเปนไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แบงกลุม ๓-๔ คน วาดภาพสะทอนความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศในเอเชียสมัยรัตนโกสินทร
พรอมอธิบายขอมูลประกอบภาพ

๘๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เกณฑการประเมินผลภาระงาน/ชิ้นงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. ความครบถวน วาดภาพสะทอน
วาดภาพสะทอน
วาดภาพสะทอน
ของประเด็น
ความสัมพันธระหวาง ความสัมพันธระหวาง ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับประเทศ
ไทยกับประเทศ
ไทยกับประเทศ
ในภาพวาด
ในเอเชีย
ในเอเชีย
ในเอเชีย
สมัยรัตนโกสินทร
สมัยรัตนโกสินทร
สมัยรัตนโกสินทร
ในประเด็นการเมือง ในประเด็นการเมือง ในประเด็นการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม
เศรษฐกิจ สังคม
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
ไดครบถวนทุก
ขาดไป ๑ ประเด็น ขาดไป ๒ ประเด็น
ประเด็น
๒. การอธิบาย
เขียนอธิบาย
เขียนอธิบาย
เขียนอธิบาย
ขอมูลในภาพวาด ขอมูลเกี่ยวกับ
ขอมูลเกี่ยวกับ
ขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ
ความสัมพันธ
ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับ
ระหวางไทยกับ
ระหวางไทยกับ
ประเทศในเอเชีย
ประเทศในเอเชีย
ประเทศในเอเชีย
สมัยรัตนโกสินทร
สมัยรัตนโกสินทร
สมัยรัตนโกสินทร
ที่ปรากฏในภาพวาด ที่ปรากฏในภาพวาด ที่ปรากฏในภาพวาด
ไดถูกตองบางสวน
ไดถูกตองและ
ไดถูกตอง
แตไมครอบคลุม
ครอบคลุม
สาระสําคัญ
สาระสําคัญ
๓. ความสวยงาม ภาพวาดมีความ
ภาพวาดมีความ
ภาพวาดมีความ
ของภาพ
สวยงามแสดงออกถึง สวยงามแสดงออกถึง สวยงามแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย

๑ (ปรับปรุง)
วาดภาพสะทอน
ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับประเทศ
ในเอเชีย
สมัยรัตนโกสินทร
ในประเด็นการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ขาดมากกวา
๒ ประเด็น
ไมสามารถ
เขียนอธิบาย
ขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับ
ประเทศในเอเชีย
สมัยรัตนโกสินทร
ที่ปรากฏในภาพวาด
ได
ภาพวาดขาดความ
สวยงามและ
ไมแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
ประเด็น
การประเมิน
๔. กระบวนการ
ทํางานกลุม

๔ (ดีมาก)
มีการแบงภาระการ
ทํางานในกลุมอยาง
ชัดเจน
สมาชิกในกลุม
มีความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
มีการแบงภาระการ มีการแบงภาระการ
ทํางานในกลุมอยาง ทํางานในกลุม
ชัดเจน
คอนขางชัดเจน
และสมาชิกในกลุม และสมาชิกในกลุม
มีความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับ
ตองานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็ม มอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ
ความสามารถ
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนนต่ํากวา
เกณฑการผาน

๑๔-๑๖
๑๑-๑๓
๘-๑๐
๘ คะแนน

ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๘๐๓

๑ (ปรับปรุง)
ไมมีการแบงภาระ
การทํางานในกลุม
และสมาชิกในกลุม
ขาดความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับ
มอบหมาย

๘๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
แหลงการเรียนรู
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
ครูใหนักเรียนดูแผนที่แสดงอาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร
วิธีการทางประวัติศาสตร
ยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ๒. หองสมุด
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร เขียนโดย นายทองใบ แตงนอย จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียน ๓. อินเทอรเน็ต
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
รวมกันตอบดังนี้
สื่อ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
๑. แผนที่แสดงอาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
ยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
มหาราช (รัชกาลที่ ๑)
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
๒. บัตรคําชื่อประเทศเพื่อนบานของสยาม
ในสมัยรัตนโกสินทร
จํานวน ๗ บัตรคํา
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
๓. บัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ในสมัยประชาธิปไตย
ความสัมพันธระหวางสยามกับประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
เพื่อนบานจํานวน ๗ บัตรขอความ
- ความสัมพันธระหวางประเทศ
๔. โปรแกรม power point
ในสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศ
๑. ความสัมพันธกับพมา
สมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
๒. ความสัมพันธกับลานนา
๕. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง “ทหารพมาเขาสํารวจ
๓. ความสัมพันธกับเขมร
แผนที่แสดงอาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร
โพรงดอยตอคํา เชื่อมกับดอยนางนอน
๔. ความสัมพันธกับลานชาง
ยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) หวังชวย ๑๓ หมูปา”
๕. ความสัมพันธกับญวน
ที่มา : https://blogazine.pub/blogs/dulyapak/post/5495
๖. ความสัมพันธกับหัวเมืองมลายู

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๐๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๗. ความสัมพันธกับมอญ
๑) จากภาพแผนที่ขางตนเปนแผนที่แสดงอาณาเขตของสยาม ภาระงาน/ชิ้นงาน
จุดประสงคการเรียนรู
ในสมัยใด (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช)
๑. กิจกรรมกลุมการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
ดานความรู
๒) จากภาพแผนที่ขางตน ประเทศเพื่อนบานของสยาม
ความสัมพันธระหวางประเทศสมัย
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
รัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
ความสัมพันธระหวางประเทศในสมัย
ที่ปรากฏในแผนที่ไดแกประเทศอะไรบาง (พมา, ญวน, มลายู, จีน) แลวรวมกันจับคูบัตรคําชื่อประเทศเพื่อนบาน
รัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบานไดอยาง
๓) รัฐพมาตั้งอยูทางทิศใดของสยาม (ตั้งอยูทางทิศตะวั น ตก และบัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ถูกตอง
ของสยาม)
ความสัมพันธระหวางสยามกับประเทศ
ดานทักษะและกระบวนการ
๔) รัฐญวนตั้งอยูทางทิศใดของสยาม (ตั้งอยูทางทิศตะวันออก เพื่อนบานใหมีความถูกตองและสอดคลองกัน
นักเรียนสามารถวิเคราะหรูปแบบ
ของสยาม)
๒. การวิเคราะหและอภิปรายขาวกรณีศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ ในสมัย
๕) รัฐหัวเมืองมลายูตั้งอยูทางทิศใดของสยาม (ตั้งอยูทางทิศใต เรื่อง “ทหารพมาเขาสํารวจโพรงดอยตอคํา
รัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบานไดอยาง
ของสยาม)
เชื่อมกับดอยนางนอนหวังชวย ๑๓ หมูปา”
ถูกตอง
๖) นอกจากรัฐ พมา รัฐ ญวน และรัฐ มลายู ยังมีรัฐ อื่น ที่ เ ป น
ดานคุณลักษณะ
รัฐเพื่อนบานของสยามอีกหรือไม (รัฐลานนา รัฐลานชาง รัฐเขมร
๑. นักเรียนสะทอนความรูสึกที่มีตอประเทศ รัฐมอญ เปนตน)
เพื่อนบานไดอยางเหมาะสม
เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูพูดเชื่อมโยงเขาสู
๒. นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญ
บทเรียนโดยกลาววา “นักเรียนจะเห็นไดวา ในสมัยรัตนโกสิน ทร
ของความสัมพันธระหวางประเทศในสมัย
สยามมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นในแต ล ะรั ฐ มี ค วาม
รัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบานไดอยาง
แตกตางกันทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วันนี้
มีเหตุผล
เราจะมาเรีย นรูเกี่ย วกับ ความสัมพัน ธร ะหวางสยามกับ ประเทศ
เพื่อนบานกัน

๘๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูใหนักเรียนจับกลุม กลุมละ ๓-๔ คน จากนั้นใหแตละกลุม
รวมกันศึกษาความรูเรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศ
สมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน จากหนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เปนเวลา ๑๕ นาที
๑) ครู แ จกบั ต รคํ า ชื่ อ ประเทศเพื่ อ นบ า นของสยามจํ า นวน
๗ บั ต รคํ า และบั ต รข อ ความที่ ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ
ระหวางสยามกับประเทศเพื่อนบานจํานวน ๗ บัตรขอความ
๒) ครูชี้แจงขั้นตอนการรวมกิจกรรม โดยใหนักเรียนแตละกลุม
รวมกันจับคูบัตรคําชื่อประเทศเพื่อนบานของสยามใหตรงกับบัตร
ขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสยามกับประเทศ
เพื่อนบานนั้น ๆ
๓) เมื่อนักเรียนแตละกลุมรวมกันจับคูบัตรคําชื่อประเทศเพื่อน
บานของสยามกับ บัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ย วกับ ความสัมพันธ
ระหว า งสยามกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นเสร็ จ แล ว ครู สุ ม ตั ว แทน
นักเรียน ๑-๒ กลุมใหออกมาเฉลยคําตอบหนาชั้นเรียน
๒. ครูอธิบ ายความรูเพิ่ มเติ มเกี่ ย วกั บ ลั กษณะความสั ม พั น ธ
ระหว า งสยามกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น โดยใช โ ปรแกรม power
point เรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศสมั ย รั ตนโกสิ น ทร กับ
ประเทศเพื่อนบานเปนสื่อประกอบการสอนจากนั้น ครูตั้งคํ าถาม
แลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๐๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๑) ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสยามกั บ พม า ในสมั ย
รัตนโกสินทรเปนอยางไร (ในสมัยรัตนโกสินทรสยามไดทําสงคราม
กั บ พม า รวม ๑๐ ครั้ ง ส ว นใหญ เ ป น การรบในสมั ย รั ช กาลที่ ๑
สงครามสําคัญ เชน สงครามเกาทัพ สงครามทาดินแดง)
๒) ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสยามกั บ ญวนในสมั ย
รั ต นโกสิ น ทร เ ป น อย า งไร (ในสมั ย รั ช กาลที่ ๑ สยามกั บ ญวน
มีความสัมพันธทางการทูตที่ดีตอกันเรื่อยมา จนถึงในสมัยรัชกาลที่
๓ สยามกับญวนเกิดกรณีพิพาทกัน เนื่องจากญวนสนับสนุนใหลาว
และเขมรกอการกบฏตอสยาม สงผลใหสยามกับญวนทําสงคราม
สูรบกัน ตอมารัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยา บดินทรเด
ชา นําทัพไปยังเขมรเพื่อสูรบกับอิทธิพลของญวน)
๓) ลักษณะความสัมพันธระหวางสยามกับลานนาในสมัย
รัตนโกสิน ทรเปน อยางไร (หัว เมืองลานนาประกอบไปดวยเมือง
เชี ย งใหม ลํ า ปาง ลํ า พู น ฝาง น า น เชี ย งแสน และเมื อ งเล็ ก ๆ
ทางภาคเหนือ ลานนาเปนประเทศราชของไทยมาตั้งแตสมัยธนบุรี
ตอมาในสมั ยรัช กาลที่ ๑ ทรงแตงตั้งพระยากาวิล ะเปน เจา เมื อ ง
ปกครองเชียงใหมในฐานะประเทศราช)
๔) ลักษณะความสัมพันธระหวางสยามกับลาวหรือลานชาง
ในสมัยรัตนโกสินทรเปนอยางไร (ในสมัยรัชกาลที่ ๑ สยามกับลาว
หรือลานชาง มีความสัมพัน ธร ะหวางประเทศที่ดีต อกัน เรื่ อ ยมา
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๓๖๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เจาอนุวงศแหงลานชาง

๘๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ไดยกทัพเขามาในดินแดนสยาม ทําใหเกิดวีรกรรมทาวสุรนารี หรือ
คุณหญิงโม ณ ทุงสําริด เมืองนครราชสีมา)
๕) ลักษณะความสัม พัน ธร ะหว างสยามกับ เขมรในสมั ย
รัตนโกสิน ทรเปน อย างไร (ความสัมพัน ธร ะหวา งสยามกับ เขมร
มีลักษณะคลายในสมัยอยุธยา โดยสยามถือวาเขมรเปนประเทศราช
ในสมัย รัช กาลที่ ๑ บานเมืองของเขมรอยูในชวงการเกิดจลาจล
กองทัพสยามไดชวยเหลือราชวงศเขมรใหเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร
โดยรัชกาลที่ ๑ ทรงรับพระราชวงศเขมร พระนามวา นักองเอง
มาเปนพระราชบุตรบุญธรรม ตอนหลังทรงแตงตั้งนั กองเองเป น
กษัตริยปกครองเขมรมีพระนามวา สมเด็จพระนารายณรามาธิบดี
และทรงแตงตั้งพระยาอภัยภูเบศร ใหมาปกครองเขมรสวนใน คือ
เมืองพระตะบองกับเมืองเสียมราฐใหขึ้นตรงตอสยาม)
๖) ลักษณะความสัมพันธระหวางสยามกับหัวเมืองมลายู
ในสมัย รัตนโกสิน ทรเปน อยางไร (หัว เมืองมลายู ไดแก ปตตานี
ไทรบุรี กลันตัน และตรังกานู เคยเปนเมืองประเทศราชของสยาม
มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พมายกทัพโจมตี
ภาคใตและสามารถยึดครองไดชวงระยะเวลาหนึ่ง และพยายาม
ชักชวน หัวเมืองมลายูใหเขามาอยูฝายพมา หัวเมืองมลายูไมตองการ
อยูภายใตการปกครองของสยามจึงสนับสนุนพมา เมื่อสยามสามารถ
ขับ ไลอิทธิพลของพมาในภาคใตไ ดสําเร็จ หัว เมืองมลายูไ ม ย อม
สงตนไมเงินตนไมทองและเครื่ องราชบรรณาการเข ามาถวายแด
รัชกาลที่ ๑ ตามธรรมเนียมของเมืองประเทศราช สยามไดยกทัพไป

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๐๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ตีเมืองปตตานีจนไดรับชัยชนะ ทําใหหัวเมืองมลายูตาง ๆ ยอมเขา
มาสวามิภักดิ์ตอสยามอีกครั้ง)
๗) ลั กษณะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสยามกั บ มอญในสมั ย
รัตนโกสินทรเปนอยางไร (สยามไดใหความคุมครองความปลอดภัย
และสรางความเปนมิตรไมตรีกับหัวเมืองมอญ เชน ในสมัยรัชกาลที่
๑ สยามไดจัดทัพไปชวยหัวเมืองมอญจากการรุกรานของพมา และ
ใหความชวยเหลือชาวมอญที่หลบหนีภัยสงครามกับพมาใหเขามา
อาศัยในแผนดินสยาม) (Obj.๑)
๓. ครู แจกขาวกรณีศึกษาเรื่อง “ทหารพมาเขาสํารวจโพรงดอย
ต อ คํ า เชื่ อ มกั บ ดอยนางนอน หวั ง ช ว ย ๑๓ หมู ป า ” ให นั ก เรี ย น
แตละคนอาน ใชเวลาประมาณ ๒ นาที จากนั้นครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายดังนี้
๑) จากขาวกรณีศึกษาขางตนสามารถสรุป สาระสําคัญ ได วา
อยางไร (เจาหนาที่พมาไดระดมกําลังทหารออกสํารวจหาโพรงถ้ํา
บริเวณดอยนางนอนซึ่งทอดยาวไปถึงฝงทาขี้เหล็กของพมา ซึ่งคาด
วานาจะมีโพรงถ้ําที่อาจเชื่อมตอกับถ้ําหลวง เพื่อพยายามชวยเหลือ
เด็กและโคชทีมหมูปาอะคาเดมี ๑๓ ชีวิต)
๒) กอนหนาที่นักเรียนจะไดอานขาวกรณีศึกษานี้ ทัศนคติของ
นักเรียนที่มีตอประเทศพมาเปนอยางไร (พิจารณาจากแนวคําตอบ
ของนักเรียน)

๘๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๓) เมื่อไดอานกรณีศึกษาขางตนแลว ทัศนคติของนักเรียนที่มี
ตอประเทศพมาเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม อยางไร (พิจารณาจาก
แนวคําตอบของนักเรียน)
๔) คุ ณ ค า ที่ นั ก เรี ย นได รั บ จากการอ า นกรณี ศึ ก ษาข า งต น
เปนอยางไร (ประเทศพมา เปนประเทศเพื่อนบานที่ดีของไทย มี
น้ําใจใหความชว ยเหลือในยามที่ป ระเทศไทยมีความเดือ ดร อ น)
(Obj.๒, Obj.๓)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรว มกั นสรุป บทเรียนโดยครูตั้ งคําถามแลว ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) โดยภาพรวมแลวไทยมีความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ในลักษณะใดบาง (ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศ
เพื่ อ นบ า นมี ทั้ ง ความสั ม พั น ธ เ ป น มิ ต รที่ ดี ต อ กั น คอยช ว ยเหลื อ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในยามที่อีกประเทศหนึ่งประสบปญหาความ
เดื อ ดร อ น และความสั ม พั น ธ ที่ ขั ด แย ง กั น อั น เนื่ อ งมาจาก
ผลประโยชนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีตอกัน)
๒) ในฐานะที่นักเรีย นเป น พลเมื องคนหนึ่ งในภูมิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต นักเรียนจะมีสวนรวมสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ประเทศเพื่อนบานไดอยางไรบาง (การเปดใจยอมรับความแตกตาง
ทางชาติพันธุและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน และมีสวนชวย
เหลือในยามที่ ประเทศเพื่อนบานประสบป ญหา ความเดือดร อน
ตามกําลังความสามารถที่ตนเองกระทําได)

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๑๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศเพื่อนบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๓) การมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นส ง ผลต อ
ความมั่นคงและความเจริญของสยามอยางไรบาง (การมีความสัมพันธ
ที่ดีกับประเทศเพื่อนบานสงผลทําใหการเมืองระหวางประเทศเกิด
ความสงบสุข และประเทศมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิ จจาก
การคาขายระหวางประเทศ รวมทั้ งมี การแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรม
ซึ่งกันและกัน) (Obj.๔)

๘๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ในสมัยรัตนโกสินทร กับประเทศ
เพื่อนบานไดอยางถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูแผนที่แสดง
อาณาเขตกรุง
รัตนโกสินทร
ยุคพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ ๑)
๓. การรวมกิจกรรมกลุม
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศในสมัย
รัตนโกสินทร
กับประเทศเพื่อนบาน
๔. การวิเคราะหและ
อภิปรายขาวกรณีศึกษา
เรื่อง “ทหารพมาเขา
สํารวจโพรงดอยตอคํา
เชื่อมกับดอยนางนอน
หวังชวย ๑๓ หมูปา”

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. แผนที่แสดงอาณาเขต
กรุงรัตนโกสินทร
ยุคพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ ๑)
๓. บัตรคําชื่อประเทศ
เพื่อนบานของสยาม
จํานวน ๗ บัตรคํา
๔. บัตรขอความ
ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวาง
สยามกับประเทศ
เพื่อนบานจํานวน
๗ บัตรขอความ
๕. โปรแกรม
power point เรื่อง
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศเพื่อนบาน
๖. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
“ทหารพมาเขาสํารวจ
โพรงดอยตอคําเชื่อมกับ
ดอยนางนอน หวังชวย
๑๓ หมูปา”

เกณฑ
- อธิบายลักษณะความสัมพันธ
ระหวางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศ
เพื่อนบานไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห
รูปแบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศในสมัยรัตนโกสินทร
กับประเทศเพื่อนบานไดอยาง
ถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูแผนที่แสดง
อาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร
ยุคพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ ๑)
๓. การรวมกิจกรรมกลุม
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศในสมัย
รัตนโกสินทร
กับประเทศเพื่อนบาน
๔. การวิเคราะหและ
อภิปรายขาวกรณีศึกษา
เรื่อง “ทหารพมาเขา
สํารวจโพรงดอยตอคํา
เชื่อมกับดอยนางนอน
หวังชวย ๑๓ หมูปา”

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. แผนที่แสดงอาณา
เขตกรุงรัตนโกสินทร
ยุคพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช
(รัชกาลที่ ๑)
๓. บัตรคําชื่อประเทศ
เพื่อนบานของสยาม
จํานวน ๗ บัตรคํา
๔. บัตรขอความที่ให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวาง
สยามกับประเทศ
เพื่อนบานจํานวน
๗ บัตรขอความ
๕. โปรแกรม power
point เรื่อง
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศเพื่อนบาน
๖. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
“ทหารพมาเขาสํารวจ
โพรงดอยตอคํา เชื่อม
กับดอยนางนอน
หวังชวย ๑๓ หมูปา”

๘๑๓
เกณฑ
- อธิบายรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศ
เพื่อนบานไดอยางถูกตอง
และครอบคลุมประเด็นสําคัญ

๘๑๔
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานคุณลักษณะ
๑. นักเรียนสะทอนความรูสึก
ที่มีตอประเทศเพื่อนบาน
ไดอยางเหมาะสม

๒. นักเรียนสามารถอภิปราย
ความสําคัญของความสัมพันธ
ระหวางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศ
เพื่อนบานไดอยางมีเหตุผล

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ
- พูดแสดงความรูสึก
ที่นักเรียนมีตอประเทศ
เพื่อนบานไดอยาง
เหมาะสม
โดยไมใชอดีตเปน
เกณฑในการตัดสิน
ปจจุบัน
- พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญ
ของความสัมพันธ
ระหวางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศเพื่อนบาน
ไดอยางถูกตองและมี
เหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๑๕

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๘๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

บัตรคําชื่อประเทศเพื่อนบานของสยามจํานวน ๗ บัตรคํา

พมา
ลานนา
เขมร
ลานชาง
ญวน
หัวเมืองมลายู
มอญ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๑๗

บัตรขอความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสยามกับประเทศเพื่อนบาน
จํานวน ๗ บัตรขอความ

เจาอนุวงศไดยกทัพเขามาในดินแดนสยาม
ทําใหเกิดวีรกรรมทาวสุรนารีแหงเมืองโคราช
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชา
นําทัพไปยังเขมรเพื่อปราบอิทธิพลของประเทศนี้
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ สยามไดจัดทัพไปชวยหัวเมืองนี้
จากการรุกรานของพมา และใหความชวยเหลือ
ชาวเมืองนี้ที่หลบหนีภัยสงครามกับพมาใหเขามา
อาศัยในแผนดินสยาม
หัวเมืองเหลานี้ไมยอมสงตนไมเงินตนไมทองและ
เครื่องราชบรรณาการเขามาถวายแดรัชกาลที่ ๑
ตามธรรมเนียมของเมืองประเทศราช
สยามจึงยกทัพไปตีเมืองปตตานีจนไดรับชัยชนะ

๘๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เกิดสงครามเกาทัพ
และสงครามทาดินแดนกับประเทศนี้
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงแตงตั้งพระยากาวิละ
เปนเจาเมืองปกครองเชียงใหมในฐานะประเทศราช
เจาพระยาอภัยภูเบศรเปนผูปกครอง
เมืองพระตะบองกับเมืองเสียมราฐ
ใหขึ้นตรงตอสยามแทนการขึ้นตรงตอประเทศนี้

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๑๙

ขาวกรณีศึกษาเรื่อง “ทหารพมาเขาสํารวจโพรงดอยตอคํา
เชื่อมกับดอยนางนอน หวังชวย ๑๓ หมูปา”

เพื่อนบาน!! ผูวาฯ ทาขี้เหล็กปลอยแถวทหารพมา เพื่อชวยรวมกําลังรวมตรวจโพรงถ้ําบนภูเขาตอคํา
คาดเปนสวนปลายที่เชื่อมตอกับภูเขานางนอนถึงถ้ําหลวง เพื่อชวยเหลือ ๑๓ ชีวิตหมูปา
ชวงวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ผูสื่อขาวแถลงการณวา ในกรุปไลนขาวสารชาวเมืองแมสาย ไดมี
การเผยแพรขาววา เมื่อชวงเวลาสายของวันที่ ๗ กรกฎาคมที่ผานมา นายหมิ่นหนาย ผูวาราชการจังหวั ด
ทาขี้เหล็ก ไดปลดปลอยแถวกําลังทหาร และตํารวจ ประมาณ ๘๐ นาย พรอมเสบียงอาหารสําหรับ ๔ วัน
ออกลาดตระเวนหาโพรงถ้ํารอบ ๆ ภูเขานางนอนซึ่งทอดยาวไปถึงฝงทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งคาดวา
นาจะมีโพรงถ้ําที่อาจเชื่อมตอกับถ้ําหลวง โดยการคนหาเริ่มปูพรมตั้งแตภูเขาตอคํา ที่ประชาชนมั่นใจวาเปน
สวนปลายของภูเขานางนอน
การสํารวจในคราวนี้มีเครื่องมือและมีความพรอมเพรียงมากกวาครั้ง โดยระบุจุดที่จะทําการคนหา
ตั้งแตเขตปงถุน รอบ ๆ ภูเขาตอคํา ไปจนกระทั่งเขตบานโซตาดา ซึ่งหางจากฐานภูเขาชางมูบ ราว ๆ ๒-๓ กิโลเมตร
ซึ่งนับเปนความพากเพียรในการชวยเหลื อเด็กแลว ก็ผูฝ กสอนกลุ มหมูป าอะคาเดมี ๑๓ ชีวิต ภายหลังจาก
กอนหนาทางการเมียนมาก็เคยรวมกําลังตรวจทางเชื่อมตอเขาถ้ําหลวงมาแลว แตวาในตอนนั้นประสบความ
ลมเหลว ไมเจอโพรงที่จะทะลุเขาดานในถ้ําได แมกระนั้นทางการเมียนมาก็ยังไมลดความพยายาม เดินหนาชวย
คนหาทางออกจากถ้ําเพื่อชวย ๑๓ คนตอไป.
***********************************************************************************************
ที่มาภาพและขาว : ทหารพมาเขาสํารวจโพรงดอยตอคํา เชื่อมกับดอยนางนอน หวังชวย ๑๓ หมูปา. (๒๕๖๑).
เขาถึงเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. เขาถึงไดจาก https://www.thairath.co.th/content/1329873

๘๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
แหลงการเรียนรู
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
ครูใหนักเรียนดูภาพอิทธิพลของวัฒนธรรมจีน อินเดีย และ
๒. หองสมุด
วิธีการทางประวัติศาสตร
ญี่ปุนที่ปรากฏในสังคมไทยจํานวน ๓ ภาพ ดังนี้
๓. อินเทอรเน็ต
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
สื่อ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
๑. ภาพตลาดเยาวราช
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
๒. ภาพศาลพระพรหม บริเวณสี่แยกราชประสงค
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
๓. ภาพโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง คูกรรม
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
๔. โปรแกรม Power Point เรื่อง ความสัมพันธ
ในสมัยรัตนโกสินทร
ภาพที่ ๑ ตลาดเยาวราช
ระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
ที่มา : http://www.dooddot.com/5-street-food-inในเอเชีย
๑. ความสัมพันธกับจีน
yaowarat-road-for-this-winter/
๕. ภาพการอพยพของชาวจีนไปยังประเทศตาง ๆ
๒. ความสัมพันธกับอินเดีย
๖. ภาพชาวจีนที่อาศัยอยูบริเวณทาราชวงศ
๓. ความสัมพันธกับญี่ปุน
กรุงเทพฯ
๗. ภาพนาย บาดรุดีน กาปาซี
จุดประสงคการเรียนรู
(BadrudeenKapasi) ตอนรับพระยาพหลพลดานความรู
พยุหเสนา
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ
๘. ภาพทหารญี่ปุนที่บางปู จ.สมุทรปราการ
ความสัมพันธระหวางประเทศในสมัย
ภาพที่ ๒ ศาลพระพรหม บริเวณสี่แยกราชประสงค
๙. ภาพทหารญี่ปุนบุกเขา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
รัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชียไดอยางถูกตอง
ที่มา : http://www.senaplace-hotel.com/Erawan.ap

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๒๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ดานทักษะและกระบวนการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนสามารถวิเคราะหผลของการสราง
- การวิเคราะหลักษณะความสัมพันธและ
ความสัมพันธระหวางประเทศในสมัย
ผลของการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
รัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชียไดอยางมี
ในสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศจีน อินเดีย
เหตุผล
ภาพที่ ๓ โปสเตอรภาพยนตรเรื่องคูกรรม
ดานคุณลักษณะ
ที่มา : https://www.sanook.com/movie/34354/
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญ
จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
ของความสัมพันธระหวางประเทศในสมัย
๑) จากภาพที่ ๑ ทราบหรือไมว าสถานที่ แห งนี้ คือสถานที่
รัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชียไดอยางมี
สําคัญใดในกรุงเทพมหานคร (ตลาดเยาวราช)
เหตุผล
๒) ตลาดเยาวราช เปนชุมชนที่อยูอาศัยของกลุมคนชนชาติ
ใดเปนสวนใหญ (ชาวจีน)
๓) ทราบไดอยางไรวาเปนชุมชนที่อยูอาศัยของชาวจีน
(สังเกตจากปายรานคาที่เขียนดวยภาษาจีน, รูปรางหนาตาของคน
ที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น, ลักษณะสินคาที่จําหนายในตลาดเยาวราช
เช น อาหารจี น เสื้ อ ผ า เครื่ อ งประดั บ เป น ของวั ฒ นธรรมจี น
เปนตน)
๔) ตลาดเยาวราชสะทอนใหเห็น ถึงความสัมพัน ธร ะหวาง
ไทยกั บ จี น ได อ ย า งไรบ า ง (ชาวจี น ได อ พยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ในประเทศไทยเป น เวลาช า นาน และประกอบอาชี พ ต า ง ๆ
โดยเฉพาะการคาขาย สงผลใหวัฒนธรรมจีนแพรกระจายเขาสู
สังคมไทย)

๘๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๕) จากภาพที่ ๒ ทราบหรือไมวาเทวรูปองคนี้มีพระนามวา
อะไร (พระพรหม)
๖) พระพรหมนับเปนเทพเจาองคสําคัญองคหนึ่งของศาสนาใด
(ศาสนาพราหมณ-ฮินดู)
๗) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนศาสนาที่ถือกําเนิดในประเทศใด
(อินเดีย)
๘) การนับถือพระพรหมซึ่งเปนเทพเจาองคหนึ่งในศาสนา
พราหมณ-ฮินดู สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางไทยกับ
อินเดียไดอยางไรบาง (คนไทยและคนอินเดียในสมัยกอนมีการ
ติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน)
๙) จากภาพที่ ๓ เปนภาพยนตรที่มีชื่อวาอะไร นักเรียนเคย
ชมภาพยนตรเรื่องนี้หรือไม (ภาพยนตรเรื่อง คูกรรม)
๑๐) ภาพยนตรเรื่อง คูกรรม มีเนื้อหาเกี่ย วกับ เรื่องอะไร
(ความรักระหวางทหารญี่ปุนและสาวไทยในชวงการเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ ๒)
๑๑) ภาพยนตรเรื่อง คูกรรม สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางไทยกับญี่ปุนไดอยางไรบาง (ญี่ปุนไดเขามามีบทบาทตอ
ไทยเปนอยางมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงผลตอการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมไทย)
เมื่อนักเรียนรวมกันตอบคําถามเสร็จแลว ครูพูดเชื่อมโยงเขาสู
บทเรียนโดยกลาววา“ประเทศไทยมี ความสั มพันธกับประเทศ
ในเอเชียมานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีน อินเดีย และ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ญี่ปุน มีความสัมพันธทั้งในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
การทูตและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีผลกระทบตอความ
มั่นคงและความเจริญของประเทศไทย”
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูและนักเรีย นรว มกัน อภิป รายเนื้ อหาเรื่อ งความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศไทย จีน อินเดีย และญี่ปุน โดยใชหนังสือเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ รวมกับโปรแกรม
Power Point เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศ สมัยรัตนโกสินทร
กับประเทศในเอเชีย
จากนั้นครูใหนักเรียนดูภาพเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
ที่ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทย จี น อิ น เดี ย และญี่ ปุ น
จํานวน ๕ ภาพ ดังนี้

ภาพที่ ๑ การอพยพของชาวจีนไปยังประเทศตาง ๆ
ที่มา : http://kanok-leelahakriengkrai.blogspot.com/
2016/08/blog-post.html

๘๒๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร

ภาพที่ ๒ ชาวจีนที่อาศัยอยูบริเวณทาราชวงศ กรุงเทพฯ
ที่มา : http://kanok-leelahakriengkrai.blogspot.com/
2016/08/blog-post.html

ภาพที่ ๓ นาย บาดรุดีน กาปาซี (BadrudeenKapasi )
ผูจัดการหางมัสกาตี สาขากรุงเทพฯ ตอนรับพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น ที่งานฉลองรัฐธรรมนูญ
ณ สวนสราญรมย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐
ที่มา : http://www.thaitribune.org/contents/detail/
331?content_id=11858&rand=1467337163

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร

ภาพที่ ๔ ทหารญี่ปุนที่บางปู จ.สมุทรปราการ
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

ที่มา : http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5000.15

ภาพที่ ๕ ทหารญี่ปุนบุกเขา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

ที่มา : http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5000.15

๘๒๕

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
พรอมตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) ความสัมพันธร ะหวางจีนกับสยามในสมัยรัตนโกสิน ทร
ตอนตนมีลักษณะเปนอยางไร (ความสัมพันธระหวางจีนกับสยาม
ในสมัย รัตนโกสิน ทรต อนตน ยังมีลักษณะเหมื อนสมัย อยุ ธ ยา
โดยสยามจะส ง เครื่ อ งราชบรรณาการไปถวายจั ก รพรรดิ จี น
เรียกวา การจิ้มกอง)
๒) การที่สยามสงเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีน
สงผลดีตอสยามอยางไรบาง (การสงเครื่องราชบรรณาการไปถวาย
จักรพรรดิจีน ราชสํานักจีนถือวาสยามไดแสดงความออนน อมต อ
จีน ซึ่งจีนจะเปดทางใหความสะดวกดานการคาระหวางประเทศ
ใหแกสยาม)
๓) ปจจัยใดบางที่สงผลใหชาวจีนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทย (ปจจัยในการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ของชาวจีนมีหลายสาเหตุ เชน การอพยพหนีความวุนวายทาง
การเมือง ภัยธรรมชาติ และการเพิ่มจํานวนประชากรที่มากขึ้น
ของจีน ทําใหชาวจีนอพยพเขาสูประเทศไทยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ
และความสงบสุขเหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยมากกวา)
๔) การอพยพเขามาของชาวจีนสงผลตอสภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมของไทยอยางไรบาง (การอพยพเขามาของ
ชาวจีน สงผลทําใหไทยมีกําลังคนในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
เมื่ ออพยพเข ามาแล ว ชาวจีนได ป ระกอบอาชีพในประเทศไทย
ที่หลากหลาย เชน การคาขาย การเกษตร การปศุสัตว เปนกําลัง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
แรงงานที่ชวยสงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยนั้น
นอกจากนี้ ช าวจี น ยั ง เผยแพร วั ฒ นธรรมจี น สู สั ง คมไทย เช น
อาหาร การแตงกาย ศิลปวัฒนธรรมจีนแขนงตาง ๆ)
๕) ความสัมพันธระหวางอินเดียกับไทยมีลักษณะเปนอยางไร
(ชาวอินเดียเดินทางเขามายังประเทศไทยตั้งแตสมัยกอนสุโขทัย
จนถึงสมัยรัตนโกสินทรในปจจุบัน จุดประสงคของการเดินทาง
เข า มายั ง ประเทศไทยเพื่ อ การค า ขาย การเผยแพร ศ าสนา
การพัฒนาความสัมพันธทางการทูต เปนตน)
๖) การเขามาของชาวอิน เดียสงผลต อสภาพทางการเมื อง
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของไทยอยางไรบาง
(การเขามาของชาวอินเดียสงผลตอสภาพทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมวัฒ นธรรมของไทยหลายด าน เชน สถาบั น กษั ต ริ ย
นําแนวคิดเทวราชาและธรรมราชามาประยุกตใชในการปกครอง
บ า นเมื อ ง การนั บ ถื อ ศาสนาพราหมณ - ฮิ น ดู ศาสนาพุ ท ธ
ศาสนาสิ ก ข รวมทั้ ง การรั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปวั ฒ นธรรมอิ น เดี ย
แขนงตาง ๆ เชน วรรณคดีรามเกียรติ์ ภาษาบาลี-สันสฤต เปนตน)
๗) ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยกับญี่ปุนกอนสมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ มีลักษณะเปนอยางไร
(ไทยกับญี่ปุนมีความสัมพันธทางการทูตที่ดีตอกัน มีการติดตอ
คาขายระหวางกันเรื่อยมา รวมทั้งประเทศไทยไดรับวัฒนธรรม
ญี่ ปุ น หลายอย า งมาปรั บ ใช ใ นสั ง คมไทย เช น การ ตู น ละคร
ภาพยนตร อาหาร ศิลปะแขนงตาง ๆ ของญี่ปุน เปนตน)

๘๒๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๘) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศของไทยกั บ ญี่ ปุ น สมั ย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ มีลักษณะเปนอยางไร
(ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุนอยูฝายอักษะไดพยายามขยาย
อํานาจเขาสูประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย โดยสงครามที่เกิดขึ้น
ในทวีปเอเชียจะเรียกวา “สงครามมหาเอเชียบูรพา” รัฐบาลไทย
ไดประกาศนโยบายเปนกลางไมไดเขาขางทั้งฝายพันธมิตรและ
ฝ า ยอั ก ษะต อ มาญี่ ปุ น ได ส ง กองทั พ เข า โจมตี ป ระเทศต า ง ๆ
รวมทั้งประเทศไทย กองกําลังญี่ปุนไดบุกเขามาทางภาคตะวันออก
และภาคใตของไทย โดยยื่นคําขาดขอเดินทัพผานประเทศไทย
เพื่อไปยังพมาและคาบสมุทรมลายูของอังกฤษ ฝายไทยไดตอสู
กับฝายญี่ปุนทําใหทหารของแตละฝายเสียชีวิตและบาดเจ็บเปน
จํานวนมาก สุดทายไทยตองยอมใหญี่ปุน เดินทัพผาน เหตุการณ
ครั้งนี้สงผลกระทบตอสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของไทยเปนอยางมาก เพราะประชาชนไดรับความเดือดรอนจาก
ภัยแหงสงคราม) (Obj.๑)
๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมของประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุนที่สงผลตอสังคมไทย
พรอมใหนักเรียนรวมกันยกตัวอยางวัฒนธรรมของประเทศจีน
อิน เดีย และญี่ปุน ที่ป รากฏในชีวิตประจําวัน ของนักเรีย น ทั้งนี้
ครูเขียนประเด็นสํ าคั ญที่ นักเรีย นรว มกันอภิ ปรายบนกระดาน
โดยกําหนดประเด็นดังนี้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑) ดานการเมืองการปกครอง
๒) ดานเศรษฐกิจ
๓) ดานสังคมและวัฒนธรรม (Obj.๒)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) โดยภาพรวมแลวในสมัยรัตนโกสินทร ไทยมีความสัมพันธ
กับประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุนในลักษณะใด (ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับจีนและอินเดีย ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร
มาตั้งแตสมัยกอนสุโขทัย สวนความสัมพันธระหวางไทยกับญี่ปุน
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรในสมัย อยุธยา จุดมุงหมาย
ของการสรางความสัมพันธ เพื่อผลประโยชนทางการเมืองและ
เศรษฐกิ จ การค า รวมทั้ ง การเผยแพร ศ าสนาและวั ฒ นธรรม
ประเทศของตนสู ป ระเทศไทยในสมั ย นั้ น โดยทั้งสามประเทศ
ตางมีความสัมพันธทางการทูตที่ดีกับไทยเรื่อยมา จนมาถึงสมัย
รัตนโกสินทรอิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศเหลานั้นยังคง
เกาะผนึกอยูในสังคมไทย)
๒) ในฐานะที่นักเรียนเปนพลเมืองคนหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
นักเรียนจะมีสวนรวมสร างความสัมพันธ ที่ดี กับ ประเทศตาง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียไดอยางไรบาง (การเปดใจยอมรับความแตกตาง
ทางชาติ พั น ธุ แ ละวั ฒ นธรรมของประเทศของประเทศต า ง ๆ

๘๒๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศในเอเชีย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ในทวีปเอเชีย และมีสวนชวยเหลือในยามที่ประเทศเพื่อนบาน
ประสบปญหา ความเดือดรอนตามกําลังความสามารถที่ตนเองมี
และมีสว นรว มสรางสรรควัฒ นธรรม ของประเทศนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม)
๓) การมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
สงผลตอความมั่นคงและความเจริญของไทยอยางไรบาง
(การมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย สงผลให
เกิดความสงบสุขในภูมิภาค และประเทศมี ความเจริญรุงเรือง
ทางเศรษฐกิ จ จากการค า ขายระหว า งประเทศ รวมทั้ ง มี
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน) (Obj.๓)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๓๑

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะความสัมพันธ
ระหวางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศใน
เอเชียไดอยางถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูอิทธิพลของ
วัฒนธรรมจีน อินเดีย
และญี่ปุนที่ปรากฏ
ในสังคมไทย จํานวน
๓ ภาพ
๓. การดูภาพเหตุการณ
สําคัญทาง
ประวัติศาสตรที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวาง
ไทย จีน อินเดีย และ
ญี่ปุน จํานวน ๕ ภาพ

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. ภาพตลาดเยาวราช
๓. ภาพศาลพระพรหม
บริเวณสี่แยกราชประสงค
๔. ภาพโปสเตอร
ภาพยนตรเรื่องคูกรรม
๕. โปรแกรม Power
Point เรื่อง
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศในเอเชีย
๖. ภาพการอพยพของ
ชาวจีนไปยังประเทศ
ตาง ๆ
๗. ภาพชาวจีนที่อาศัย
อยูบริเวณทาราชวงศ
กรุงเทพฯ
๘. ภาพนาย บาดรุดีน
กาปาซี
(BadrudeenKapasi )
ตอนรับพระยาพหลพลพยุหเสนา
๙. ภาพทหารญี่ปุนที่
บางปู จ.สมุทรปราการ
๑๐. ภาพทหารญี่ปุน
บุกเขา อ.หาดใหญ
จ.สงขลา

เกณฑ
- อธิบายลักษณะ
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศในเอเชียได
อยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ

๘๓๒
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะหผล
ของการสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศ
ในเอเชียไดอยางมีเหตุผล

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูอิทธิพลของ
วัฒนธรรมจีน อินเดีย
และญี่ปุนที่ปรากฏ
ในสังคมไทยจํานวน
๓ ภาพ
๓. การดูภาพเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตร
ที่แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางไทย จีน อินเดีย
และญี่ปุน จํานวน
๕ ภาพ

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. ภาพตลาดเยาวราช
๓. ภาพศาลพระพรหม
บริเวณสี่แยกราชประสงค
๔. ภาพโปสเตอร
ภาพยนตรเรื่องคูกรรม
๕. โปรแกรม Power
Point เรื่อง
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศ ในเอเชีย
๖. ภาพการอพยพของ
ชาวจีนไปยังประเทศ
ตาง ๆ
๗. ภาพชาวจีนที่อาศัย
อยูบริเวณทาราชวงศ
กรุงเทพฯ
๘. ภาพนาย บาดรุดีน
กาปาซี
(BadrudeenKapasi )
ตอนรับพระยาพหลพลพยุหเสนา
๙. ภาพทหารญี่ปุนที่
บางปู จ. สมุทรปราการ
๑๐. ภาพทหารญี่ปุน
บุกเขา อ. หาดใหญ
จ. สงขลา
ดานคุณลักษณะ
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
นักเรียนสามารถอภิปราย
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกต
ความสําคัญของความสัมพันธ
พฤติกรรม
ระหวางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศ
ในเอเชียไดอยางมีเหตุผล

เกณฑ
- อธิบายผลของการ
สรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศในเอเชียได
อยางถูกตอง
และมีเหตุผล

- พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของ
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศในเอเชียได
ถูกตองและมีเหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๓๓

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๘๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
แหลงการเรียนรู
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
ครูใหนักเรียนดูภาพหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับความสัมพันธ
วิธีการทางประวัติศาสตร
ระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตกจํานวน ๒ ภาพ ๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
ดังนี้
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
สื่อ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย
๑. พระบรมฉายาลักษณจักรพรรดินิโคลัสที่ ๒
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
แหงรัสเซียกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
เจาอยูหัว ในป พ.ศ. ๒๔๔๐
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
๒. ภาพหนังสือพิมพ ดิ อิลลัสเตรท ลอนดอน
ในสมัยรัตนโกสินทร
นิวส ลงขาวการเสด็จประพาสยุโรปของ
ขอบเขตเนื้อหา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
๑. ความสัมพันธกับโปรตุเกส
๓. โปรแกรม Power Point เรื่อง ความสัมพันธ
๒. ความสัมพันธกับอังกฤษ
ระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศ
๓. ความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา
ตะวันตก
๔. ความสัมพันธกับฝรั่งเศส
๔. ภาพสถานทูตโปรตุเกส
๕. ภาพเซอรจอหน เบาวริง
ภาพที่ ๑ พระบรมฉายาลักษณจักรพรรดินิโคลัสที่ ๒ แหงรัสเซียกับ ๖. ภาพพระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. ๒๔๔๐
๗. ภาพวิกฤติการณ ร.ศ. ๑๑๒
ที่มา : http://www.tnews.co.th/contents/306712

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๓๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
จุดประสงคการเรียนรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ดานความรู
๑. การอธิบายลักษณะความสัมพันธระหวาง
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะความสัมพันธ
ประเทศไทยกับประเทศตะวันตกในสมัย
ระหวางประเทศของไทยในสมัยรัตนโกสินทรกับ
รัตนโกสินทร
ประเทศตะวันตกไดอยางถูกตอง
๒. การวิเคราะหอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
ดานทักษะและกระบวนการ
ที่ปรากฏในสังคมไทย จากกิจกรรม “การเกาะ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะหรูปแบบ
ผนึกของวัฒนธรรมตะวันตกในสังคมไทย”
ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยในสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตกไดอยางมีเหตุผล
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏในสังคมไทยไดอยางมี
ภาพที่ ๒ หนังสือพิมพ ดิ อิลลัสเตรท ลอนดอน นิวส
เหตุผล
(The Illustrated London News) ลงขาวการเสด็จประพาสยุโรป
ดานคุณลักษณะ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
นักเรียนสามารถอภิปรายความสําคัญของ
ที่มา : http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/
การสรางความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
2007/10/K5972293/K5972293-1.jpg
ประเทศตะวันตกไดอยางมีเหตุผล
จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบดังนี้
๑) จากภาพหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งสองภาพ
แสดงถึงเหตุการณสําคัญใดในสมัยรัตนโกสินทร (การเสด็จประพาส
ยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕))
๒) เพราะเหตุ ใ ดพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว
ตองเสด็จประพาสยุโรปซึ่งเปนทวีปที่อยูหางไกลจากสยามเปนอยางมาก

๘๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
(เพื่อสานสัมพันธไมตรีกับประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป เชน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี เดนมารก จักรวรรดิ
ออสเตรีย-ฮังการี เชโกสโลวาเกียสวิตเซอรแลนด จักรวรรดิรัสเซี ส
เพื่อใหประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรปเห็นวาประเทศสยามเปนประเทศที่
พัฒนาแลว เปนชาติที่มีอารยธรรมและเพื่อสรางโอกาสในการรวมกัน
แกปญหาความมั่นคงและสงเสริมความเปนเอกราชของสยาม ซึ่งอยูใน
ยุคการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก)
๓) การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สงผลตอความมั่นคงและความเจริญของสยามในสมัยนั้น
อยางไรบาง (ชวยผอนคลายแรงกดดันจากชาติมหาอํานาจตะวัน ตก
ในยุคการลาอาณานิคม ชวยสงเสริมความสัมพันธทางการทูตระหวาง
สยามกับ ชาติตะวัน ตก ใหมีความแนน แฟน มากขึ้น รวมทั้ งการนํ า
วัฒนธรรมและวิทยาการสมัยใหมของชาติตะวันตกมาเผยแพรในสังคม
ของสยามสมัยนั้น)
ขั้นสรางองคความรู
๑. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเนื้อหาเรื่องความสัมพันธระหวาง
ประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก ไดแก ความสัมพันธกับ
โปรตุเกส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โดยใชหนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ รวมกับโปรแกรม Power Point
เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๑) ครูนําภาพที่เกี่ ยวของกับ ความสัมพันธร ะหวางประเทศของ
สยามกับ ชาติตะวัน ตกในสมัย รัตนโกสิน ทร ไปติ ด ไว บ นกระดานให
นักเรียนดูจํานวน ๔ ภาพ ดังนี้

ภาพที่ ๑ สถานทูตโปรตุเกสสรางในป พ.ศ. ๑๘๒๐
ที่มา : https://travel.mthai.com/blog/115264.html

ภาพที่ ๒ เซอรจอหน เบาวริง
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/blog/content/
50968/-timhis-tim-

๘๓๗

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร

ภาพที่ ๓ พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร)
ที่มา : http://documentstalk.com/wp/sayre-frances-b/

ภาพที่ ๔ วิกฤติการณ ร.ศ. ๑๑๒
ที่มา : https://www.sarakadee.com/2012/07/04/112-crisis/

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
๒) ครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายดังนี้
(๑) ความสัมพันธระหวางสยามกับโปรตุเกสในสมัยรัตนโกสินทร
มีลักษณะเปนอยางไร (โปรตุเกสเปนชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทาง
เขามาติดตอกับสยามสมัยรัตนโกสินทร และไดเขามาตั้งสถานกงสุล
ตางประเทศแหงแรกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๒ ลักษณะความสัมพันธ
ระหวางสยามกับโปรตุเกสในสมัยรัตนโกสินทร เปนไปเพื่อผลประโยชน
ทางการคา ระหว างประเทศ ตอมาโปรตุเ กสประสบป ญหาสภาวะ
ขาดทุ น เพราะไม ส ามารถแข ง ขั น กั บ อั ง กฤษได ส ง ผลให พ อ ค า
ชาวโปรตุเกสที่เดินทางเขามาคาขายในสยามลดลงเรื่อย ๆ ถิ่นพํานัก
ของชาวโปรตุเกสอยูบริเวณหมูบานกุฎีจีนฝงธนบุรีในสมัยปจจุบัน)
(๒) สถานทู ต โปรตุ เ กส เป น สถานทู ต ของชาติ ต ะวั น ตก
แหงแรกที่สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สิ่งนี้แสดงถึงความสัมพันธระหวางสยามกับ
โปรตุเกสในยุคสมัย นั้น ไดอยางไร (การสรางความสัมพัน ธร ะหวาง
ประเทศที่ดีและยาวนานระหวางกัน)
(๓) ความสัมพันธระหวางสยามกับอังกฤษในสมัยรัตนโกสินทร
มีลักษณะเปนอยางไร (ความสัมพันธระหวางสยามกับอังกฤษในสมัย
รัตนโกสินทร อังกฤษเขามาติดตอสรางความสัมพันธกับสยามตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ ๑ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ อังกฤษไดสง รอยเอกเฮนรี
เบอรนี เปนทูตเขามาเจรจาขอทําสนธิสัญญาเบอรนียกับสยามตอมา
สมั ย รั ช กาลที่ ๔ สมเด็ จ พระนางเจ า วิ ก ตอเรี ย แห ง อั ง กฤษได ส ง
เซอรจอหน เบาวริง เปนหัวหนาคณะทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีและ

๘๓๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
เจรจาการคากับสยาม การทําสนธิสัญญาฉบับนี้สงผลใหสยามสมัยนั้น
เกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเปนอยางมาก
สยามกับอังกฤษไดสรางความสัมพันธทางการทูตที่ดีตอกันจนมาถึงยุค
ปจจุบัน)
(๔) จากภาพที่ ๒ ทราบหรือไมวาบุคคลทานนี้คือใครและมี
ความเกี่ยวของอยางไรกับประเทศอังกฤษ (เซอรจอหน เบาวริง เปน
หัว หนาคณะทูตอังกฤษเขามาเจริญสัมพัน ธไมตรีและเจรจาการคา
กับสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔)
(๕) การทํ า สนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง ระหว า งสยามกั บ อั ง กฤษ
สงผลกระทบตอสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสยาม
ในสมัยนั้นอยางไรบาง (การทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวางสยามกับ
อังกฤษ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของสยามสมัยนั้นเปนอยางมาก สาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริง
สงผลใหคนอังกฤษและคนในบังคั บของอังกฤษ ถากระทําความผิ ด
ตองขึ้นศาลกงสุล อั งกฤษ และใหสยามยกเลิกการเก็บภาษีปากเรือ
และเก็บภาษี ขาเขาไดไมเกินรอยละ ๓ สวนภาษีขาออกเก็บไดเพียง
ครั้งเดียว และใหพอคาอังกฤษคาขายในสยามสมัยนั้นไดอยางเสรี)
(๖) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสยามกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าในสมั ย
รัตนโกสินทรมีลักษณะเปนอยางไร
(ความสัมพัน ธร ะหวางสยามกับ สหรัฐ อเมริกาในสมัย รัตนโกสิ น ทร
เริ่มตนในสมัยรัชกาลที่ ๒ พอคาชาวอเมริกาชื่อวา กัปตันเฮล เดินทาง
เขามาติดตอคาขายที่กรุงเทพฯ ในป พ.ศ. ๒๓๖๔ นับเปน ชาวอเมริกา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
คนแรกที่เดิน ทางเขามายังสยาม ในป พ.ศ. ๒๓๗๕ ประธานาธิ บ ดี
แอนดรูว แจ็กสัน ไดสงเอ็ดมันด รอเบิตส เปนหัวหนาคณะทูตเดินทาง
เขามาเจรจาขอทําสนธิสัญญากับสยามจนประสบความสําเร็จ ในป
พ.ศ. ๒๓๙๓ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นวาสนธิสัญญาที่ทํากันไวไมเกิด
ผลประโยชนตอสหรัฐ อเมริ กาจึงไดสง โจเซฟ บัลเลส-เตียร เขามา
ทบทวนการทําสนธิสัญญาใหมแตก็ไมประสบความสําเร็จ)
(๗) จากภาพที่ ๓ ทราบหรือไมวาบุคคลทานนี้คือใคร และมี
ความเกี่ยวของอยางไรกับประเทศสหรัฐอเมริกา
(พระยากัล ยาณไมตรี หรือ ดร.ฟรานซิส บี. แซร เปน ชาวอเมริกา
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นกฎหมายเข า มาเป น ที่ ป รึ ก ษาราชการกระทรวง
การตางประเทศของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๖)
(๘) พระยากัลยาณไมตรี หรือ ดร.ฟรานซิส บี. แซร ทานมี
บทบาทสําคัญตอการสงเสริมความมั่นคงและความเจริญของสยาม
อยางไร (พระยากัลยาณไมตรี หรือ ดร.ฟรานซิส บี. แซร เปนผูมีบทบาท
สําคัญในการแกไขสนธิสัญญาที่สยามเสียเปรียบชาติตะวันตกซึ่งทําไว
ในช ว งสมั ย รั ช กาลที่ ๔ ส ง ผลให ส ยามมี ค วามมั่ น คงทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น)
(๙) ความสัมพันธระหวางสยามกับฝรั่งเศสในสมัยรัตนโกสินทร
มี ลั ก ษณะเป น อย า งไร (ในสมั ย รั ช กาลที่ ๔-๕ เป น ช ว งเวลาที่ช าติ
ตะวั น ตกกํ า ลั ง ขยายอาณานิ ค มอย า งกว า งขวางในดิ น แดนต า ง ๆ
ฝรั่งเศสอยูในฐานะเจาอาณานิคมไดขยายอํานาจและอิทธิ พลเข าสู

๘๔๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดิน แดนสยามในสมั ย นั้ น ส งผลให ส ยามจําเปน ตองสูญเสีย ดิน แดน
บางสวนใหกับฝรั่งเศสเพื่อรักษาเอกราชและความสงบสุขของบานเมือง)
(๑๐) จากภาพที่ ๔ วิ กฤติ การณ ร.ศ. ๑๑๒ สยามมี ความ
สัมพันธอยางไรกับฝรั่งเศส (สยามมีความขัดแยงกับฝรั่งเศส เกิดปญหา
การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนระหวางสยามกับฝรั่งเศสหลายครั้ง
จนถึงขั้นปะทะสูรบกันอยางรุนแรงดวยกองกําลังทหารและเรือรบ)
(๑๑) วิกฤติการณ ร.ศ. ๑๑๒ สงผลตอความมั่นคงของสยาม
ในสมัยนั้นอยางไรบาง (วิกฤติการณ ร.ศ. ๑๑๒ เปนเหตุการณที่สราง
ความขัดแยงระหวางสยามกับฝรั่งเศส การสูรบกันดวยกองกําลังทหาร
และเรือรบสงผลใหทหารสยามไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายนาย
การเมืองของสยามสมัยนั้นขาดเสถียรภาพและความมั่นคง ฝายสยาม
สูกําลังฝายฝรั่งเศส ไมไดทําใหสยามจําตองเสียดินแดนฝงซายแมน้ําโขง
ใหแกฝรั่งเศส) (Obj. ๑, Obj. ๒)
๒. ครูใหนักเรียนรวมกิจกรรม “การเกาะผนึกของวัฒนธรรมตะวันตก
ในสังคมไทย” โดยครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A๔ ใหนักเรียนคนละ
๑ แผน จากนั้นครูใหนักเรียนแตละคนวิเคราะหอทิ ธิพลของวัฒนธรรม
ตะวัน ตกที่ป รากฏในสังคมไทยคนละ ๑ ประเด็น แลว เขีย นคําตอบ
ลงในกระดาษที่แจกใหใชเวลาประมาณ ๕ นาที
๑) ครูเขียนประเด็นหัวขออิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏ
ในสังคมไทยบนกระดานจํานวน ๓ หัวขอ ไดแก ดานการเมืองการปกครอง
ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมวัฒนธรรม จากนั้นใหนักเรียนแตละคน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
นํากระดาษที่เขียนประเด็นอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏ
ในสั งคมไทยที่ต นเองคิ ด ได ไปติ ด บนกระดาษให มี ความสั ม พั น ธ กั บ
หัวขอที่ครูเขียนไว
๒) ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายประเด็นอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกที่ปรากฏในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร จากนั้นครูตั้งคําถาม
แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายดังนี้
(๑) อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมตะวั น ตกที่ ส ง ผลต อ สั ง คมไทย
สมัยรัตนโกสินทรในดานการเมืองการปกครองมี อะไรบาง (ระบอบ
การปกครองประชาธิปไตย, การปรับโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
ตามแบบตะวันตก, การฝกหัดทหารตามแบบตะวันตก เปนตน)
(๒) อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่สงผลตอสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทรในดานเศรษฐกิจมีอะไรบาง (แนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยม,
กระแสการบริโภคนิยม, การใชเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม, การใช
เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ทันสมัย เปนตน)
(๓) อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่สงผลตอสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทรในดานสังคมและวัฒนธรรมมีอะไรบาง (การยึดหลักสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคในการดํารงชีวิต การนําศิลปวัฒนธรรม
ของตะวันตกมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต เชน การแตงกาย อาหาร
ภาษา เพลงละคร ภาพยนตร ศิลปะตะวันตกแขนงตาง ๆ เปนตน)
(Obj. ๓)

๘๔๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทรกับประเทศตะวันตก
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) โดยภาพรวมแลวในสมัยรัตนโกสินทรไทยมีความสัมพันธกับ
ประเทศตะวันตกในลักษณะใด (ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศ
ตะวันตกปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรมาตั้งแตในสมัยอยุ ธ ยา
จุดมุงหมายของการสรางความสัมพันธเพื่อผลประโยชนทางการเมือง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเผยแพรศาสนาและวัฒนธรรมประเทศของตนสู
ประเทศไทยในสมัยนั้น โดยประเทศตะวันตกมีความสัมพันธกับ ไทย
ทั้งแบบขัดแยงผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจ และแบบผูกมิตร
ที่ดีตอกันเรื่อยมา ในยุคปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกยังคงเกาะผนึกอยู
ในสังคมไทย)
๒) การที่ไทยมีความสัมพันธที่ดีกับตางประเทศ ไดสงผลตอความ
มั่นคงและความเจริญของประเทศอยางไรบาง (การมีความสัมพันธที่ดี
กับ ตางประเทศส งผลให ก ารเมื อ งทั้ งภายในและภายนอกประเทศ
เกิดความสงบสุขและประเทศมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจจาก
การคาขายระหวางประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน) (Obj.๔)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๔๕

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศในสมัยรัตนโกสินทร
กับประเทศตะวันตกไดอยาง
ถูกตอง

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูภาพหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร
กับประเทศตะวันตก
จํานวน ๒ ภาพ
๓. การดูภาพที่เกี่ยวของ
กับความสัมพันธ
ระหวางประเทศของ
ไทยกับประเทศ
ตะวันตกในสมัย
รัตนโกสินทร

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. พระบรมฉายาลักษณจักรพรรดิ
นิโคลัสที่ ๒ แหงรัสเซีย
กับพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
ในป พ.ศ. ๒๔๔๐
๓. ภาพหนังสือพิมพ
ดิ อิลลัสเตรท
ลอนดอน นิวส ลงขาว
การเสด็จประพาสยุโรป
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
๔. โปรแกรม
Power Point เรื่อง
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศสมัย
รัตนโกสินทรกับ
ประเทศตะวันตก
๕. ภาพสถานทูต
โปรตุเกส
๖. ภาพเซอรจอหน
เบาวริง
๗. ภาพพระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี.
แซร)
๘. ภาพวิกฤติการณ
ร.ศ. ๑๑๒

เกณฑ
- อธิบายความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
ในสมัยรัตนโกสินทร
กับประเทศตะวันตก
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ

๘๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห
รูปแบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศของไทยในสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศ
ตะวันตกไดอยางมีเหตุผล

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การดูภาพหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศสมัย
รัตนโกสินทรกับประเทศ
ตะวันตกจํานวน ๒ ภาพ
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห ๓. การดูภาพที่เกี่ยวของ
กับความสัมพันธระหวาง
อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกที่ปรากฏในสังคมไทย ประเทศของไทยกับชาติ
ตะวันตกในสมัย
ไดอยางมีเหตุผล
รัตนโกสินทร

ดานคุณลักษณะ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนสามารถอภิปราย
ความสําคัญของการสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศตะวันตก
ไดอยางมีเหตุผล

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. พระบรมฉายาลักษณ
จักรพรรดินิโคลัสที่ ๒
แหงรัสเซียกับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ในป พ.ศ. ๒๔๔๐
๓. ภาพหนังสือพิมพ
ดิ อิลลัสเตรท ลอนดอน
นิวส ลงขาวการเสด็จ
ประพาสยุโรปของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
๔. โปรแกรม Power
Point เรื่อง
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
สมัยรัตนโกสินทรกับ
ประเทศตะวันตก
๕. ภาพสถานทูต
โปรตุเกส
๖. ภาพเซอรจอหน
เบาวริง
๗. ภาพพระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร)
๘. ภาพวิกฤติการณ
ร.ศ. ๑๑๒
๑. คําถาม
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
- อธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
ในสมัยรัตนโกสินทร
กับประเทศตะวันตก
ไดอยางถูกตอง
และมีเหตุผล
- ระบุอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตก
ในดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมที่ปรากฏ
ในสังคมไทย
ไดอยางถูกตอง
และมีเหตุผล

- พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของ
การสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทย
กับประเทศตะวันตก
ไดถูกตองและมีเหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๔๗

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. .......

๘๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยในยุคปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
แหลงการเรียนรู
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู
๑. หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตาม
ครูเลาขาวการเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ วันที่
วิธีการทางประวัติศาสตร
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จากนั้ น ครู ตั้ ง คํ า ถามแล ว ให นั ก เรี ย น ๒. หองสมุด
๓. อินเทอรเน็ต
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร รวมกันอภิปรายดังนี้
ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ
๑) จากขาวขางตนเปนการประชุมขององคกรระหวางประเทศ
สื่อ
ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะหพัฒนาการของไทย องคกรใด (การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ ๓๒)
สมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ
๒) องคกรระหวางประเทศนี้ถูกจัดตั้งขึ้น ในบริเวณภูมิภ าคใด ๑. ขาวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒
๒. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง ประชุมเอเปค-สุดยอด
ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ของโลก (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต)
ผูนําอาเซียน ๑๐-๑๕ พ.ย.
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
๓) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศใด (ประเทศสิงคโปร)
๔) การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งนี้มีผูนําชาติใดเข าร ว ม ๓. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง น้ําใจไทยเพื่อเด็ก
ในสมัยรัตนโกสินทร
การประชุมบาง ใครเปนตัวแทนของประเทศไทยไปรวมการประชุม ในแอฟริกา “ยูนิเซฟ” ชวนคนไทยสนับสนุน
ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเคราะหบทบาทของไทย
ในครั้งนี้ (การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งนี้มีผูนําประเทศสมาชิก ภาระงาน/ชิ้นงาน
ในสมัยประชาธิปไตย
อาเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศเขารวมการประชุม ไดแก ประเทศไทย - การวิเคราะหบทบาทของประเทศไทยในองคกร
ขอบเขตเนื้อหา
ลาว กัมพูช า เวีย ดนาม ฟลิป ปน ส มาเลเซีย สิงคโปร อิน โดนีเซีย ระหวางประเทศจากขาวกรณีศึกษา
- ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย
บรูไนดารุสซาลาม และพมา โดยผูนําของประเทศไทย)
ในยุคปจจุบัน
๕) แนวคิดสําคัญของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ ๓๒
จุดประสงคการเรียนรู
คืออะไร (แนวคิดสําคัญของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๓๒
ดานความรู
คือ“Resilient and Innovative” เพื่อเสริมสรางประชาคมอาเซียน
นักเรียนอธิบายลักษณะความสัมพันธ
ให มี ค วามเข ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น โดยนํ า นวั ต กรรมมาใช ใ นด า นการเมื อง
ระหวางประเทศของไทยในยุคปจจุบันไดอยาง การปกครอง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม)
ถูกตอง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยในยุคปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ดานทักษะและกระบวนการ
๖) บทบาทสําคัญ ของประเทศไทยที่มี ต อ การประชุ มสุ ด ยอด
นักเรียนสามารถวิเคราะหบทบาทของไทย ผูนําอาเซียนครั้งที่ ๓๒ เปนอยางไร (ประเทศไทยไดสนับสนุนแนวคิด
ในองคกรระหวางประเทศไดอยางมีเหตุผล
ในการส ง เสริ ม อาเซี ย นที่ เ ข ม แข็ ง และมี น วั ต กรรม โดยกล า วถึ ง
ดานคุณลักษณะ
ประเด็นสําคัญ ๓ สวน ไดแก ๑) การเสริมสรางประชาคมอาเซี ยน
นักเรียนสะทอนความรูสึกที่มีตอ
ที่เขมแข็ง ๒) การใชนวัตกรรมนําในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้ง ๔
ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย
โดยเรงผลักดันอาเซียนใหเปนประชาคมดิจิทัล ๓) การใหความสําคัญ
ในยุคปจจุบันไดอยางเหมาะสม
กับ ประเด็น ทางยุทธศาสตรที่ตอบโจทยทั้งในดานการสรางความ
เขมแข็งและนวัตกรรม)
เมื่ อ นั ก เรี ย นร ว มกั น อภิ ป รายตามประเด็ น คํ า ถามเสร็ จ แล ว
ครูพูดเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนโดยกลาววา“สมาคมประชาชาติแหง
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ห รื อ อาเซี ย นเป น เพี ย งองค ก รระหว า ง
ประเทศองค กรหนึ่ง ในประชาคมโลกที่ ไ ทยไดเ ข าไปมี บ ทบาทใน
การกอตั้งและสงเสริมความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม วันนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ ในยุคปจจุบันกัน”
ขั้นสรางองคความรู
ครู แ จกข า วกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว างไทยกับ
ตางประเทศในยุคปจจุบันจํานวน ๒ ขาว ใหนักเรียนแตละคนอ าน
ใชเวลาประมาณ ๕ นาที ไดแก
ขาวกรณีศึกษาที่ ๑ ประชุมเอเปค-สุดยอดผูนําอาเซียน ๑๐-๑๕
พ.ย. เล็งลงนามเอกสารผลลัพธ ๓ ฉบับ

๘๔๙

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยในยุคปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขาวกรณีศึกษาที่ ๒ น้ําใจไทยเพื่อเด็ก ในแอฟริ กา “ยูนิเซฟ”
ชวนคนไทยสนับสนุน
จากนั้นครูตั้งคําถามแลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายดังนี้
๑) จากขาวกรณีศึกษาที่ ๑ ผูแทนประเทศไทย ไดเขารวมการประชุม
ระหวางประเทศอะไรบาง
(การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ เอเปก (APEC) ครั้งที่ ๒๕ ณ นคร
ดานั ง สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน (ASEAN) ครั้งที่ ๓๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส)
๒) นั ก เรี ย นรู จั ก กรอบความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค
เอเชียแปซิฟก หรือ เอเปก (APEC) หรือไม (รูจัก/ไมรูจัก ในกรณีที่
นักเรียนไมรูจักเอเปกใหครูอธิบายประวัติความเปนมาและบทบาท
สําคัญของเอเปกใหนักเรียนฟงพอสังเขป)
๓) แนวคิ ด สํ า คั ญ ของการประชุ ม ผู นํ า เขตเศรษฐกิ จ เอเปก
(APEC) ครั้งที่ ๒๕ คื ออะไร (การสร างพลวั ตใหมและการสงเสริม
การพัฒนาไปสูอนาคตรวมกัน)
๔) บทบาทของไทยที่มีตอการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปก
(APEC) ครั้งที่ ๒๕ เปนอยางไร (การดําเนินการของไทยที่สําคัญใน
กรอบเอเปก โดยเฉพาะการคาพหุภาคี การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว
(Green economy) การพัฒนาทุนมนุษย รวมถึงนโยบายของรัฐบาล
ในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจ)
๕) การสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC)
สงผลตอความมั่นคงและความเจริญของไทยอยางไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยในยุคปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
(การสร า งความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เอเชี ย -แปซิ ฟ ก (APEC)
เปนการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สงผลใหไทยซึ่งเปนหนึ่ง
ในสมาชิกของเอเปกมีคูเจรจาทางการคาระหวางประเทศมากขึ้ น
ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีและชวยลดอุปสรรคดานนโยบายการคา
ระหวางประเทศ)
๖) นักเรียนรูจักสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หรื อ อาเซี ย น (ASEAN) หรื อ ไม (รู จั ก /ไม รู จั ก ในกรณี ที่ นั ก เรี ย น
ไมรูจักอาเซียนใหครูอธิบายประวัติความเปนมาและบทบาทสําคั ญ
ของอาเซียนใหนักเรียนฟงพอสังเขป)
๗) บทบาทของไทยที่มีตอการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN)
ครั้งที่ ๓๑ เปน อยางไร (ไทยพยายามผลักดัน ประเด็น การพัฒ นา
ศักยภาพของประชาคมอาเซียนที่จะสามารถแกไขปญหาความทาทาย
ทั้งจากในและนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนสามารถมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตและการพัฒนาที่ยั่งยืน)
๘) จากขาวกรณีศึกษาที่ ๒ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ
หรือองคการยูนิเซฟ (UNICEF) ตองการใหป ระเทศไทยชว ยเหลือ
อะไร (ตองระดมทุนจากชาวไทยเพื่อชวยชีวิตเด็กที่ขาดสารอาหาร
ในทวีปแอฟริกา)
๙) องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติหรือองคการยูนิเซฟ
(UNICEF) เปนองคการที่มีความสําคัญตอความมั่นคงของโลกอยางไร
(องคการยูนิเซฟ เปนองคกรระหวางประเทศที่ใหความชวยเหลือดาน

๘๕๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยในยุคปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
มนุษยธรรมพัฒนาการและสุขภาพ รวมถึงความเปนอยูของเด็กและแม
ในประเทศกําลังพัฒนา)
๑๐) บทบาทของไทยที่มีตอองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ
หรือองคการยูนิเซฟ (UNICEF) เปนอยางไร
(สนับสนุนกิจกรรมรณรงคพื่อใหเกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อตอ
การพั ฒ นาด า นสิ ท ธิ เ ด็ ก รวมทั้ ง การบริ จ าคเงิ น เพื่ อ สมทบทุ น
ชวยเหลือเด็กทั้งในประเทศและตางประเทศ)
๑๑) ลักษณะความสัมพันธระหวางประเทศในยุคปจจุบั น เป น
อยางไร (ลักษณะความสัมพันธระหวางประเทศในยุคปจจุบัน เน น
การร ว มกลุ ม เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ ทางการเมื อ งเศรษฐกิ จ และ
สังคมวัฒนธรรมระหวางประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพื่อสงเสริมความเจริญและความมั่นคงของประเทศสมาชิกภายใน
องคกรระหวางประเทศนั้น ๆ และเพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข)
๑๒) คุณคาที่นักเรียนไดรับจากการอานกรณีศึกษาทั้งสองขางตน
เปนอยางไร (การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศทั้งในระดับ
ภูมิภ าคและระดับ โลก ยอมสงผลใหเกิดความมั่น คงทางการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั งคม ทั้งในระดับ ประเทศ ภูมิภ าคและสั งคมโลก)
(Obj.๑, Obj.๒)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยในยุคปจจุบัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยรัตนโกสินทร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร
ขั้นสรุป
ครูและนักเรีย นรวมกัน สรุป บทเรียน โดยครูตั้งคําถามแลวให
นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบดังนี้
๑) ในฐานะที่นักเรียนเปนพลเมืองคนหนึ่งของโลก นักเรียนจะมี
สวนสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไดอยางไร
บาง (ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม
มีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและ
มีสวนชวยเหลือองคกรตามกําลัง และความสามารถที่ตนเองมีอยู)
๒) การมีความสัมพันธระหวางประเทศที่ดีสงผลตอความมั่นคง
และความเจริญของสยามอยางไรบาง (การมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศ
เพื่อนบาน สงผลทําใหการเมืองระหวางประเทศเกิดความสงบสุ ข
และประเทศมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจจากการคาขายระหวาง
ประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน) (Obj.๓)

๘๕๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๘๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
นักเรียนอธิบายลักษณะ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ในยุคปจจุบันไดอยางถูกตอง

ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวิเคราะห
บทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศไดอยางมี
เหตุผล

ดานคุณลักษณะ
นักเรียนสะทอนความสําคัญ
ของการสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศในยุคปจจุบัน
ไดอยางเหมาะสม

วิธีการ
๑. การถาม–ตอบ
๒. การวิเคราะหบทบาท
ของประเทศไทยในองคกร
ระหวางประเทศจากขาว
กรณีศึกษาจํานวน ๒ ขาว

เครื่องมือที่ใช
๑. คําถาม
๒. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
ประชุมเอเปก-สุดยอด
ผูนําอาเซียน ๑๐-๑๕
พ.ย. เล็ง
๓. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
น้ําใจไทยเพื่อเด็ก
ในแอฟริกา “ยูนิเซฟ”
ชวนคนไทยสนับสนุน
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
๒. การวิเคราะหบทบาท ๒. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
ของประเทศไทยในองคกร ประชุมเอเปก-สุดยอด
ระหวางประเทศจากขาว ผูนําอาเซียน ๑๐-๑๕
กรณีศึกษาจํานวน ๒ ขาว พ.ย. เล็ง
๓. ขาวกรณีศึกษาเรื่อง
น้ําใจไทยเพื่อเด็ก
ในแอฟริกา “ยูนิเซฟ”
ชวนคนไทยสนับสนุน
๑. การถาม–ตอบ
๑. คําถาม
๒. การสังเกตพฤติกรรม ๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ
- อธิบายลักษณะ
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศในยุคปจจุบัน
ไดอยางถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ

- ระบุบทบาทของไทย
ในองคกรระหวาง
ประเทศไดอยางถูกตอง
และมีเหตุผล

- พูดสะทอน
ความสําคัญ
ของการสราง
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศในยุค
ปจจุบันไดอยาง
ถูกตองและมีเหตุผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๕๕

๘. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................ผูสอน
(.............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ. ..........

๘๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ขาวกรณีศึกษาที่ ๑

ประชุมเอเปก-สุดยอดผูนําอาเซียน ๑๐-๑๕ พ.ย. เล็งลงนามเอกสารผลลัพธ ๓ ฉบับนายกรัฐมนตรี
มีกําหนดการ เขารวมการประชุมเอเปก ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๑
วันนี้ (๘ พ.ย.) พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดเปดเผยภารกิจดาน
ตางประเทศของนายกรัฐมนตรีวา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีมีกําหนดเขารวมการประชุมผูนํา
เขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ ๒๕ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ และการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๓๑ และการประชุ ม สุ ด ยอดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส ระหวางวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ในปนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเปนเจาภาพ
การประชุ ม APEC Economic Leaders’ Meeting ครั้ ง ที่ ๒๕ (25th AELM) ระหว า งวั น ที่ ๑๐-๑๑
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ณ นครดานั ง โดยมี หั ว ข อ หลั ก (Theme) คื อ การสร า งพลวั ต ใหม แ ละการส ง เสริ ม
การพัฒนาไปสูอนาคตรวมกัน (Creating New Dynamism and Fostering Shared Future) ภายใตประเด็น
สําคัญ (Priorities) ๔ ประเด็น ไดแก
๑) การสงเสริมการเติบโตที่ครอบคลุม สรางสรรค และยั่งยืน (Promoting Sustainable, Innovative
and Inclusive Growth)
๒) การสงเสริมการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Deepening Regional Economic
Integration)
๓) การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและนวัตกรรมแกวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และ
รายยอยในยุคดิจิทัล (Strengthening MSMEs’ Competitiveness and Innovation in the Digital Age)
๔) การสงเสริมความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมอยางยั่งยืนที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Enhancing Food Security and Sustainable Agriculture in Response to Climate
Chan
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไทยจะไดกลาวถอยแถลงตอที่ประชุม เพื่อแสดงวิสัยทัศนเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของไทยที่สําคัญในกรอบเอเปก โดยเฉพาะการคาพหุภาคี FTAAP ความเชื่อมโยง (connectivity) เศรษฐกิจสีเขียว
(Green growth / Green economy) และการพัฒนาทุนมนุษย รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ
และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และบทบาทของไทยในการผลั ก ดั น APEC Strategy for Green, Sustainable and
Innovative MSMEs รวมทั้งจะไดรวมหารือเกี่ยวกับวาระของเอเปกหลัง ป ค.ศ. ๒๐๒๐ (Post-๒๐๒๐ Vision)
ซึ่งจะมีสวนในการกําหนดหัวขอและประเด็นหลักสําหรับการประชุมเอเปก ในป ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ซึ่งไทย
จะเปนเจาภาพดวย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังจะหารือ ทวิภาคีกับผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปก ไดแก ฮองกง และ
ปาปวนิวกินี รวมทั้งจะไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนและสงเสริมความรวมมือกับผูแทนจากภาคธุรกิจในภูมิภ าค
เอเชีย-แปซิฟก ในการประชุมการหารือเต็มคณะระหวางผูนําเอเปกกับผูแทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก
(ABAC) ดวยเอกสารผลลัพธการประชุม คือ ปฏิญญาผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economic Leaders’
Declaration) ซึ่งมีภาคผนวก ๔ ฉบับ ไดแก
๑. วาระการดําเนินการเพื่อสงเสริมความกาวหนาในการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม
(Action Agenda on Advancing Economic, Financial and Social Inclusion)
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๒. กรอบความรวมมือเอเปกวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล (APEC Framework on
Human Resources Development in the Digital Age)
๓. ยุทธศาสตรเอเปกวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอยที่เปนมิตรต อ
สิ่ งแวดล อม ยั่ งยื น และมี น วั ตกรรม (APEC Strategy for Green, Sustainable and Innovative MSMEs)
ซึ่งยกรางโดยไทยและเปรู
๔. ขอริเริ่มเอเปกในการสงเสริมสตารทอัพที่มีนวัตกรรม (Initiative on Promoting APEC Innovative
Start-ups)
สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟลิปปนส ระหวางวันที่ ๑๓–๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนปครบรอบ ๕๐ ป การกอตั้งอาเซียนดวย
นอกจากจะมีการประชุมของผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๒ ในรอบปแลว ยังเปนการประชุมรวมกับผูนําของประเทศ
คูเจรจาของอาเซียน โดยมีผูนําจากจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐฯ รัสเซีย
และสหประชาชาติ รวมทั้งผูนําจากประเทศที่เปนแขกพิเศษของประธานคือแคนาดา และสหภาพยุโรป เขารวมดวย
วัตถุประสงคสําคัญสําหรับการประชุมผูนําอาเซียนและผูนําประเทศคูเจรจาของอาเซียนนั้น เพื่อรวม
ประเมิ น สถานการณ โ ลกในป จ จุ บั น และรว มกัน กําหนดทิศทางความรว มมือเพื่อสงเสริมผลประโยชนของ
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับแตละประเทศคูเจรจา พรอม ๆ ไปกับการขับเคลื่อนกรอบความรวมมือตาง ๆ
ที่มีอาเซียนเปนแกนกลาง เชน การประชุมอาเซียนบวกสามและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia
Summit–EAS) เพื่ อให ส ามารถบริ ห ารจั ดการความเปลี่ ย นแปลงในภู มิภ าค และเพื่อหามาตรการร ว มกั น
ในการแก ไขป ญ หาด า นความมั่ น คง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผ ลกระทบตอภูมิภ าคเอเชีย แปซิฟก และกับ
ประชาคมโลก ทั้งนี้ อาเซียนยังไดใหความสําคัญตอใชกรอบการประชุมตาง ๆ คือ อาเซียนบวกหนึ่ง อาเซียนบวกสาม
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) เพื่อเปนเวทีในการโนมนาวใหประเทศ
นอกภู มิภ าค สนั บ สนุ น กระบวนการสร างประชาคมอาเซีย น และนโยบายสําคัญ ตาง ๆ ของอาเซีย น เชน
การสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคการสงเสริมระเบียบการคาและการลงทุนที่จะสงเสริมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น และการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น ที่ ไ ม ท อดทิ้ ง ใครไว ข า งหลั ง และการส ง เสริ ม ความมั่ น คงของมนุ ษ ย
ในภูมิภาคโอกาสนี้ ฟลิปปนส ไดกําหนดหัวขอหลักสําหรับการเปนประธานอาเซียนในปนี้วา “Partnering for
Change, Engaging the World” โดยมีประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ (๑) การสรางประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน
เปนศูนยกลาง (๒) การสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค (๓) การสงเสริมความรวมมือดาน
ความมั่นคงทางทะเล (๔) การสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและนําโดยนวัตกรรม (๕)
การสงเสริมความเขมแข็งในภูมิภาค และ (๖) การสงเสริมใหอาเซียนเปนตนแบบในการรวมตัวในระดับภูมิภาค
และมีบทบาทสําคัญในระดับโลก
เอกสารผลลัพธ ที่ผูนําจะลงนามมี ๒ ฉบับ ไดแก ปฏิญญาอาเซียนวาดวยนวัตกรรม และฉันทามติ
อาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานตางดาว
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวในตอนทายวา นายกรัฐมนตรีจะผลักดันประเด็นสําคัญ
ในที่ประชุมตาง ๆ ครอบคลุม ทั้งการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียนที่จะสามารถแกไขปญหาความทาทาย
ทั้งจากในและนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนสามารถมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตและการพั ฒนา
ที่ยั่งยืน ตอกย้ําความสําคัญของการที่อาเซียนจะตองมีเอกภาพเพื่อสามารถคงไวซึ่งความเปนแกนกลางของ
อาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และศักยภาพของอาเซียนในการบริหารจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค โดยสงเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม เพื่อปูทางไปสูการที่ทั้ง ๑๐ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะรวมมืออยางใกลชิดตอไปในชวงหลังวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ เพื่อสงเสริม
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คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลางอยางแทจริง และเสริมสรางความมั่นคงของมนุษยและไมทอดทิ้งใครไว
ขางหลัง
***********************************************************************************************
ที่มา : ประชุมเอเปก-สุดยอดผูนําอาเซียน ๑๐-๑๕ พ.ย. เล็งลงนามเอกสารผลลัพธ ๓ ฉบับ
นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการ เขารวมการประชุมเอเปค ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ ๓๑. (๒๕๖๐). เขาถึงเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. เขาถึงไดจาก
https://www.prachachat.net/politics/news-68145
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ขาวกรณีศึกษาที่ ๒
น้ําใจไทยเพื่อเด็กในแอฟริกา “ยูนิเซฟ” ชวนคนไทยสนับสนุน

องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญชวนชาวไทยรวมกันแบงปนคนละเล็กละนอยในโครงการ #น้ําใจไทย
เพื่อเด็กในแอฟริกา เพื่อชวยเด็ก ๆ ซึ่งกําลังเผชิญกับวิกฤตอดอยากครั้งยิ่งใหญใน ๔ ประเทศในทวีปแอฟริกา
โดยมีเด็กกวา ๑.๓ ลานคนกําลังเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากภาวะขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลัน จากวิกฤตภัยแลง,
การขาดแคลนอาหาร, การสูรบ และการพลัดถิ่นฐาน ที่เกิดขึ้นใน ๔ ประเทศแถบแอฟริกา สงผลใหประชากร
ในประเทศเหลานี้ตองการความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางเรงดวน อยางประเทศเซาทซูดานและไนจีเรีย
กําลังประสบภาวะการขาดแคลนน้ําสะอาด ซึ่งเสี่ยงตอการติดเชื้อ และโรคระบาดตาง ๆ ที่มาพรอมกัน
ขณะที่ประเทศเอธิโอเปย ไดรับผลกระทบจากภาวะแลงจัดที่ยืดเยื้อมากวา ๔ ป รวมไปถึงการอพยพ
ยายถิ่นฐาน จนสงผลกระทบตอประชากรจํานวนมาก สวนประเทศโซมาเลีย อัตราของเด็กที่ประสบภาวะ
ทุพโภชนาการจัดวาอยูในกลุมที่เลวรายที่สุดในโลก ซึ่งเปนวิกฤตดานมนุษยธรรมอยางรุนแรง
“โธมัส ดาวิน” ผูแทนองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย กลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องของความเปนความตาย
และเราไมอาจเสียเวลาไดอีกแลว ทุก ๆ วันมีเด็กตองเสียชีวิตจากวิกฤตรายแรงครั้งนี้ แมยูนิเซฟจะใหการรักษา
เด็กที่อายุต่ํากวา ๕ ป ใหพนจากภาวะขาดสารอาหารรุนแรงไปแลวกวา ๒๐๐,๐๐๐ คนในไตรมาสแรกของปนี้
แตเงินทุนที่เรามีอยูขณะนี้ ไมเพียงพอสําหรับการเขาถึงเด็กกวาหนึ่งลานคนที่อาจตองเสียชีวิตลงเร็ว ๆ นี้ได
โครงการนี้จึงขอวิงวอนตอประชาชนชาวไทยและทั่วโลก เพื่อระดมความชวยเหลือจากทุกภาคสวนอยางเรงดวน
กอนที่เราจะตองมีเด็กเสียชีวิตลงอีก”
ปจจุบัน ยูนิเซฟคัดกรองเด็กที่ขาดสารอาหาร และใหการรักษาแกเด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลัน
ดวยอาหารบําบัดฉุกเฉิน ซึ่งเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการชวยชีวิตเด็ก ๆ เหลานี้ ผานศูนยบริการ
สาธารณสุขทองถิ่น นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก พรอมวาง
รากฐานประเทศเพื่อการพัฒนาในระยะยาว อาทิ การจัดการวัคซีน, การพัฒนาระบบจัดสงยาและอาหารไปยัง
พื้นที่ตาง ๆ, การพัฒนาระบบสุขภาพผานบุคลากรสาธารณสุขและศูนยสุขภาพ เพื่อเพิม่ การเขาถึงแหลงน้ําสะอาด
และการลงทุนดานการศึกษา เปนตน
“อยางไรก็ตาม ยูนิเซฟตั้งเปาที่จะระดมเงินบริจาคจํานวน ๑๕ ลานบาทจากประชาชนชาวไทย และ
จากทั่วโลกเปนจํานวน ๖๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป ๒๕๖๑ ซึ่งปจจุบันไดรับทุนบางแลวเพียงรอยละ ๓๗
ของการระดมทุนทั้งหมดที่ตั้งเปาไว”
“อานันท ปนยารชุน” ทูตสันถวไมตรี องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย กลาววาในฐานะมนุษยคนหนึ่ง
เราไมสามารถนิ่งดูดายกับสถานการณที่เกิดขึ้นในแอฟริกาได เราไมสามารถปลอยใหเด็กคนใดตองมาเสียชีวิตลง
จากสิ่งที่เราปองกันได และไมจําเปนวาเด็กเหลานั้นคือเด็กไทยหรือไม
“เพราะไมวาพวกเขาจะเปนคนชาติใด ไมวาจะไกลแคไหน เด็กทุกคนก็คือเด็ก คือเพื่อนรวมโลก ผูบริสุทธิ์
ผูซ่ึงควรไดเติบโตเปนพลเมืองโลกที่สมบูรณแข็งแรง และพรอมที่จะมาเติมเต็มใหโลกของเราเปนโลกที่นาอยู
และปลอดภัยสําหรับมนุษยทุกคน เด็กนับลานคนอาจตองเสียชีวิต ซึ่งยูนิเซฟกําลังทํางานอยางหนักในพื้นที่
แตยังขาดเงินทุนอีกมาก ผมอยากใหคนไทยทุกทานชวยกันคนละเล็กละนอย เพื่อชวยเด็ก ๆ ใหรอดชีวิตในโครงการ
น้ําใจไทยเพื่อเด็กในแอฟริกา”
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ทั้งนี้ สําหรับการบริจาคในโครงการ #น้ําใจไทยเพื่อเด็กในแอฟริกา ผูสนใจเพียงพิมพ ๑๐๐ แลวสง
SMS ไปที่ ๔๗๑๒๒๒๕ เพื่อบริจาค ๑๐๐ บาท หรือบริจาคออนไลน โดยพิมพกูเกิลคําวา “น้ําใจไทยเพื่อเด็ก
ในแอฟริกา”เพียงเทานี้ เราก็จะชวยกันรักษาชีวิต และสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับเด็ก ๆ และครอบครัวที่
กําลังเดือดรอน เพื่อใหพวกเขาไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
***********************************************************************************************
ที่มา : น้ําใจไทยเพื่อเด็กในแอฟริกา “ยูนิเซฟ” ชวนคนไทยสนับสนุน. (๒๕๖๑). เขาถึงเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑. เขาถึงไดจาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-176371
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ภาคผนวก ก.
แบบประเมินรวม

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๖๗

แบบประเมินรวม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ ๒
๑. แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชี้แจง
แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนสําหรับครูผูสอนประเมินผูเรียนแบงออกเปน ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ เกณฑคุณภาพในการประเมินสมรรถนะผูเรียน (Rubric)
ใชสําหรับประเมินสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล
สวนที่ ๒ แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะผูเ รียนสําหรับครู
การบันทึกขอมูล
ให ครู ผู ส อนทํ า การประเมิ น สมรรถนะผูเรีย นแตละคน โดยพิจ ารณาจากเกณฑคุณภาพ (Rubric)
ในแตละตัวชี้วัดและสมรรถนะตอไปนี้ แลวทําการบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึกผลการประเมินที่แนบมา
พรอมกันนี้ โดยมีรายละเอียดในการบันทึกดังนี้
ถา ผูเรียนมีคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
ใหกรอกหมายเลข ๓ ในชองพฤติกรรมแตละพฤติกรรม
ผูเรียนมีคุณภาพในระดับ ดี
ใหกรอกหมายเลข ๒ ในชองพฤติกรรมแตละพฤติกรรม
ผูเรียนมีคุณภาพในระดับ พอใช
ใหกรอกหมายเลข ๑ ในชองพฤติกรรมแตละพฤติกรรม
ผูเรียนมีคุณภาพในระดับ ปรับปรุง ใหกรอกหมายเลข ๐ ในชองพฤติกรรมแตละพฤติกรรม
ตัวอยางการบันทึกขอมูล
เลขที่
๑
๒
๓

ชื่อ-สกุล
ด.ช. เอ
ด.ช. บี
ด.ญ. ซี

๑
๓
๑
๓

ตัวชี้วัดที่ ๑
พฤติกรรม
บงชี้
๒ ๓
๒ ๓
๑ ๑
๓ ๓

๔
๓
๐
๓

ตัวชี้วัดที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๔
พฤติกรรม พฤติกรรม พฤติกรรม
บงชี้
บงชี้
บงชี้
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๓
๓
๓
๑
๒
๒
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๓

หมายเหตุ
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สวนที่ ๑ เกณฑคุณภาพในการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (Rubric)
สมรรถนะที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใชภาษาถายทอดความรู ความเขาใจ ความคิด ความรูสึกและทัศนะของตนเองดวยการพูดและการเขียน
พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)
๑. พูดถายทอดความรู
พูดถายทอดความรู ความเขาใจ
ความเขาใจจากสารที่อาน ฟง จากสารที่อาน ฟง ดู ดวยภาษา
หรือดูดวยภาษาของตนเองได ของตนเองไดอยางคลองแคลว
ชัดเจน
๒. พูดถายทอดความคิด
พูดถายทอดความคิด ความรูสึก
ความรูสึกและทัศนะของตนเอง และทัศนะจากสารที่อาน ฟง
จากสารที่อาน ฟงหรือดูดวย
หรือดู ตามที่กําหนดไดอยาง
ภาษาของตนเองได
สมเหตุสมผล คลองแคลว ชัดเจน
ดวยภาษาของตนเองได
๓. เขียนถายทอดความรู
เขียนถายทอดความรู ความเขาใจ
ความเขาใจจากสารที่อาน ฟง จากสารที่อาน ฟง ดู ดวยภาษา
หรือดูดวยภาษาของตนเองได ของตนเองไดใจความครอบคลุม
ครบถวน และถูกตองตามหลัก
การใชภาษา

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
พูดถายทอดความรู ความเขาใจ
จากสารที่อาน ฟง หรือดู ดวยภาษา
ของตนเองไดอยางชัดเจนแตขาด
ความคลองแคลว
พูดถายทอดความคิด ความรูสึก
และทัศนะจากสารที่อาน ฟง หรือดู
ตามที่กําหนด ไดอยางมีเหตุผล
ดวยภาษาของตนเองได

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
พูดถายทอดความรู ความเขาใจ ไมสามารถพูดถายทอดความรู
จากสารที่อาน ฟง หรือดู
ความเขาใจจากสารที่อาน ฟง
ดวยภาษาของตนเองไดบาง
หรือดู ดวยภาษาของตนเอง
หรือพูดได
พูดถายทอดความคิด ความรูสึก พูดถายทอดความคิด
และทัศนะจากสารที่อาน ฟง
ความรูสึกและทัศนะจากสาร
หรือดู ดวยภาษาของตนเอง
ที่อาน ฟง หรือดู ตามแบบ
ไดบางโดยมีเหตุผลไมเพียงพอ

เขียนถายทอดความรู ความเขาใจ
จากสารที่อาน ฟง ดู ดวยภาษาของ
ตนเองไดใจความสําคัญเปนสวนใหญ
แตไมครบถวนสมบูรณ และมี
ขอบกพรองในการใชภาษา วรรคตอน
และการเขียนคําไมเกิน ๒ แหง

เขียนถายทอดความรู ความเขาใจ เขียนถายทอดความรู
จากสารที่อาน ฟง ดู ดวยภาษา ความเขาใจจากสารที่อาน ฟง
ของตนเองไดใจความสําคัญ
หรือ ดูตามแบบ
เปนบางสวน และมีขอบกพรอง
ในการใชภาษา วรรคตอน
และการเขียนคําตั้งแต ๓ แหง
แตไมเกิน ๕ แหง
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สมรรถนะที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใชภาษาถายทอดความรู ความเขาใจ ความคิด ความรูสึกและทัศนะของตนเองดวยการพูดและการเขียน (ตอ)
ระดับคุณภาพ

พฤติกรรมบงชี้
๔. เขียนถายทอดความคิด
ความรูสึกและทัศนะของตนเอง
จากสารที่อาน ฟงหรือดูดวย
ภาษาของตนเองได

ดีเยี่ยม (๓)

ดี (๒)

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)

เขียนถายทอดความคิด ความรูสึก
และทัศนะของตนเองจากสารที่อาน
ฟง หรือดู ดวยภาษาของตนเอง
ไดใจความครอบคลุมครบถวนและ
ถูกตองตามหลักการใชภาษา

เขียนถายทอดความคิด ความรูสึก
และทัศนะของตนเองจากสารที่อาน
ฟง หรือดู ดวยภาษาของตนเอง
ไดใจความสําคัญเปนสวนใหญแตไม
ครบถวนสมบูรณและมีขอบกพรอง
ในการใชภาษา วรรคตอนและ
การเขียนคําไมเกิน ๒ แหง

เขียนถายทอดความคิด
ความรูสึกและทัศนะของตนเอง
จากสารที่อาน ฟง หรือดู
ดวยภาษาของตนเองไดใจความ
สําคัญเปนบางสวนและมี
ขอบกพรองในการใชภาษา
วรรคตอน และการเขียนคํา
ตั้งแต ๓ แหง แตไมเกิน ๕ แหง

ตัวชี้วัดที่ ๒ พูดเจรจาตอรอง
พฤติกรรมบงชี้
๑. พูดเจรจาโนมนาวไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณเพื่อ
ประโยชนตอตนเองและสังคม
๒. พูดเจรจาตอรองไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณเพื่อ
ประโยชนตอตนเองและสังคม

ดีเยี่ยม (๓)
พูดเจรจาโนมนาวทําใหผูอื่น
คลอยตามในวัตถุประสงคที่
ประโยชนตอตนเองและสังคม
ไดสําเร็จทุกสถานการณ
พูดเจรจาตอรอง ทําใหผูอื่น
คลอยตามในวัตถุประสงคที่
ประโยชนตอตนเองและสังคม
ไดสําเร็จทุกสถานการณ

ปรับปรุง (๐)
เขียนถายทอดความคิด
ความรูสึกและทัศนะของ
ตนเองจากสารที่อาน ฟง
หรือดูตามแบบ

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
พูดเจรจาโนมนาวทําใหผูอื่น
คลอยตามในวัตถุประสงคที่เปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม
ไดสําเร็จบางสถานการณ
พูดเจรจาตอรอง ทําใหผูอื่น
คลอยตามในวัตถุประสงคที่
ประโยชนตอตนเองและสังคม
ไดสําเร็จบางสถานการณ

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
พูดเจรจาโนมนาวทําใหผูอื่น
พูดเจรจาโนมนาวใหผูอื่น
คลอยตามในวัตถุประสงคที่เปน คลอยตามไมสําเร็จ
ประโยชนตอตนเองไดสําเร็จ
พูดเจรจาตอรอง ทําใหผูอื่น
คลอยตามในวัตถุประสงคที่
ประโยชนตอตนเองไดสําเร็จ

พูดเจรจาตอรองใหผูอื่น
คลอยตามไมสําเร็จ

๘๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สมรรถนะที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๓ เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร
พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)
๑. รับรูขอมูลขาวสารที่เปน
รับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ประโยชน
จากแหลงตาง ๆ ไดถูกตองและ
เหมาะสมดวยตนเองทุกครั้ง
๒. ตัดสินใจเลือกรับหรือไมรับ ตัดสินใจเลือกรับ หรือไมรับ ขอมูล
ขอมูลขาวสารไดอยางมีเหตุผล ขาวสาร โดย คํานึงถึงประโยชนที่
มีตอการพัฒนาตนเอง และสวนรวม
อยางมีเหตุผลประกอบในทุก ๆ ครั้ง

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
รับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
จากแหลงตาง ๆ ไดถูกตองและ
เหมาะสมดวยตนเองเปนบางครั้ง
ตัดสินใจเลือกรับ หรือไมรับ ขอมูล
ขาวสาร โดย คํานึงถึงประโยชนที่มี
ตอการพัฒนาตนเอง และสวนรวม
อยางมีเหตุผลประกอบเปนบางครั้ง

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
รับรูขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนจากแหลงตาง ๆ
ตามที่ผูอื่นชี้แนะ
ตัดสินใจเลือกรับ หรือไมรับ
ขอมูลขาวสาร โดย คํานึงถึง
ประโยชนที่มีตอการพัฒนา
ตนเอง หรือสวนรวมโดยมี
เหตุผลประกอบบางครั้ง

ปรับปรุง (๐)
รับขอมูลขาวสารทุกประเภท
โดยไมจําแนกแยกแยะ
ตัดสินใจเลือกรับ หรือไมรับ
ขอมูลขาวสาร ตามความ
ตองการของตนเองโดยไม
ไตรตรอง

ตัวชี้วัดที่ ๔ เลือกใชวิธีการสื่อสาร
พฤติกรรมบงชี้
๑. เลือกใชวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีตอตนเองและ
สังคม

ดีเยี่ยม (๓)
เลือกใชวิธีการสื่อสารที่ เหมาะสม
และคุมคากับลักษณะขอมูล
ขาวสารโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ตอตนเองและสังคมทุครั้ง

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
เลือกใชวิธีการสื่อสารที่ เหมาะสม
และคุมคากับลักษณะขอมูลขาวสาร
โดย คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตอ
ตนเองและสังคมเปนบางครั้ง

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
เลือกใชวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสม กับลักษณะขอมูล
ขาวสารโดย คํานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นตอตนเองหรือสังคม

ปรับปรุง (๐)
เลือกใชวิธีการสื่อสารกับ
ลักษณะขอมูลขาวสารโดยไม
คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตอ
ตนเองและสังคม

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๗๑

สมรรถนะที่ ๒ ความสามารถในการคิด
ตัวชี้วัดที่ ๑ คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห)
พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)
๑. จําแนก จัดหมวดหมู
มีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
จัดลําดับความสําคัญ และ
๑. จําแนกขอมูลได
เปรียบเทียบขอมูลในบริบท
๒. จัดหมวดหมูขอมูลได
ของการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. จัดลําดับความสําคัญของ
ขอมูลได
๔. เปรียบเทียบขอมูลได
ในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับความเปนจริง
๒. หาความสัมพันธของ
ระบุความสัมพันธของ
สวนประกอบตาง ๆ ของ
สวนประกอบตาง ๆ ของขอมูล
ขอมูลที่พบเห็นในบริบทของ และสามารถเชื่อมโยงกับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน
เหตุการณที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันไดถูกตองครบถวน

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
มีพฤติกรรมบงชี้ ๓ พฤติกรรม
ในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับความเปนจริง

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
มีพฤติกรรมบงชี้พฤติกรรม
ไมมีพฤติกรรมบงชี้พฤติกรรมใด
ในบริบทของการดําเนิน
พฤติกรรมหนึ่ง หรือไมปรากฏ
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม พฤติกรรมใดเลย
สอดคลองกับความเปนจริง

ระบุความสัมพันธของสวนประกอบ
ตาง ๆ ของขอมูล และสามารถ
เชื่อมโยงกับเหตุการณที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวันไดถูกตอง

ระบุความสัมพันธของ
สวนประกอบตาง ๆ ของขอมูล
ไดถูกตอง แตไมสามารถ
เชื่อมโยงกับเหตุการณที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวันได

ไมสามารถระบุความสัมพันธ
ของสวนประกอบตาง ๆ ของ
ขอมูล และไมสามารถเชื่อมโยง
กับเหตุการณที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันได

๘๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สมรรถนะที่ ๒ ความสามารถในการคิด (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๑ คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห) (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้

๓. สามารถระบุหลักการ
สําคัญแนวคิดหรือความรู
ที่ปรากฏในขอมูล ที่พบเห็น
ในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ระบุหลักการสําคัญ แนวคิด หรือ
ความรูที่ปรากฏในขอมูลตาง ๆ
ที่พบเห็นในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและ
ครบถวน

ดี (๒)

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)

ระบุหลักการสําคัญ แนวคิด หรือ
ความรูที่ปรากฏในขอมูลตาง ๆ
ที่พบเห็นในบริบทของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดถูกตองแตไม
ครบถวน

ระบุหลักการสําคัญ แนวคิด
หรือความรูที่ปรากฏในขอมูล
ตาง ๆ ที่พบเห็นในบริบทของ
การดําเนินชีวิตประจําวันได
ถูกตองเปนบางสวนและไม
ครบถวน

ปรับปรุง (๐)
หลักการสําคัญ แนวคิด
หรือความรูที่ปรากฏในขอมูล
ตาง ๆ ที่พบเห็นในบริบทของ
การดําเนินชีวิตประจําวัน
ไมถูกตอง

ตัวชี้วัดที่ ๒ คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ)
พฤติกรรมบงชี้
๑. คิดสังเคราะหเพื่อนําไปสู
การวางแผน ออกแบบ
คาดการณ กําหนดเปน
เปาหมายในอนาคต เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจตอตนเอง
และสังคม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
รวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูล
และนําขอมูลที่เกี่ยวของมาหลอม
รวม สรุปเปนองคความรู หรือ
สารสนเทศ เพื่อประกอบ
การวางแผนตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การสรางผลงาน ที่เกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได

ดี (๒)

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)

รวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูล และ รวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูล
นําขอมูลที่เกี่ยวของมาหลอมรวม
และนําขอมูลที่เกี่ยวของมา
สรุปเปนองคความรู หรือสารสนเทศ หลอมรวมกันไดเปนผลงาน
เพื่อประกอบการวางแผนตัดสินใจที่
เกี่ยวกับการสรางผลงาน ที่เกี่ยวกับ
ตนเองหรือสังคมได

ปรับปรุง (๐)
รวบรวมขอมูล จัดกระทํา
ขอมูล และนําขอมูลที่
เกี่ยวของมาหลอมรวมกัน
ไมได

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๗๓

สมรรถนะที่ ๒ ความสามารถในการคิด (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๑ คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ) (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
๒. คิดสรางสรรค มีจิตนาการ
คิดในทางบวก และสามารถ
ประยุกตสรางสรรคสิ่งใหม
เพื่อประโยชนตอตนเองและ
สังคม
๓. คิดอยางมีวิจารญาณ
เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือก
ที่หลากหลายโดยใชเกณฑที่
เหมาะสม

ดีเยี่ยม (๓)
ใชจินตนาการเชิงบวกใน
การสรางสรรคสิ่งแปลกใหม
และ/หรือประยุกตสรางสิ่งใหม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอตนเอง
และสังคม
คิดแบบองครวม รอบดาน
มีเหตุผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจเลือก
บนพื้นฐานของขอมูลที่นาเชื่อถือ
โดยใชเกณฑที่ถูกตองเหมาะสมตอ
ตนเองและสังคม

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
ใชจินตนาการเชิงบวกใน
การสรางสรรคสิ่งแปลกใหม และ/
หรือประยุกตสรางสิ่งใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอตนเองหรือสังคม

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ใชจินตนาการเชิงบวกใน
การสรางสรรคสิ่งแปลกใหม
และ/หรือประยุกตสรางสิ่งใหม
ได

ปรับปรุง (๐)
ใชจินตนาการเชิงบวกใน
การสรางสรรคสิ่งแปลกใหม
และ/หรือประยุกตสรางสิ่งใหม
ไม

คิดแบบองครวม รอบดาน
มีเหตุผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจเลือก
บนพื้นฐานของขอมูลที่นาเชื่อถือ
โดยใชเกณฑที่ถูกตองเหมาะสมตอ
ตนเองหรือสังคม

คิดแบบองครวม รอบดาน
มีเหตุผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจ
เลือกบนพื้นฐานของขอมูลที่
นาเชื่อถือโดยใชเกณฑที่ถูกตองได

คิดแบบองครวมรอบดานมี
เหตุผลเชิงตรรกะ และ
ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่นาเชื่อถือโดยใชเกณฑ
ที่ถูกตองไมได

๘๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแกปญหา
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใชกระบวนการแกปญหาโดยวิเคราะหปญหา วางแผนในการแกปญหา ดําเนินการแกปญหา ตรวจสอบและสรุปผล
พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)

๑. วิเคราะหปญหา
๑.๑ ระบุปญหาที่เกิดขึ้นกับ ระบุปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองที่ตรงกับสภาพปญหาได
ตนเอง
มากกวา ๓ ปญหา
๑.๒ ระบุปญหาที่เกิดขึ้นกับ ระบุปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใกลตัว
บุคคลใกลตัวที่ตรงกับสภาพ
ปญหาไดมากกวา ๓ ปญหา
๑.๓ ระบุสาเหตุของปญหา ระบุสาเหตุของปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นไดสอดคลองกับปญหา
มากกวา ๓ สาเหตุ
๑.๔ จัดระบบขอมูล
๑.๔.๑. การจําแนก
จําแนกและจัดหมวดหมูสาเหตุ
ของปญหาไดถูกตองทุกสาเหตุ
๑.๔.๒. การจัดลําดับ

มีการจัดลําดับความสําคัญของ
สาเหตุของปญหาไดอยาง
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ

ดี (๒)

ระดับคุณภาพ
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)

ปรับปรุง (๐)

ระบุปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ระบุปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ที่ตรงกับสภาพปญหาได ๓ ปญหา ที่ตรงกับสภาพปญหาได ๒ ปญหา

ระบุปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองที่ตรงตามสภาพปญหาได
๑ ปญหา
ระบุปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ระบุปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ระบุปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ใกลตัวที่ตรงกับสภาพปญหาได
ใกลตัวที่ตรงกับสภาพปญหาได
ใกลตัวที่ตรงตามสภาพปญหาได
๓ ปญหา
๒ ปญหา
๑ ปญหา
ระบุสาเหตุของปญหาตาง ๆ ที่
ระบุสาเหตุของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ระบุสาเหตุของปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นไดสอดคลองกับปญหา
ไดสอดคลองกับปญหา ๒ สาเหตุ
เกิดขึ้นได ๑ สาเหตุหรือระบุสาเหตุ
๓ สาเหตุ
ไดแตไมสอดคลองกับปญหา
จําแนกและจัดหมวดหมูสาเหตุของ
ปญหาไดถูกตอง ๒ ใน ๓ สาเหตุ

จําแนกและจัดหมวดหมูสาเหตุของ
ปญหาไดถูกตอง ๑ ใน ๓ สาเหตุ

จําแนกและจัดหมวดหมูสาเหตุ
ของปญหาไมไดหรือไมมีการจัด
หมวดหมู
มีการจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ มีการจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของ
ของปญหาไดอยางสมเหตุสมผล
ของปญหาไดอยางสมเหตุสมผล
สาเหตุของปญหา หรือจัดได
๒ ใน ๓ สาเหตุ
๑ ใน ๓ สาเหตุ
ไมสมเหตุสมผล

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๗๕

สมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแกปญหา (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใชกระบวนการแกปญหาโดยวิเคราะหปญหา วางแผนในการแกปญหา ดําเนินการแกปญหา ตรวจสอบและสรุปผล (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
ewrsdq

๑.๔.๓. เชื่อมโยง

๑.๕ การตั้งสมมุติฐาน
๑.๖ การกําหนดทางเลือก

๑.๗ การตัดสินใจเลือก
วิธีการ

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ
แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ไมมีการแสดงการเชื่อมโยง
ระหวางสาเหตุของปญหาและ ระหวางสาเหตุของปญหาและผลที่ ระหวางสาเหตุของปญหาและผลที่จะ ความสัมพันธระหวางสาเหตุ
ผลที่จะเกิดขึ้นไดโดยมีขอมูล
จะเกิดขึ้นไดโดยมีขอมูลสนับสนุน
เกิดขึ้นไดโดยมีขอมูลสนับสนุนอยาง ของปญหาและผลที่จะเกิดขึ้น
สนับสนุนอยางสมเหตุสมผล
อยางสมเหตุสมผล ๒ ใน ๓ สาเหตุ สมเหตุสมผล ๑ ใน ๓ สาเหตุ
ทุกสาเหตุ
บอกแนวโนมของสถานการณที่ บอกแนวโนมของสถานการณที่จะ บอกแนวโนมของสถานการณที่จะ
บอกแนวโนมของสถานการณที่จะ
จะเกิดขึ้นไดมากวา ๓
เกิดขึ้นได ๓ สถานการณ
เกิดขึ้นได ๒ สถานการณ
เกิดขึ้นได ๑ สถานการณหรือบอก
สถานการณ
ไมได
กําหนดทางเลือกใน
กําหนดทางเลือกในการแกปญหาที่มี กําหนดทางเลือกในการแกปญหาที่มี กําหนดทางเลือกในการแกปญหา
การแกปญหาที่มีความเปนไปได ความเปนไปได ๓ วิธี
ความเปนไปได ๒ วิธี
มีความเปนไปได ๑ วิธี หรือกําหนด
มากกวา ๓ วิธี
ทางเลือกที่เปนไปไมได
ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา
โดยพิจารณาขอดีและขอจํากัด
ซึ่งไมเกิดผลกระทบในทางลบแก
ตนเองและผูอื่น

ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาโดย
พิจารณาขอดีและขอจํากัดและมี
ผลกระทบในทางลบแกตนเองและ
ผูอื่นไมเกิน ๑ ประเด็น

ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา
โดยพิจารณาขอดีและขอจํากัดและมี
ผลกระทบในทางลบแกตนเองและ
ผูอื่น ๒ ประเด็น

ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาโดย
ไมพิจารณาขอดีและขอจํากัดทําให
เกิดผลกระทบในทางลบแกตนเอง
และผูอื่นมากกวา ๒ ประเด็น

๘๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแกปญหา (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใชกระบวนการแกปญหาโดยวิเคราะหปญหา วางแผนในการแกปญหา ดําเนินการแกปญหา ตรวจสอบและสรุปผล (ตอ)

พฤติกรรมบงชี้
๒. การวางแผนในการ
แกปญหา

๓. การดําเนินการแกปญหา
๓.๑ การปฏิบัติตามแผน
๓.๒ การตรวจสอบทบทวน
แผน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
มีการวางแผนและออกแบบวิธี
มีการวางแผนและออกแบบ
มีการวางแผนและออกแบบวิธี
การแกปญหาโดยใชขอมูล
วิธีการแกปญหาที่มีความเปนไปได การแกปญหาโดยใชขอมูล
รายละเอียดประกอบการวางแผน
อยางสมเหตุสมผลโดยใชขอมูล รายละเอียดประกอบการวางแผน
มีขั้นตอนของแผนงานอยางชัดเจน มีขั้นตอนของแผนงานอยางชัดเจน
รายละเอียดประกอบ
และมีขอมูลเพียงพอ
การวางแผน มีขั้นตอนของ
แผนงานอยางชัดเจน และมี
ขอมูลเพียงพอ
ปฏิบัติตามแผนการแกปญหา
ที่กําหนดไวทุกขั้นตอนมีขอมูล
สนับสนุนครบถวนสมบูรณ
มีการตรวจสอบทบทวนแผน
และมีการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองครบถวนสมบูรณ

ปฏิบัติตามแผนการแกปญหา
ที่กําหนดไว ๒ ใน ๓ ของขั้นตอน
และมีขอมูลสนับสนุนสมบูรณ
มีการตรวจสอบทบทวนแผน
และมีการแกไขขอบกพรองแตไม
สมบูรณ

ปฏิบัติตามแผนการแกปญหา
ที่กําหนดไว ๑ ใน ๓ ของขั้นตอน
และมีขอมูลสนับสนุนสมบูรณ
มีการตรวจสอบทบทวนแผน แตไมมี
การแกไขขอบกพรอง

ปรับปรุง (๐)
ไมมีการวางแผนและออกแบบ
วิธีการแกปญหา

ไมมีการปฏิบัติตามแผน
การแกปญหาที่วางไว
ไมมีการตรวจสอบทบทวน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๗๗

สมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแกปญหา (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใชกระบวนการแกปญหาโดยวิเคราะหปญหา วางแผนในการแกปญหา ดําเนินการแกปญหา ตรวจสอบและสรุปผล (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
๔. สรุปผลและรายงาน

ดีเยี่ยม (๓)
มีการสรุปผลและจัดทํารายงาน
อยางถูกตอง สมบูรณ ชัดเจน
มีหลักฐานอางอิงอยางสมเหตุ
สมผลและแสดงถึงการนําขอ
คนพบที่ไดไปประยุกตใชใน
สถานการณอื่น

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
มีการสรุปผลและจัดทํารายงานอยาง มีการสรุปผลและจัดทํารายงาน
ถูกตอง สมบูรณ ชัดเจน มีหลักฐาน แตไมแสดงถึงการนําขอคนพบที่ได
อางอิงและแสดงถึงการนําขอคนพบ ไปประยุกตใชในสถานการณอื่น
ที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณอื่น

ปรับปรุง (๐)
ไมมีการสรุปและจัดทํา
รายงานผล

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลลัพธที่เกิดจากการแกปญหา
พฤติกรรมบงชี้
๑ คุณภาพของผลงาน/
การแกปญหา

๒ นําไปประยุกตใช

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการแกปญหา ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการแกปญหา
การแกปญหามีความถูกตอง
มีความถูกตองตามหลักการเหตุผล มีความถูกตองตามหลักการเหตุผล
ตามหลักการ เหตุผล และเกิด แตไมไดเกิดจากการดําเนินงานตาม แตการแกปญหาไมเปนไปตาม
ขั้นตอนที่กําหนด
จากการดําเนินงานตามขั้นตอน ขั้นตอนที่กําหนดไวทั้งหมด
ที่กําหนดอยางชัดเจน
นําขอคนพบจากผลงาน/ชิ้นงาน นําขอคนพบจากผลงาน/ชิ้นงาน
นําขอคนพบจากผลงาน/ชิ้นงาน
ไปประยุกตใชในการปองกันและ ไปประยุกตใชในการปองกันและ
ไปประยุกตใชในการปองกันและ
แกปญหาในสถานการณอื่น ๆ แกปญหาในสถานการณอื่น ๆ
แกปญหาในสถานการณอื่น
ไดอยางสอดคลองตามหลัก
ไดอยางสมเหตุสมผล
เหตุผลและคุณธรรม

ปรับปรุง (๐)
ผลงาน/ชิน้ งานที่เกิดจากการแกปญหา
ไมถูกตองตามหลักการ เหตุผล และ
ไมไดเกิดจากการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กําหนด
ไมมีการนําขอคนพบจากผลงาน/
ชิ้นงานไปประยุกตใชในการปองกัน
และแกปญหาในสถานการณอื่น

๘๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สมรรถนะที่ ๔ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๑ นํากระบวนการเรียนรูที่หลากหลายไปใชในชีวิตประจําวัน
พฤติกรรมบงชี้

๑. นําความรู ทักษะ และ
กระบวนการที่หลากหลาย
มาสรางผลงาน/โครงงานที่
เปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม

ดีเยี่ยม (๓)
นําความรู / ทักษะและเทคนิควิธี
ตาง ๆ มาใชสรางสรรคงานอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
(ผลงานมีประโยชน ประหยัด
งบประมาณ/ทรัพยากร และ
สําเร็จ) ในเวลาที่กําหนดและ
สามารถนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
นําความรู / ทักษะและเทคนิควิธี
ตาง ๆ มาใชสรางสรรคงานอยาง
เปนระบบแตขาดประสิทธิภาพ
(ประโยชน ประหยัดงบประมาณ/
ทรัพยากร และสําเร็จ) ในเวลาที่
กําหนดและสามารถนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
นําความรู / ทักษะและเทคนิค นําความรู / ทักษะและ
วิธีตาง ๆ มาใชสรางสรรคงานได เทคนิควิธีตาง ๆ มาใช
แตไมมีประสิทธิภาพและไม
สรางสรรคงานไมได
สําเร็จในเวลาที่กําหนด

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๗๙

ตัวชี้วัดที่ ๒ เรียนรูดวยตนเองและเรียนรูอยางตอเนื่อง
พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)
๑. มีทักษะในการแสวงหา สืบคนความรู ขอมูล ขาวสาร
ความรู ขอมูล ขาวสาร
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ หรือแหลง
อางอิงที่หลากหลายโดยปฏิบัติ
ทุกครั้ง
๒. สามารถเชื่อมโยงความรู สังเคราะหความรู ขอมูล ขาวสาร
ที่ไดรับและสามารถนําเสนอ
ประเด็นที่เปนแกนสาระสําคัญ
ครบถวนหรือเปรียบเทียบกับ
หลักการทฤษฎีไดอยางสอดคลอง
นาเชื่อถือทุกประเด็น
๓. มีวิธีการในการศึกษา
มีวิธีการที่หลากหลายในการศึกษา
ความรูเพิ่มเติมเพื่อขยาย
คนควา ขอมูล ขาวสารเพื่อสราง
ประสบการณไปสูก ารเรียนรู ประเด็นการเรียนรูใหม ๆ ที่เปน
สิ่งใหม และสรางองคความรู ประโยชน ตามความสนใจอยาง
ตามความสนใจอยางตอเนื่อง ตอเนื่อง

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
สืบคนความรู ขอมูล ขาวสาร
สืบคนความรู ขอมูล ขาวสาร
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ หรือแหลง
จากแหลงเรียนรู หรือแหลง
อางอิงที่หลากหลายโดยปฏิบัติเปน อางอิงที่ไมหลากหลาย
บางครั้ง
สังเคราะหความรู ขอมูล ขาวสารที่ จัดกลุมความรู ขอมูล ขาวสาร
ไดรับและสามารถนําเสนอประเด็นที่ ที่ไดรับและสามารถนําเสนอ
เปนแกนสาระสําคัญไดเปนบางสวน ประเด็นที่เปนแกนสาระสําคัญได
หรือเปรียบเทียบกับหลักการทฤษฎี
ไดอยางสอดคลองนาเชื่อถือเปนบาง
ประเด็น
มีวิธีการที่หลากหลายในการศึกษา มีวิธีการในการศึกษาคนควา
คนควา ขอมูล ขาวสารเพื่อสราง
ขอมูล ขาวสารที่ไมหลากหลาย
ประเด็นการเรียนรูใหม ๆ ที่เปน
เพื่อสรางประเด็นการเรียนรูใหม ๆ
ประโยชน ตามความสนใจได
ที่เปนประโยชนตามความสนใจ

ปรับปรุง (๐)
คัดลอก ขอมูล ขาวสาร ผูอื่น
โดยไมมีการสืบคน
จัดกลุมความรู ขอมูล ขาวสาร
ที่ไดรับไมไดหรือนําเสนอ
ประเด็นที่เปนแกน
สาระสําคัญโดยเปรียบเทียบ
หลักการทฤษฎีไมสอดคลอง
หรือไมนาเชื่อถือ
มีวิธีการในการศึกษาคนควา
ขอมูล ขาวสาร แตไมสามารถ
สรางประเด็นการเรียนรูใหม ๆ

๘๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตัวชี้วัดที่ ๓ ทํางานและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)
๑. ทํางานรวมกับผูอื่นอยาง
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
สรางสรรค สามารถแสดง
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ความคิดเห็นของตน ยอมรับฟง โดยสนับสนุนหรือคัดคาน
ความคิดเห็นของผูอื่น
ความคิดเห็นนั้นดวยกิริยาวาจาที่
สุภาพ ใหเกียรติผูอื่น พรอมทั้ง
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบจน
สําเร็จ เปนทีพ่ ึงพอใจของกลุม
๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกา
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม
หนาที่ ความรับผิดชอบ
สามารถระบุหนาที่ในความ
รับผิดชอบของตน และปฏิบัติตาม
หนาที่ ที่สงผลใหเกิดผลดีตอ
ตนเองและสวนรวม
๓. การเขารวมกิจกรรมกับ
ปฏิบัติตนไดตามสิทธิของตนเอง
ผูอื่นอยางสรางสรรค
ในการเขารวมกิจกรรมมีความกลา
ในการเรียกรองสิทธิ์ที่ถูกละเลย
และไมละเมิดหรือรูจักเคารพสิทธิ์
ที่พึงไดของผูอื่น

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น โดยสนับสนุน
หรือคัดคานความคิดเห็นบางดวย
กิริยาวาจาที่สุภาพ ใหเกียรติผูอื่น
พรอมทั้งปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ
จนสําเร็จ

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
ปฏิบัติงานของตนเองได
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น แตไมรับฟงความคิดเห็นของ
หรือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ผูอื่น
สําเร็จเมื่อมีผูอื่นมากระตุน

ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม ไมปฏิบัติตามกฎ กติกาของ
สามารถระบุหนาที่ในความรับผิดชอบ สามารถระบุหนาที่ได แตละเลย สังคมหรือละเลยในหนาที่
ของตน และปฏิบัติตามหนาที่
การปฏิบัติเปนบางครั้ง
ที่สงผลใหเกิดผลดีตอตนเองได
ปฏิบัติตนไดตามสิทธิ์ที่มีในการเขารวม
กิจกรรม แตไมกลาเรียกรองสิทธิ์ที่
ถูกละเลยและใหโอกาสผูอื่นใชสิทธิ์
ที่พึงได

ปฏิบัติตนตามสิทธิ์ที่มีในบาง
กิจกรรม แตไมละเมิดหรือใช
โอกาสในการหยิบฉวยสิทธิ์ที่
พึงไดของผูอื่น

ละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น
ในบางโอกาส

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๘๑

สมรรถนะที่ ๔ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ทํางานและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้

ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม (๓)
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รื่นรมยสงผลที่ดีตอสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของตนเองและผูอื่น

ดี (๒)
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรื่นรมย
สงผลที่ดีตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของตนเองหรือผูอื่น

มีพฤติกรรมในการแสดงออกถึง
การยอมรับ กับผูรวมกิจกรรมที่
แตกตางทางกาย ทางความคิด
ตางเพศ ตางวัยอยางจริงใจ

๖. ใชภาษา กิริยา ทาทาง
เหมาะสมกับบุคคลและ
โอกาสตามมารยาทสังคม

ไมสามารถดูแลตนเอง
ตามการเปลี่ยนแปลงของ
รางกาย และไมเห็น
ความสําคัญของการเสมอภาค
ทางเพศ
มีกิริยา วาจา ทาทาวงและแตงกาย มีกิริยา วาจา ทาทาง และแตงกาย มีกิริยา วาจา ทาทางหรือแตงกาย มีกิริยา วาจา ทาทางหรือ
สุภาพ เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ สุภาพเหมาะสมเมื่ออยูตอหนาชุมชน ไมเหมาะสมเมื่ออยูตอหนาชุมชน แตงกายไมเหมาะสมในทุก
ในทุกโอกาส
ในบางครั้ง
โอกาส

๗. ปฏิบัติงาน ในสวนรวม
อยางมีความสุข

พึงพอใจเขารวมกิจกรรมอยาง
กวางขวางในฐานะผูนําหรือผูตาม

๔. เห็นคุณคาของการมีชีวิต

๕. เขาใจ ยอมรับ ปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย ความเสมอภาค
ทางเพศ

ปรับปรุง (๐)
มีพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผล
ตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของตนเองและผูอื่น

มีพฤติกรรมในการแสดงออกถึง
การยอมรับ กับผูรวมกิจกรรมที่
แตกตางทางกาย ทางความคิด
ตางเพศ ตางวัยอยางมีเงื่อนไข

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รื่นรมยสงผลที่ดีตอสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของผูอื่นโดยหวัง
ประโยชนสวนตน
เขาใจ ยอมรับ ปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงทางกาย
ทางความคิด เพศและวัยของ
ตนเอง

เขารวมกิจกรรมสวนรวมไดเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน

มีความกังวลอยูบางเมื่อตอง
ปฏิบัติงานกับผูอื่น

แยกตนเองจากการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นมาทํางานแตผูเดียว

๘๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สมรรถนะที่ ๔ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๔ จัดการกับปญหาและความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
พฤติกรรมบงชี้

๑. วิเคราะห สถานการณ
ปญหาและมีการจัดการได
เหมาะสม

ดีเยี่ยม (๓)
มีวุฒิภาวะทางอารมณใน
การควบคุมตนเองใหรับรูปญหา/
ความขัดแยงที่กําลังประสบ
มีการเก็บขอมูลเพื่อประเมิน
ทางเลือกในการแกปญหาของ
ตนเองและผูอื่น แลวจึงลงมือแกไข
ปญหาไดประสบผลสําเร็จ

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
มีวุฒิภาวะทางอารมณในการควบคุม
ตนเองใหรับรูปญหา/ความขัดแยงที่
กําลังประสบ มีการสอบถามหรือเก็บ
ขอมูลเพื่อประเมินทางเลือกใน
การแกปญหาของตนเองหรือผูอื่น
แลวจึงลงมือแกไขปญหาไดประสบ
ผลสําเร็จ

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ควบคุมตนเองใหรับรูปญหา/
ความขัดแยงที่กําลังประสบ
และแกไขปญหาโดยไมประเมิน
ทางเลือกในการแกปญหา

ปรับปรุง (๐)
รับรูปญหา/ความขัดแยง
ที่กําลังประสบ แตไมสามารถ
แกไขปญหาได

ตัวชี้วัดที่ ๕ ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดลอม
พฤติกรรมบงชี้
๑. ติดตามขาวสารเหตุการณ
ปจจุบันของสังคมโลก
๒.ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม สภาพแวดลอม

ดีเยี่ยม (๓)
ตื่นตัวรับรูขาวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของขาวสารที่อาจจะ
เกิดกับตนและสังคมโลก
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดลอมได
อยางเหมาะสม โดยไมมีพฤติกรรม
ขัดแยงกับวัฒนธรรมของสังคมไทย

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
ตื่นตัวรับรูขาวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของขาวสารที่อาจจะเกิด
กับตนและชุมชน
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม

พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
รับรูขาวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของขาวสารที่อาจจะ
เกิดกับตน
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม และสภาพแวดลอม

ปรับปรุง (๐)
ขาดความใสใจในขอมูล
ขาวสาร
รับรูสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สภาพแวดลอมแตไมใสใจ
ที่จะปรับตัว

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๘๓

สมรรถนะที่ ๔ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๖ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)
ปฏิบัติตนเปนผูมีพฤติกรรมที่พึง
๑. รูจักปองกัน หลีกเลี่ยง
ประสงค ทุกรายการ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
การลวงละเมิดทางเพศ อุบัติเหตุ ๑. หลีกเลี่ยงจากสารเสพติด
สารเสพติด และความรุนแรง ทุกประเภท
๒. ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา
๓. ไมปรากฏพฤติกรรมลวงละเมิด
ทางเพศ
๔. มีความระมัดระวังในการเลนหรือ
ทํากิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ
๕. รับประทานอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ
๖. ออกกําลังกายเปนประจํา
๒. จัดการกับอารมณและ
ควบคุมอารมณ โดยไมแสดงความ
ความเครียดไดอยางถูกตองและ ฉุนเฉียวหรือไมพอใจดวยคําพูด
เหมาะสม
กิริยาอาการตอหนาผูอื่นใชเวลาวาง
ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชน
เพื่อผอนคลายความเครียดได

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
ปฏิบัติตนเปนผูมีพฤติกรรมที่พึง ปฏิบัติตนเปนผูมีพฤติกรรมที่พึง ปฏิบัติตนเปนผูมีพฤติกรรม
ประสงค ในขอ ๑-๔ และขอ ๕-๖ ประสงค ในขอ ๑-๔
ทีพ่ งึ ประสงค ไมครบตาม
ขอใดขอหนึ่ง
ขอ ๑-๔

ควบคุมอารมณ โดยไมแสดงความ
ฉุนเฉียวหรือไมพอใจดวยคําพูด
กิริยาอาการ ตอหนาผูอื่นใชเวลา
วางเพื่อผอนคลายความเครียด

แสดงความฉุนเฉียวหรือไม
ควบคุมอารมณ โดยไมแสดง
ความฉุนเฉียวหรือไมพอใจดวย พอใจดวยคําพูด กริยา อาการ
คําพูด กิริยาอาการ ตอหนาผูอื่น ตอหนาผูอื่น
เมื่อมีผูชี้แนะทวงติง

๘๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ ๑ เลือกและใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

พฤติกรรมบงชี้
๑. เลือกและใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรูอ ยางสรางสรรค
และมีคุณธรรม

๒. เลือกและใชเทคโนโลยี
ในการสื่อสารอยางสรางสรรค
และมีคุณธรรม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช / ผานเกณฑ (๑)
ปรับปรุง (๐)
เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกและใชเทคโนโลยีใน
เลือกและใชเทคโนโลยีในการสืบคน
ในการสืบคน คนควา รวบรวม
ในการสืบคน คนควา รวบรวม
การสืบคน คนควา รวบรวม
คนควา รวบรวม และสรุปความรู
และสรุปความรูดวยตนเองได
และสรุปความรูดวยตนเองไดอยาง และสรุปความรูดวยตนเองไดอยาง ดวยตนเองไดแตตองอาศัยผูแนะนํา
อยางถูกตอง มีความหลากหลาย ถูกตอง มีความหลากหลาย
ถูกตอง และเปนประโยชนตอ
แปลกใหม และเปนประโยชนตอ แปลกใหมและเปนประโยชนตอ ตนเองหรือสังคม
ตนเองและสังคม โดยสามารถ
ตนเองหรือสังคม
แนะนําผูอื่นได
เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกและใชเทคโนโลยีในการรับ เลือกและใชเทคโนโลยีใหผูอื่น
ในการรับและสงสารใหผูอื่นเขาใจได ในการรับและสงสารใหผูอื่นเขาใจได และสงสารใหผูอื่นเขาใจไดอยาง เขาใจไดอยางถูกตองแตไมคํานึงถึง
อยางถูกตองและมีความหลากหลาย อยางถูกตอง และมีความหลากหลาย ถูกตอง โดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน ผลกระทบตอผูอื่น
แปลกใหม โดยไมทําใหผูอื่น
แปลกใหม โดยไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน และสามารถแนะนํา เดือดรอน
ผูอื่นได

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๘๕

สมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๑ เลือกและใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)
๓. เลือกและใชเทคโนโลยี
เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการทํางานอยางสรางสรรค เพื่อลดขั้นตอน เวลา ทรัพยากร
และมีคุณธรรม
ในการทํางานและนําเสนอผลงาน
ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม
โดยมีความหลากหลาย แปลกใหม
นาสนใจ ไมลอกเลียนแบบ ไมทํา
ใหผูอื่นเดือดรอน ไมมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสามารถ
แนะนําผูอื่นได
๔. การเลือกและใชเทคโนโลยี เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการแกปญหาอยาง
ในการแกปญหาอยางสรางสรรค
สรางสรรคและมีคุณธรรม
ไดดวยตนเอง ทําใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม โดยไมทําให
ผูอื่นเดือดรอน ไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสามารถแนะนํา
ผูอื่นได

ระดับคุณภาพ

ดี (๒)
เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลด
ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ในการทํางาน
และนําเสนอผลงานที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม โดยไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

พอใช / ผานเกณฑ (๑)
เลือกและใชเทคโนโลยีเพื่อลด
ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร
ในการทํางานและนําเสนอ
ผลงานที่เปนประโยชนตอ
ตนเองหรือสังคม

ปรับปรุง (๐)
เลือกและใชเทคโนโลยีเพื่อลด
ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร
ในการทํางานและนําเสนอ
ผลงานไดโดยตองมีผูแนะนํา

เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคไดดวย
ตนเอง ทําใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และสังคม

เลือกและใชเทคโนโลยี
ในการแกปญหาไดดวยตนเอง
ทําใหเกิดประโยชนตอตนเอง
หรือสังคม

เลือกและใชเทคโนโลยี
ในการแกปญหาไดโดยตองมี
ผูแนะนํา

๘๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

พฤติกรรมบงชี้

ดีเยี่ยม (๓)
๑. การกําหนดปญหา หรือ
ระบุปญหาหรือความตองการ
ความตองการ
ไดชัดเจน ครอบคลุมและตรงกับ
งานที่ทํา
๒. การรวบรวมขอมูล
ใชเทคโนโลยีรวบรวมขอมูลได
ถูกตอง นาเชื่อถือตรงกับปญหา
หรือความตองการเพียงพอที่จะ
นํามาใชงาน
๓. เลือกวิธีการ
เลือกวิธีการไดตรงกับปญหาหรือ
ความตองการไดทุกครั้ง
๔. การออกแบบและปฏิบัติการ ใชเทคโนโลยีในการออกแบบและ
แกปญหาหรือความตองการ และ
ปฏิบัติการตามที่ออกแบบไวได
สําเร็จทุกขั้นตอน
๕. ทดสอบ
มีการทดสอบกระบวนการทํางาน
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ทุกขั้นตอน

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช / ผานเกณฑ (๑)
ระบุปญหาหรือความตองการ
ระบุปญหาหรือความตองการได
ไดชัดเจน แตไมครอบคลุม และ
ตรงกับงานที่ทํา
ใชเทคโนโลยีรวบรวมขอมูลได
ใชเทคโนโลยีรวบรวมขอมูลได
ถูกตองตรงกับปญหา หรือความ ถูกตองแตไมเพียงพอที่จะนํามา
ตองการเพียงพอที่จะนํามาใชงาน ใชงาน
เลือกวิธีการไดตรงกับปญหาหรือ
ความตองการไดเปนสวนใหญ
ใชเทคโนโลยีในการออกแบบและ
แกปญหาหรือความตองการ และ
ปฏิบัติการตามที่ออกแบบไวได
สําเร็จเกือบทุกขั้นตอน
มีการทดสอบกระบวนการทํางาน
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ
เกือบทุกขั้นตอน

เลือกวิธีการไดตรงกับปญหาหรือ
ความตองการไดเปนบางสวน
ใชเทคโนโลยีในการออกแบบและ
แกปญหาหรือความตองการ และ
ปฏิบัติการตามที่ออกแบบไวได
สําเร็จบางขั้นตอน
มีการทดสอบกระบวนการทํางาน
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ
บางขั้นตอน

ปรับปรุง (๐)
ระบุปญหาหรือความตองการไมได
ใชเทคโนโลยีรวบรวมขอมูลได
ไมตรงกับปญหาหรือความตองการ
เลือกวิธีการไมตรงกับปญหาหรือ
ความตองการ
ใชเทคโนโลยีในการออกแบบและ
แกปญหาหรือความตองการได
แตไมสามารถปฏิบัติการตามที่
ออกแบบไวไดสําเร็จ
มีการทดสอบกระบวนการ
ทํางานแตไมมีหลักวิชาการ
สนับสนุน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๘๗

สมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
๖. ปรับปรุงแกไขงาน
๗. การประเมินผล

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช / ผานเกณฑ (๑)
งานไมมีขอบกพรองหรือมี
ขอบกพรองของงานไดรับ
ขอบกพรองของงานไดรับ
ขอบกพรองไดรับการแกไขทั้งหมด การแกไขเกือบทั้งหมด
การแกไขเปนบางสวน
ใชเทคโนโลยีในการประมวลผล
ใชเทคโนโลยีในการประมวลผล
ใชเทคโนโลยีในการประมวลผล
จนเกิดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่สามารถ จนเกิดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่สามารถ จนเกิดชิ้นงาน/ภาระงาน แตไม
แกปญหาหรือความตองการได
แกปญหาหรือความตองการได
สามารถแกปญหาหรือความ
อยางมีประสิทธิภาพ
ตองการได

ปรับปรุง (๐)
ขอบกพรองของงานไดรับ
การแกไขเล็กนอย
ไมสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อ
ประเมินผลและสรุปผล
การดําเนินงาน

๘๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สวนที่ ๒ แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนสําหรับครู
แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
เลขที่

ชื่อ-สกุล
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

ตัวชี้วัดที่ ๓

ตัวชี้วัดที่ ๔

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๒

๑

หมายเหตุ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๘๙

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ ๒ ความสามารถในการคิด
โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
เลขที่

ชื่อ-สกุล
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ
๓

๘๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแกปญหา

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
ตัวชี้วัดที่ ๑
เลขที่

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

พฤติกรรม
บงชี้
หมายเหตุ

พฤติกรรมบงชี้

ชื่อ-สกุล
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓

๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

๑.๔
๑.๔.๑ ๑.๔.๒ ๑.๔.๓

๑.๕ ๑.๖ ๑.๗

๒

๓
๓.๑

๓.๒

๓.๓

๔

๑

๒

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๙๑

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ ๔ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล

ตัวชี้วัดที่ ๑
พฤติกรรม
บงชี้
๑

ตัวชี้วัดที่ ๒
พฤติกรรม
บงชี้
๑ ๒ ๓

ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔
พฤติกรรม
พฤติกรรม
บงชี้
บงชี้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
๑

ตัวชี้วัดที่ ๕
พฤติกรรม
บงชี้
๑
๒

ตัวชี้วัดที่ ๖
พฤติกรรม
บงชี้
๑
๒

หมายเหตุ

๘๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

เลขที่

ชื่อ-สกุล
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่๒

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

หมายเหตุ
๖

๗

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๙๓

๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชี้แจง
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับครูผูสอนประเมินผูเรียนแบงออกเปน ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ เกณฑคุณภาพในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (Rubric) ใชสําหรับ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียนเปนรายบุคคล
สวนที่ ๒ แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียนสําหรับครู
การบันทึกขอมูล
ให ครู ผู ส อนทํ า การประเมิ น สมรรถนะผูเรีย นแตละคน โดยพิจ ารณาจากเกณฑคุณภาพ (Rubric)
ในแตละตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไปนี้ แลวทําการบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึกผล
การประเมินที่แนบมาพรอมกันนี้ โดยมีรายละเอียดในการบันทึกดังนี้
ถา ผูเรียนมีคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
ใหกรอกหมายเลข ๓ ในชองพฤติกรรมแตละพฤติกรรม
ผูเรียนมีคุณภาพในระดับ ดี
ใหกรอกหมายเลข ๒ ในชองพฤติกรรมแตละพฤติกรรม
ผูเรียนมีคุณภาพในระดับ พอใช
ใหกรอกหมายเลข ๑ ในชองพฤติกรรมแตละพฤติกรรม
ผูเรียนมีคุณภาพในระดับ ปรับปรุง ใหกรอกหมายเลข ๐ ในชองพฤติกรรมแตละพฤติกรรม
ตัวอยางการบันทึกขอมูล
เลขที่
๑
๒
๓

ชื่อ-สกุล
ด.ช. เอ
ด.ช. บี
ด.ญ. ซี

ตัวชี้วัดที่ ๑
พฤติกรรม
บงชี้
๑ ๒ ๓

ตัวชี้วัดที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๔
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
บงชี้
บงชี้
บงชี้
๑
๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

๘๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สวนที่ ๑ เกณฑคุณภาพในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (Rubric)
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย
ตัวชี้วัดที่ ๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบงชี้
๑. ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ
และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
ไดถูกตอง
๒. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่
พลเมืองดีของชาติ
๓. มีความสามัคคี ปรองดอง

ดีเยี่ยม (๓)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละ ๖๐-๗๙

เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละ ๕๐-๕๙

ปรับปรุง (๐)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ต่ํากวารอยละ ๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
พฤติกรรมบงชี้
๑. เขารวม สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่สรางความสามัคคี
ปรองดอง ที่เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม
๒. หวงแหน ปกปอง ยกยอง
ความเปนชาติไทย

ดีเยี่ยม (๓)

เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
รอยละ ๖๐-๗๙

เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
รอยละ ๕๐-๕๙

ปรับปรุง (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมหนา
เสาธง หรือเขารวมกิจกรรม
ต่ํากวารอยละ ๕๐

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๙๕

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
พฤติกรรมบงชี้
๑. เขารวมกิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
๒. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ
๓. เปนแบบอยางที่ดีของศาสนิกชน

ดีเยี่ยม (๓)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละ ๖๐-๗๙

เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละ ๕๐-๕๙

ปรับปรุง (๐)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ต่ํากวารอยละ ๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
พฤติกรรมบงชี้
๑. เขารวมและมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒. แสดงความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย
๓. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

ดีเยี่ยม (๓)

เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)

เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
รอยละ ๖๐-๗๙

เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
รอยละ ๕๐-๕๙

ปรับปรุง (๐)

ไมเขารวมกิจกรรมหนา
เสาธง หรือเขารวมกิจกรรม
ต่ํากวารอยละ ๕๐

๘๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๒ ซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้

๑. ใหขอมูลตาง ๆ ที่ถูกตองและ
เปนจริง
๒. ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความ
ถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวตอ
การกระทําผิด
๓. ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา

ดีเยี่ยม (๓)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละ ๖๐-๗๙
รอยละ ๕๐-๕๙

ปรับปรุง (๐)
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ต่ํากวารอยละ ๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
๑. ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของ
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
ผูอื่นมาเปนของตนเอง
ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
ไมนําสิ่งของและผลงานของผูอื่น ไมนําสิ่งของและผลงานของผูอื่น ไมนําสิ่งของและผลงานของผูอื่น
๒. ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวย
มาเปนของตนเอง ปฏิบัติตนตอ
มาเปนของตนเอง ปฏิบัติตนตอ
มาเปนของตนเอง
ความซื่อตรง
ผูอื่นดวยความซื่อตรง เปนแบบอยาง ผูอื่นดวยความซื่อตรง
๓. ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง ที่ดีดานความซื่อสัตย
พฤติกรรมบงชี้

ปรับปรุง (๐)
ไมใหขอมูลที่ถูกตองและเปน
จริง มีพฤติกรรมนําสิ่งของ
และผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตนเอง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๙๗

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๓ มีวินัย
ตัวชี้วัดที่ ๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๑. ปฏิบัติตามขอตกลง ขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
๒. ตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบในการทํางาน

ดีเยี่ยม (๓)
ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน
และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
และมีความตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและรับผิดชอบ
ในการทํางาน

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน
ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน
หรือมีความตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและรับผิดชอบ
ในการทํางาน

ปรับปรุง (๐)
ไมปฏิบัติตนตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ
ของโรงเรียน

๘๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดที่ ๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
พฤติกรรมบงชี้

๑. ตั้งใจเรียนและเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ
๒. เอาใจใสและมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน
เขาเรียนไมตรงเวลา
เอาใจใสในการเรียน และมีสวนรวม เอาใจใสในการเรียน และมีสวนรวม เอาใจใสในการเรียน และมีสวนรวม ไมตั้งใจเรียน ไมเอาใจใส
ในการเรียนรูทุกครั้ง
ในการเรียนรูบอยครั้ง
ในการเรียนรูบางครั้ง
ในการเรียน และไมมีสวนรวม
ในการเรียนรู

ตัวชี้วัดที่ ๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปน
องคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
พฤติกรรมบงชี้
๑. ศึกษาคนควาหาความรูจาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม

ดีเยี่ยม (๓)
เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เปนประจํา

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เปนบอยครั้ง
เปนบางครั้ง

ปรับปรุง (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเปนบอยครั้ง

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๘๙๙

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๔ ใฝเรียนรู (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปน
องคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใชในชีวิตประจําวันได (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
๒. บันทึกความรู วิเคราะห
ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปน
องคความรู
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการ
ตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ดีเยี่ยม (๓)
สามารถวิเคราะห ตรวจสอบจาก
สิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันเปนประจํา

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
สามารถวิเคราะห ตรวจสอบจาก สามารถวิเคราะห ตรวจสอบจาก
สิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู
สิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันบอยครั้ง
ไปใชในชีวิตประจําวันเปนบางครั้ง

ปรับปรุง (๐)
ไมสามารถวิเคราะห
ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู
สรุปเปนองคความรู
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
เปนประจํา

๙๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๕ อยูอยางพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ ๑ ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
๑. ใชทรัพยสินของตนเอง
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
อยางประหยัดคุมคา และเก็บรักษา ใชทรัพยสินของตนเองและ
ใชทรัพยสินของตนเองและ
ใชทรัพยสินของตนเองและ
ดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยาง ทรัพยากรของสวนรวมอยาง
ทรัพยากรของสวนรวมอยาง
ทรัพยากรของสวนรวมอยาง
เหมาะสม
ประหยัด คุมคา เก็บรักษาดูแล
ประหยัด คุมคา เก็บรักษาดูแล
ประหยัด คุมคา เก็บรักษาดูแล
๒. ใชทรัพยากรของสวนรวมอยาง อยางดี ไมเอาเปรียบผูอื่น และไม อยางดี ไมเอาเปรียบผูอื่น และไม อยางดี ไมเอาเปรียบผูอื่น และไม
ทําใหผูอื่นเดือดรอนเปนประจํา
ทําใหผูอื่นเดือดรอนบอยครั้ง
ทําใหผูอื่นเดือดรอนเปนบางครั้ง
ประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแล
อยางดี
พฤติกรรมบงชี้

๓. ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความ
รอบคอบ มีเหตุผล

ปรับปรุง (๐)
ไมใชทรัพยสินของตนเองและ
ทรัพยากรของสวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา เก็บรักษา
ดูแลอยางดี ไมเอาเปรียบ
ผูอื่น และไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๐๑

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๕ อยูอยางพอเพียง (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
๑. วางแผนการเรียน การทํางาน
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
และการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐาน ใชทรัพยสินของตนเองและ
ใชทรัพยสินของตนเองและ
ใชทรัพยสินของตนเองและ
ของความรู ขอมูล ขาวสาร
ทรัพยากรของสวนรวมอยาง
ทรัพยากรของสวนรวมอยาง
ทรัพยากรของสวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา เก็บรักษาดูแล
ประหยัด คุมคา เก็บรักษาดูแล
ประหยัด คุมคา เก็บรักษาดูแล
อยางดี ไมเอาเปรียบผูอื่น และไม อยางดี ไมเอาเปรียบผูอื่น และไม อยางดี ไมเอาเปรียบผูอื่น และไม
๒. รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
ทําใหผูอื่นเดือดรอนเปนประจํา
ทําใหผูอื่นเดือดรอนบอยครั้ง
ทําใหผูอื่นเดือดรอนเปนบางครั้ง
สังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับ
และปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข
พฤติกรรมบงชี้

ปรับปรุง (๐)
ไมใชทรัพยสินของตนเองและ
ทรัพยากรของสวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา เก็บรักษา
ดูแลอยางดี ไมเอาเปรียบ
ผูอื่น และไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน

๙๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๖ มุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
พฤติกรรมบงชี้

๑. เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย

ดีเยี่ยม (๓)

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
๒. ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางาน
มีการปรับปรุงและพัฒนา
ใหแลวเสร็จ
การทํางานใหดีขึ้นภายในเวลา
๓. ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอ ที่กําหนด
ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
๔. พยายามแกปญหาและอุปสรรค
ในการทํางานใหแลวเสร็จ

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและพัฒนา
การทํางานใหดีขึ้น

ปรับปรุง (๐)
ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่การงาน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๐๓

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๗ รักความเปนไทย
ตัวชี้วัดที่ ๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
๑. แตงกายและมีมารยาทงดงาม
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
แบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญู
แตงกายและแสดงออกถึงการเปน แตงกายและแสดงออกถึงการเปน แตงกายและแสดงออกถึงการเปน
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
ผูมีมารยาทงดงามแบบไทย
ผูมีมารยาทงดงามแบบไทย
ผูมีมารยาทงดงามแบบไทย
มีสัมมาคารวะ กตัญูกตเวทีตอ มีสัมมาคารวะ กตัญูกตเวทีตอ มีสัมมาคารวะ กตัญูกตเวทีตอ
๒. รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ผูมีพระคุณ และรวมกิจกรรม
ผูมีพระคุณ และรวมกิจกรรม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ผูมีพระคุณ และรวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะ
ที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะ
ที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยเปนประจํา
และวัฒนธรรมไทยบอยครั้ง
และวัฒนธรรมไทยเปนบางครั้ง
พฤติกรรมบงชี้

ปรับปรุง (๐)
ไมแตงกายและไมแสดงออก
ถึงการเปนผูมีมารยาทงดงาม
แบบไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
และรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัดที่ ๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
พฤติกรรมบงชี้
๑. ใชภาษาไทยและเลขไทยในการ
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
สามารถใชภาษาไทย เลขไทย
สามารถใชภาษาไทย เลขไทย
สามารถใชภาษาไทย เลขไทย
ไมสามารถใชภาษาไทย
ในการสื่อสารไดถูกตองเปนประจํา ในการสื่อสารไดถูกตองบอยครั้ง ในการสื่อสารไดถูกตองเปนบางครั้ง เลขไทยในการสื่อสารได
ถูกตอง

๙๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๗ รักความเปนไทย (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๓ อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย
พฤติกรรมบงชี้

๑. นําภูมิปญญาไทยมาใชให
เหมาะสมในวิถีชีวิต
๒. เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทย

ดีเยี่ยม (๓)
สามารถนําภูมิปญญาไทยมาใชให
เหมาะสมในวิถีชีวิตและเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทยและมีสวนรวม
ในการสืบทอดภูมิปญญาไทย
เปนประจํา

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
สามารถนําภูมิปญญาไทยมาใชให สามารถนําภูมิปญญาไทยมาใชให
เหมาะสมในวิถีชีวิตและเขารวม
เหมาะสมในวิถีชีวิตและเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทยและมีสวนรวม
ภูมิปญญาไทยและมีสวนรวม
ในการสืบทอดภูมิปญญาไทย
ในการสืบทอดภูมิปญญาไทย
บอยครั้ง
เปนบางครั้ง

ปรับปรุง (๐)
ไมสามารถนําภูมิปญญาไทย
มาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต
และไมเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย
และไมมีสวนรวมในการสืบทอด
ภูมิปญญาไทย

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน
พฤติกรรมบงชี้
๑. อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลัง
กาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
โดยไมหวังผลตอบแทน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
ปรับปรุง (๐)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย ไมอาสาทํางานใหผูอื่นดวย
กําลังใจ และกําลังสติปญญา
กําลังใจ และกําลังสติปญญา
กําลังใจ และกําลังสติปญญา
กําลังกาย กําลังใจ และ
โดยไมหวังผลตอบแทนเปนประจํา โดยไมหวังผลตอบแทนบอยครั้ง โดยไมหวังผลตอบแทนเปนบางครั้ง กําลังสติปญญาโดยไมหวัง
ผลตอบแทน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๐๕

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๘ มีจิตสาธารณะ (ตอ)
ตัวชี้วัดที่ ๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๑. ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
๒. เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
พอใช/ผานเกณฑขั้นต่ํา (๑)
(ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงเปนเกณฑพิจารณา)
ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
สิ่งแวดลอม และเขารวมกิจกรรม สิ่งแวดลอม และเขารวมกิจกรรม สิ่งแวดลอม และเขารวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน
และสังคมเปนประจํา
และสังคมบอยครั้ง
และสังคมเปนบางครั้ง

ปรับปรุง (๐)
ไมดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
สิ่งแวดลอม และเขารวม
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม

๙๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สวนที่ ๒ แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียนสําหรับครู
แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย
โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

ตัวชี้วัดที่ ๓

ตัวชี้วัดที่ ๔

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๑

๑

๒

๓

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

หมายเหตุ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๐๗

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๒ ซื่อสัตยสุจริต
โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

๓

๑

๒

๓

หมายเหตุ

๙๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๓ มีวินัย

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
ตัวชี้วัดที่ ๑
เลขที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมบงชี้
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

หมายเหตุ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๐๙

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

๑

๒

๓

หมายเหตุ

๙๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๕ อยูอยางพอเพียง

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

เลขที่

ชื่อ-สกุล
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๑๑

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๖ มุงมั่นในการทํางาน
โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................
ตัวชี้วัดที่ ๑
เลขที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมบงชี้
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

๓

หมายเหตุ
๔

๙๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๗ รักความเปนไทย

โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

ตัวชี้วัดที่ ๓

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

๑

๑

๒

หมายเหตุ

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๑๓

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
โรงเรียน........................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................................................................

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒

พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑

๒

หมายเหตุ

๙๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ภาคผนวก ข.
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๑๕

๙๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๑๗

๙๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๑๙

แผนผังความคิด

(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผั งความคิ ด เป น การฝ กให ผูเ รีย นรวบรวมขอมูล หรือความรู จากการศึกษาคน ควา การอาน
การฟงคําบรรยาย แลวนําขอมูลมาจัดกลุม เขียนเปนภาพแสดงใหเห็นถึงโครงสราง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธของกระบวนการคิด โดยใชรูปภาพ หรือแผนภาพ

แผนผังความคิด (Mind Mapping)
เป น การแสดงโครงสร า งของความสัม พัน ธ ข องกระบวนการคิด ตั้งแตตน จนจบ ช ว ยให มองเห็ น
ภาพรวมของความคิดและเคาโครงของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําใหมองเห็นความสัมพันธของความคิด
ทําไดโดยเขียนความคิดหลักไวตรงกลางและโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรองความคิดยอย และความคิดที่
แยกยอยที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันก็ขยายไดตอไปอีก ไมมีทิศทางที่กําหนดแนนอนตายตัว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ออกลูกเปนไข
ออกลูกเปนตัว

สัตวปก

สัตวบก

โปรติสต

สัตว

สิ่งมีชีวิต

สัตวน้ํา

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไมมีดอก

๙๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม จะใชในการแสดงความสัมพันธของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเปนลําดับจากใหญไปหาจุดเล็ก ๆ รูปรางของการเขียนจะมีโครงสรางลักษณะคลายตนไมที่มีกิ่งกาน
หรืออาจจะมีลักษณะคลายแผนภูมิการบริหารองคกรวิธีการเขียนใหเริ่มตนหัวขอเรื่องไวขางบนหรือตรงกลาง
แลวลากเสนใหเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ

การกระทํา
เงื่อนไข

การกระทํา

เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

ราก

การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๒๑

แผนผังรูปแบบเวนน (Venn Diagram)
เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต 2 สิ่งขึ้นไปวาสวนใดลักษณะใดที่มี
ความเหมือนหรือความตางกัน เปนการคิดแบบหาตัวรวมในสิ่งที่เหมือนกัน ชวยใหผูเรียนรูจักจําแนกความ เหมือน
และความตางของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ไดดี โดยการเขียนเปนแผนภาพแสดง ความสัมพันธ
ดังตัวอยางนี้

เซลลสัตว

เซลลพืช
ผนังเซลล
คลอโรพลาสต
รูปรางเหลี่ยม
คงรูปไดนาน

เยื่อหุมเซลล
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปรางกลม
ออนนุม

แผนผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เปนการคิดแบบเปนวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไมมีจุดเริ่มตนหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้ น ตอน
ตาง ๆ ที่สัมพันธเรียงลําดับเปนวงกลม ตัวอยางเชน
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข
ผัสสะ

อายตนะ

๙๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนผังกางปลา (The Fish Bone)
เปนการคิดหาสาเหตุของปญหา เชน แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เปนตนการเขียนแผนผังทําได
โดยกําหนดเรื่องแลว หาสาเหตุและผลตาง ๆ ในแตละดาน ตัวอยางเชน

แผนผังแบบลําดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพเหตุการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการเรียง
ตามลําดับตอเนื่อง ตัวอยางเชน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

ภาคผนวก ค.
บันทึกการเรียนรู (Learning Log)

๙๒๓

๙๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
บันทึกการเรียนรูของผูเรียน (Learning Log)
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ ๒
ชือ่ .................................... นามสุกล .............................. ชัน้ ...... เลขที่ ..........
วิชา .........................................
วัน เดือน ป .....................

ความรูที่ฉันได
จากการเรียนรูในวันนี้ ?

ความรูสึกที่ฉันมี
จากการเรียนรูในวันนี้ ?

แนวทางการประยุกตใช สิ่งที่ฉันสงสัย
จากการเรียนรูในวันนี้ ?

จากการเรียนรูในวันนี้ ?

“ขอ ๓ คํา”

สําหรับการเรียนรูวันนี้ ?

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๒๕

แบบบันทึกการเรียนรู/อนุทินการเรียนรู (Learning Log)
ชุดที่ ๑
สิ่งที่ฉันชอบ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันไมชอบ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ ๒
สิ่งใหมที่ไมคาดคิดจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันอยากรูเพิ่มเติมไปจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ ๓
สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้หาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ทําใหฉันไดใชความคิดจริง ๆ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๙๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ชุดที่ ๔
สิ่งที่ฉันสนใจมากเปนพิเศษจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันยังไมคอยเขาใจจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันไดประโยชนมากที่สุดจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ ๕
หนึ่ง สิ่งที่ฉันไดเคยเรียนมาแลว คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สอง คําถามที่ฉันยังตองการคําตอบเพิ่มเติม คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สาม สิ่งที่ฉันไดเรียนรูจากบทเรียนวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ ๖
จากบทเรียนวันนี้…
สิ่งที่ดําเนินไปไดดี คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่เราควรปรับใหดีขึ้นได คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาที่เกิดขึ้น คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๒๗

ชุดที่ ๗ (กิจกรรมกลุม /โครงงาน -เด็กเล็ก)
๑. วันนี้ฉันทํา/เขียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ฉันพูดคุยเกี่ยวกับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. ฉันเขียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ปญหาอยางหนึ่งของฉันในวันนี้ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. ขั้นตอไปฉันจะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชุดที่ ๘ (กิจกรรมกลุม/โครงงาน -เด็กโต)
๑. สิ่งที่ฉันและกลุมทําไดดีในวันนี้คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ถาไดรับมอบหมายใหทํางานแบบเดิมอีกครั้ง ฉันจะทําอะไรที่ตางไปจากเดิมบาง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. สวนที่ฉันยังตองการความชวยเหลือในการปรับปรุงงานใหดีขึ้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ขอบันทึกเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๙๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สามเหลี่ยมการเรียนรูของฉัน

ชื่อ-สกุล ................................................................... วัน เดือน ป : ...........................................................

๑. สิ่งที่ฉันรูมาแลว

๒. คําถามที่ฉันอยากไดคําตอบ

๓. สิ่งที่ฉันเรียน
และเขาใจดี
ในบทเรียนวันนี้

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙๒๙

บันทึกการยอนคิดและไตรตรองสิ่งที่เรียนรู
ชื่อ-สกุล ................................................................... วัน เดือน ป : ...........................................................
คําชี้แจง : นักเรียนเลือกตอบคําถามขางลาง ๒ ขอ เขียนลงในแผนกระดาษแลวนําไปติดตามชองของ
คําถาม

สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนวันนี้

สิ่งใดที่ฉันนาจะทําไดดีกวานี้

คําถาม ฉันอยากทราบคําตอบ

สิ่งที่เปนปญหาของฉัน คือ

๙๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

คณะจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย นราพร จันทรโอชา
๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
๓. นายอนุสรณ ฟูเจริญ
๔. รองศาสตราจารย เฉลียวศรี พิบูลชล
๕. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
๖. นายบุญรักษ ยอดเพชร
๗. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ
๘. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
๙. นางผานิต ทวีศักดิ์

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
หัวหนาสํานักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมพัฒนากระบวนการเรียนรู
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
1. นายชัยรัตน โตศิลา
2. นายเฉลิมชัย พันธเลิศ
3. นายอชิระ อุตมาน
4. นางสาวศศิพัชร จําปา
5. นายพศวีร ศรีพิกุล
6. นางสาวชญาพร ธุระทอง

อาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อาจารย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครู โรงเรียนวัดชางขาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนบานสันติคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
7. นางสาวอารียา ฟกหอม
8. นายณัฐภัทร จินาสุย
9. นางสาวเพ็ญนภา ดวงแกว
10. นายกังวาล กลาหาญ
11. นายพัทธดนย อุนเรือน
12. นายณัฐพล กุลครอง
13. นายศุภกฤตย อุนแอ
14. นายธนากร ออนสําลี
15. นายธนสรณ สุมังคละกุล
16. นายปวิตร พุทธิรานนท
17. นางสาวพรพนา รัตนพงษไชย
18. นางสาวชวนพิศ สิงหเย็น
19. นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค
20. นางสาวกษมา มาลาแวจันทร
21. นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา
22. นายพิชชากร สิงหนิยม
23. นางสาวเกวลิน อังคณากร
24. นางสาวปุญชรัสมิ์ เอื้อวสุรมย

ครู โรงเรียนบานหนองไมไผ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
ครู โรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ครู โรงเรียนกระบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ครู โรงเรียนบานบึงตะกาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
ครู โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนฤทธิณรงครอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนปญญาวรคุณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนปญญาวรคุณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนศึกษานารี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

๙๓๑

๙๓๒
25. นายอัสนี สมิทธิชัยนนท
26. นายเหมวิกร เจริญศรี
27. นายธนวัต เปรมปรีชา
28. นายวรวุฒิ สุขสถิตย
29. นายกิตติศักดิ์ วันงาม
30. นางสาวเสาวลักษณ ศรีสวาง
31. นายณรงคฤทธิ์ ศักดิ์แสน
32. นายศรันพงศ บุญเตปณ
33. นางสาวสิริวรรณ มีรอด
34. นายครองคน บํารุงเวช
35. นายศักดิ์รพี แสนสุข
36. นายพนธกร กันชิงแกว
37. นายนําชัย ราตรีโชติ
38. นางสาวจุฑามาศ กมล
39. นายอภิสิทธิ์ เครือสา
40. นายพีรวัฒน แสงเงิน
41. นายธนวัฒน ทรงเขตร
42. นายสุทธิพงษ โชติรมย

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนบางปะหัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนธัญบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ครู โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ครู โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
43. นายพิสิฐ เลิศพันธ
44. นายชยานันต ปรางจโรจน
45. นางสาวกิตติยา นอยตนวงษ
46. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร
47. นางสาวอําภา กลิ่นพยอม
48. นางสาววัลยา แซจิว
49. นายดุษิต สวางศรี
50. นางสาวกัลยา พัวอุดมเจริญ
51. นางสาวสกัญญา ตลึงจิตร
52. นางสาวจุฑาพร สําเภาแกว
53. นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล
54. นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
55. นายธธนนต นิยมญาติ
56. นางสาวศิริกาญจน บุญเกิด
57. นายภูวดล วิริยะ
58. นางสาวณัฐกานต รักษา
59. นางสาวนัยนา จันทรสมัย
60. นางสาวเบญจมาศ บุดศรี

ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
ครู โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
ครู โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
ครู โรงเรียนศรีประจันต "เมธีประมุข"
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
ครู โรงเรียนอูทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
ครู โรงเรียนคลองทอมราษฎรรงั สรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓
ครู โรงเรียนผดุงนารี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑

๙๓๓

๙๓๔
61.
62.
63.
64.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
นายนิธิวัชร ทรัพยเพ็ญภพ
วาที่รอยตรีหญิง จงรักษ แสนแอน
วาที่รอยตรี วิชิต ลือยศ
นางสาวสุธิมา ขุนณรงค

ครู โรงเรียนคลองหนองใหญ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ

คณะปรับปรุงคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
๑. นายณัฐภัทร จินาสุย
๒. นายกังวาล กลาหาญ
๓. นายภูวดล วิริยะ
๔. นายธนวัฒน ทรงเขตร
๕. นายพนธกร กันชิงแกว

ครู โรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๒
ครู โรงเรียนบานบึงตะกาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
ครู โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
ครู โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๖
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี

คณะตรวจปรูฟและจัดทํารูปเลมคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒
1.

นายอนุสรณ ฟูเจริญ

2.
3.

นางราตรี ศรีไพรวรรณ
นายธีระพล เขงขวา

4.

นางวิภา ตัณฑุลพงษ

5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางพรทิพา คําแหง
นางสาวศรินทิพย บุญเติม
นางสาวปวีณา โควจํารัส
นางสาวชุติมา จงใจงาม
นางสาวณัฐกานต ขันทะสิทธิ์
นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยาง

ผูชวยเลขาธิการ
ประธานกรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ มัธยมศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
รองหัวหนาสํานักงาน
กรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
คณะทํางาน
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
คณะทํางาน
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
คณะทํางาน
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
คณะทํางาน
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
11. นางสาวสุณิสา ถาปนแกว
12. นางศิริรัตน มูลไชยศรี
13. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
14. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง
15. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
16. นางสาวกมลชนก ดวงคํา

โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน มิตรภาพที่ ๖๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
นักทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นักทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

๙๓๕
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

๙๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รายชื่อคณะทํางาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.

นางผาณิต ทวีศักดิ์

๒.

นายเฉลิมชัย พันธเลิศ

๓.

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

๔.

นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

๕.

นางเกศกัญญา อนุกูล

๖.

นายเฉลิมชัย พันธุเลิศ

๗.

นายนพพร แสงอาทิตย

๘.

นายเอกสิทธิ์ ปยะแสงทอง

๙.

นางสาวภัทรา ดานวิวัฒน

๑๐. นางสาวอธิฐาน คงชวยสถิตย
๑๑. นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช
๑๒. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี
๑๓. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ
๑๔. นางสาวอริยาวรรณ สอดแสงจันทร
๑๕. นางสาวศินี เขียวเขิน

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจาพนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การติดต่อ

รับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕ ๔๕๗–๘  โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕ ๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗, ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘  โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
    

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

๔. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
		
Website : http://www.dltv.ac.th

