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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

 
รายวิชาที่น ามาบูรณาการ          ศิลปะ    ภาษาไทย   
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย    

ส 4.2  ม.4-6/ 4  
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส 4.2  ข้อ 4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21   
3.  สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 3.1   โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
          1)   ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก 
          2)   ปัญหาความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศ 
  3.2    สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา 
 3.3    ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 3.4   แนวทางการแก้ปัญหา 
4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 

        1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 20  สาเหตุ แนว
ทางแก้ไข 

       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง โลกร่วมสมัยใน 
คริสต์ศตวรรษที่ 20 
        3)    บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

       4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

 และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 20  สาเหตุ และแนวทาง
แก้ไข 
  4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหน่วยการเรียน  
        1)   ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
        2)   การฝึกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 

ร่องรอยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
       1)  รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง โลกร่วม
สมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 20 สาเหตุ แนว
ทางแก้ไข 
       2)  บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจาก
การศึกษาเรียนรู้เร่ือง โลกร่วมสมัยใน 
คริสต์ศตวรรษที่ 20 
       3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจาก
ประเด็นค าถาม 

       4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง 
โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 20  และการ 
เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถ
ปฏิบัติได ้     

 
-  ครูอธิบาย  แนะน า
วิธีการ  หาข้อมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  ค้นคว้า  หา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
เป็นกลุ่ม 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)   ศึกษาค้นคว้าเร่ือง โลกร่วมสมัยใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

       2)  บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจาก
การศึกษาเรียนรู้เร่ือง โลกร่วมสมัยใน 
คริสต์ศตวรรษที่ 20 
       3)  บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจาก
ประเด็นค าถาม 

       4)  บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง 
โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 
 การเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติได้ 
  

 
- เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
ส าคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ท าแบบฝึกทักษะ 
-  ท าแบบทดสอบ  
หลังเรียน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  2/1  เร่ือง  ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก  

เวลา  6  ชั่วโมง 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการเรียนรู้      
                      รู้และเข้าใจสาเหตุและผลของความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก 
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1)  บอกสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก 
         2)  บอกผลกระทบที่เกิดจากความขัดแงระหว่างประเทศและสงครามโลก 

2.   สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
         1)   สาเหตุของสงครามโลกคร้ังที่ 1  

         2)   ผลกระทบของสงครามโลกร้ังที่ 1  

      3)   สาเหตุของสงครามโลกคร้ังที่ 2 
         4)   ผลกระทบของสงครามโลกคร้ังที่ 2  

         5)   สาเหตุของสงครามเย็น  

         6)   ผลกระทบของสงครามเย็น 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 

 1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
        -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
       -    กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3    ทักษะการคิด 

          ทักษะการคิดวิเคราะห์   ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการ
คิดสรุปข้อมูล 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

         ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก  

 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ืองความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก   

        2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

        3)   การตอบค าถามเร่ือง  ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก 
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 3.3    คุณลักษณะพึงประสงค์ 
           ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการ
กลุ่ม 

3.4   ความรู้ความเข้าใจ 
         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศและสงครามโลก จากการตอบค าถาม 

         2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศและสงครามโลก 

4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 

            1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก       
            2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง   ความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศและสงครามโลกได้ 
         3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

                     4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง ความขัดแย้งระหว่างประเทศและ
สงครามโลกได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
                 มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก 

4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหน่วยการเรียน  
         1)   ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
         2)    การฝึกปฏิบัติ 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

         1)    นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

         2)    ครูสนทนาซักถามนักเรียนในเร่ือง  

   -    ประธานาธิบดี วูดโรว์  วิลสัน  ท่านมีความส าคัญอย่างไร  
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 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  สุ่มนักเรียนออกมาอธิบายเร่ืองสงครามโลก
คร้ังที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น  
ครูตั้งค าถาม 

      -  ทั้งสามสงครามที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่เกิด
จากความขัดแย้งกันระหว่างประเทศใช่หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

      -  สงครามโลกครั้งที่ 2  เกิดจากผลของ
สงครามโลกครั้งที่ 1 ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

      -  สงครามเย็น เป็นผลจากการเกิด
สงครามโลกทั้ง 2 คร้ังใช่หรือไม่         

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  6  กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

      -  กลุ่มที่ 1 ศึกษาเร่ือง สงครามโลกครั้งที่ 1  
ใช้วิธีการน าเสนอโดย  เพาว์เวอร์พอทย์ 
      -  กลุ่มที่ 2  ศึกษาเร่ือง  สงครามโลกครั้งที่ 1  
ใช้วิธีการน าเสนอโดยรายงานโดยใช้แผนที่
ประกอบการอธิบาย 
     -  กลุ่มที่ 3  ศึกษาเร่ือง  สงครามโลกครั้งที่ 2  
วิธีการน าเสนอโดยใช้แผ่นใส 

     -  กลุ่มที่ 4  ศึกษาเร่ือง  สงครามโลกครั้งที่ 2  
วิธีการน าเสนอโดยภาพการ์ตูน 

     -  กลุ่มที่ 5 ศึกษาเร่ือง  สงครามเย็น  วิธีการ
น าเสนอโดยการรายงาน 

     -  กลุ่มที่ 6 ศึกษาเร่ือง  สงครามเย็น วิธีการ
น าเสนอ โดยบทเรียนส าเร็จรูป 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

3.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอต่อทั้งชั้นโดยวิธีที่กลุ่ม
ปฏิบัติงาน ครูและนักเรียนร่วมซักถาม 

ทักษะการน าเสนอข้อมูล 

4.  นักเรียนจับคู่กันศึกษาเน้ือหาสงครามทั้ง 3 
ประเภทในหัวข้อ 
     -  ความเหมือนและความแตกต่างของสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดสงคราม 

     -  ผลกระทบที่เกิดตามมามีความเหมือนและ
แตกต่างกันอย่างไร 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการเปรียบเทียบ 

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจากข้อมูลที่
นักเรียนจับคู่ศึกษาในเร่ืองสาเหตุและผลกระทบ
ของสงครามทั้ง 3 ประเภท 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

6.  นักเรียนรวบรวมผลงานจัดป้ายนิเทศเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล 

 

7.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ืองความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศและสงครามโลก 

 

5.3    ขั้นสรุป 

          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1   สื่อการเรียนรู้  
                     1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   แบบทดสอบก่อนเรียน 

6.2   แหล่งเรียนรู้ 
         1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
         2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

         นักเรียนศึกษาปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนว่ามีอะไรบ้างและมีแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุข 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -   สังเกต สอบถามฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูล  

         2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -   ท าไมจึงเกิดปัญหาขึ้นได้  

  -    เสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้  

         3.   ขั้นสรุป 

  -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

         4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -   น ารายงานเสนอฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อแก้ปัญหา  

 7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยก าหนด
ภาระงานเขียนเรียงความ เร่ือง เราหยุดสงครามได้ 
 

ภาระงาน  “เขียนเรียงความเร่ือง เราหยุดสงครามได้” 
การบูรณาการ  ท   2.1 
จุดประสงค์การเรียนรู้      เข้าใจเร่ืองความขัดแย้งและผลของความขัดแย้ง 
ผลงานท่ีต้องการ  เรียงความ 1 เร่ือง 
ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษาขั้นตอนการเขียนเรียงความและวางโครงเร่ือง  

 2.  เขียนเรียงความตามโครงเร่ืองที่วาง  

 3.  ความยาวตามความเหมาะสม  

 เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความ 

 2.  ความชัดเจนและตรงประเด็นและความคิดสร้างสรรค์  
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผู้สอน 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

                                           ลงชื่อ ............................................. 
                                             ต าแหน่ง ........................................  

 

 

 

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................... ..................................... 
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แบบฝึกทักษะเรื่อง ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตั้งค าถามจากเร่ือง  
 1.  สงครามโลกครั้งที่ 1 จ านวน 10 ข้อ  

 2.  สงครามโลกครั้งที่ 2  จ านวน  10  ข้อ  

 3.  สงครามเย็น  จ านวน  10  ข้อ  
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เฉลยแบบฝึกทักษะเร่ือง ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามโลก 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตั้งค าถามจากเร่ือง  
 1.  สงครามโลกครั้งที่ 1 จ านวน 10 ข้อ  

 2.  สงครามโลกครั้งที่ 2  จ านวน  10  ข้อ  

 3.  สงครามเย็น  จ านวน  10  ข้อ  

 

ตัวอย่างค าถาม 

1.  สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ใด   
  ก.  ค.ศ.  1914  

  ข.  ค.ศ. 1915  

  ค.  ค.ศ. 1916  

  ง.  ค.ศ. 1917  

ตอบ  ข้อ ก  ค.ศ. 1914 ตรงกับ พ.ศ. 2457 
2.  สาเหตุที่ท าให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ? 

  ก.  ความไม่พอใจที่เยอรมณีมีต่อสนธิสัญญาแวร์ซายส์  

  ข.  ความอ่อนแอของสันนิบาตชาติ  

  ค.  ความอ่อนแอของมหาอ านาจเดิม  

  ง.  ทุกข้อรวมกัน  

ตอบ   ข้อ ง คือทุกข้อเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  
3.  สงครามเย็นเป็นสงครามที่เกี่ยวกับเร่ืองใด   

  ก. เร่ืองอุดมการณ์ทางการเมือง  

  ข.  เร่ืองก าลังทหาร  

  ค.  เร่ืองวิธีการท าสงคราม  

  ง.  เร่ืองเศรษฐกิจ  

ตอบ    ข้อ  ก   เร่ืองอุดมการณ์ทางการเมืองโดยกเป็น 2 ฝ่าย คือ คอมมิวนิสต์และ
ประชาธิปไตย 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  1/2  เร่ือง  เหตุการณ์ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
เวลา  7  ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการเรียนรู้      
                      รู้และเข้าใจสาเหตุ และผลของความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศ 
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1)   บอกสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศ  

         2)   บอกผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศ  

2.   สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
         1)   เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

   -    ปัญหาอิรัก  

   -    ปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์  

   -    สงครามยมคิปปูร์  

   -    ปัญหาอิหร่าน  

   -    ปัญหาอัฟกานิสถาน  

   -   ปัญหาเลบานอน  

   -   วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย 
 2.2   ทักษะกระบวนการ 

 1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
       -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
       -   กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

  2.3   ทักษะการคิด 

         ทักษะการคิดวิเคราะห์   ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการ
คิดสรุปข้อมูล 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

         ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
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 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษา   เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 
20 

        2)    การอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

         3)    การตอบค าถามเร่ือง   เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

  3.3   คุณลักษณะพึงประสงค์ 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการ
กลุ่ม  

3.4   ความรู้ความเข้าใจ 
        1)    ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง   เหตุการณ์
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20  จากการตอบค าถาม 

        2)    ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง   เหตุการณ์ความขัดแย้ง  
ที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 
                     1)    รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษ-         
ที่ 20 
              2)    บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง   เหตุการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20  และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถ
ปฏิบัติได ้

       3)    บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

               4)    บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20  และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2    ผลการปฏิบัติงาน 
                  มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20  

4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหน่วยการเรียน  
          1)   ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)   การฝึกปฏิบัติ 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

         1)   ครูตั้งค าถาม  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  

      -   ซัดดัม  ฮุสเซ็น  คือใคร  มีความส าคัญอย่างไร  

   -   การกระท าอย่างไรของซัดดัมที่ก่อให้เกิดสงคราม  

 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการการคิดแบบ 

1.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  7  กลุ่ม เพื่อท าโครงงาน
ศึกษาเร่ือง 
     -  ปัญหาอิรัก 

     -  ปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ 
     -  สงครามยมคิปปูร์ 
     -  ปัญหาอิหร่าน 

     -  ปัญหาอัฟกานิสถาน  
     -  ปัญหาเลบานอน 

     -  วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย 
นักเรียนเลือกหัวข้อตามความสนใจ         

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

2.  ครูจัดหอประชุมให้นักเรียนน าเสนอ
โครงงานที่ศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบการท า
โครงงาน 

ทักษะการน าเสนอข้อมูล 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยสมาชิกในกลุ่มต้องมา
จากกลุ่มโครงงานทั้ง 7  กลุ่ม  เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม 

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.  ตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปข้อมูลความรู้ที่ได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

 

5.3   ขั้นสรุป 

         1)   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20  โดยการสนทนาซักถาม 

         2)   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

 

 



 14 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2)   ห้องสมุดโรงเรียน  

 3)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

          นักเรียนศึกษาปัญหาความขัดแย้งที่บ้านของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง และมีแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุข 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -   สังเกต สอบถามบิดามารดา ญาติพี่น้องของนักเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูล  

         2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -  ท าไมจึงเกิดปัญหาขึ้นได้  

  -  เสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
         3.   ขั้นสรุป 

   -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

         4.    ขั้นประยุกต์ใช้ 
                -  น ารายงานเสนอครุที่ปรึกษาเพื่อเข้าที่ประชุมผู้ปกครอง  
 7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยก าหนด
ภาระวาดภาพผลของสงครามต่อมนุษยชาติ 
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ภาระงาน  “วาดภาพผลของสงครามต่อมนุษยชาติ” 
การบูรณาการ  ศ  1.1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองผลที่เกิดจากสงครามเพื่อร่วมกันยุติสงคราม 

ผลงานท่ีต้องการ  ภาพผลกระทบของสงครามต่อมนุษยชาติ  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาผลกระทบของสงครามตามที่นักเรียนสนใจ      

 2.  วาดภาพตามจินตนาการของนักเรียน    

 3.   ระบายสีให้สวยงาม        

 

เกณฑ์การประเมิน 

 -   ความชัดเจนและตรงประเด็นและความคิดสร้างสรรค์สวยงาม 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผู้สอน 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

                                                     ลงชื่อ ............................................. 
                                                   ต าแหน่ง ........................................  

 

 

 

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................... ..................................... 
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม ...............................................................ชั้น .........../......... 
ที ่               พฤตกิรรม 

 
ช่ือ - สกุล 

ความ
รับผิดชอบ 

ความ
เสียสละ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                                                                              ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่ ากว่า   10  คะแนน ปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุ่ม  
ชื่อกลุ่ม ........................................................ เร่ือง ................................................ชั้น ......... 
ที ่               พฤตกิรรม 

 
ช่ือ - สกุล 

ความร่วมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังผู้อื่น 

ความตั้งใจ ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

หมายเหตุ  ครูมอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุ่มของสมาชิกเป็นรายบุคคล 

เกณฑ์การให้คะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก  
 12 -  13  คะแนน  ดี  
 10 -  11 คะแนน  พอใช้  
 ต่ ากว่า   10  คะแนน ปรับปรุง  
 
 
 



 19 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ชื่อกลุ่ม .....................................................ชั้น .............................. 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

คะแนน  
ข้อคิดเห็น 3 2 1 

1 การเตรียมความพร้อม     

2 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการน าเสนอ     

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผู้ฟัง/ผู้ชม     

รวม     

                                                                                     
 ผู้ประเมิน ........................................... 

                                                                                                    .........../............/........... 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. การเตรียมความพร้อม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ/ อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  
2  คะแนน มีสื่ออุปกรณ์พร้อม แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่  
1  คะแนน สื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
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  2.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระส าคัญครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค์  
 2  คะแนน สาระส าคัญไม่ครบถ้วนแต่ตรงตามจุดประสงค์  
 1  คะแนน สาระส าคัญไม่ตรงตามจุดประสงค์  
 
3.  รูปแบบการน าเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่   
 2   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม  น่าสนใจ  
 1   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม ไม่นาสนใจ  
4.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2  คะแนน สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 1  คะแนน สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ด าเนินกิจกรรมได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 2  คะแนน ด าเนินกิจกรรมเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด  
 1  คะแนน ด าเนินกิจกรรมช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  
6.  ความสนใจของผู้ฟัง 
 3  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  90 สนใจและให้ความร่วมมือ  
 2  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  70  สนใจและให้ความร่วมมือ  
 1  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ 50  สนใจฟังและให้ความร่วมมือ  
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การประเมินและสะท้อนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผู้เรียน ให้ด าเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยทุกข้อให้นักเรียนได้ทราบโดยอาจเขียนไว้บนกระดาน  
            ด า พร้อมทั้งทบทวนถึงหัวข้อกิจกรรมการเรียนว่าเรียนอะไรบ้าง  
      1.2  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไว้ในสมุดงานด้านหลังตามหัวข้อ ดังนี้  

บันทึกการประเมินและสะท้อนตนเองประจ าหน่วยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผ่านมาได้ความรู้อะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปัจจุบันน้ีมีความสามารถปฏิบัติสิ่งใดได้แล้วบ้าง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  สิ่งที่ยังไม่รู้ ไม่กระจ่าง ไม่เข้าใจ มีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือชิ้นงานที่เน้นความภาคภูมิใจจากการเรียนในหน่วยนี้คืออะไร ท าไมจึงภาคภูมิใจ  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู  

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเป็นมาของปัญหา 
       สิ่งที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      สิ่งที่เป็นจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปัญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปัญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา 
     2.1  เพื่อแก้ปัญหาเร่ือง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. ห้อง .....................จ านวน ...........คน โดยใช้ .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ได้ทดลองใช้วิธีแก้ปัญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแก้ปัญหา 
3.1  กลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาคือ นักเรียนชั้น ..............ห้อง ...............จ านวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปีการศึกษา .......................ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หน่วยการเรียนรู้ ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห์/เดือน ต้ังแต่วันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 
4.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้  
   1) น าเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) น าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

   
 

ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในศตวรรษที่ 20 คือเร่ืองใด   

ก.  การใช้เคร่ืองจักรกลแทนแรงงานคน   

ข.  การใช้แรงงานสัตว์แทนแรงงานคน 

ค.  การใช้หมอชาวบ้านแทนการรักษายาหม้อ  

ง.  การยอมรับวัฒนธรรมโลกตะวันออก 

2.  สาเหตุของสงครามโลกคร้ังที่ 1 ข้อใดที่เกิดเป็นเหตุการณ์แรก   
ก.  อดีตสหภาพโซเวียตยกกองทัพเข้าช่วยเหลือเซอร์เบีย     

   ข.  ยุโรปเข้าร่วมสงคราม  

ค.  ออสเตรีย – ฮังการีบุกเซอร์เบีย       

ง.  พระเจ้าฟรานซ์  เฟอร์ดินันด์ถูกลอบปลงพระชนม์ 
3.  สนธิสัญญา เบรสต์ – ลิตอฟล์ค์ มีความส าคัญคืออย่างไร   

ก.  เป็นสนธิสัญญาของพรรคบอลเชวิคเจรจายุติสงครามกับเยอรมนี 
ข.  เป็นสนธิสัญญาของพรรคบอลเชวิคเจรจายุติสงครามกับฮังการี 
ค.  เป็นสนธิสัญญาของพรรคบอลเชวิคเจรจายุติสงครามกับยุโรป 

ง.  เป็นสนธิสัญญาของพรรคบอลเชวิคเจรจายุติสงครามกับออสเตรีย 

4.  สนธิสัญญาใดเป็นสนธิสัญญาที่ท าให้สงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลง   
ก.  สนธิสัญญา เบรสต์ – ลิตอฟล์ค์   

ข.  สนธิสัญญาแวร์ซายส์ 
ค.  สนธิสัญญาวอร์ซอ     

ง.  สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ 

5.  ระบบการปกครองอ านาจนิยม (ระบอบฟาสซิสม์)  เร่ิมเกิดขึ้นในช่วงใด   
ก.  สงครามโลกครั้งที่ 1     

ข.  สงครามโลกครั้งที่ 2 
ค.  สงครามเย็น      

ง.  สงครามอ่าวเปอร์เซีย 
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6.  การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสาเหตุใดเป็นส าคัญ   
ก.  สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงคราม    

ข.  เยอรมนีแพ้สงคราม 

ค.  ฝร่ังเศสและอังกฤษเร่ิมเข้มแข็งขึ้น   

ง.  ญ่ีปุ่นแพ้สงคราม 

7.  สงครามเย็นแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2  อย่างไร  
ก.  ใช้ระเบิดปรมาณู     

ข.  สงครามทางด้านเศรษฐกิจ 
ค.  สงครามด้านอุดมการณ์    

ง.  สงครามแบบกองโจร 
8.  อิรักภายใต้การน าของผู้ใดที่ก่อให้เกิดปัญหาทั่วโลก ? 

ก.  ซัดดัม  ฮุสเซ็น     

ข.  ซัดดัม   เยอร์มาน 

ค.  ซัดดัม  อับดุลลา     

ง.  ฮุสเซ็น  ซัดดัม 

9.  ปฏิบัติการพายุทะเลทรายเกิดขึ้นเพื่อกรณีใด   
ก.  เพื่อคว่ าบาตรอิรัก     

ข.  เพื่อปิดประเทศอิรัก 

ค.  เพื่อปลดปล่อยคูเวต     

ง.  เพื่อปิดประเทศคูเวต 

10.  เพราะเหตุใดกองทัพอียิปต์และซีเรียจึงเลือกโจมตีอิสราเอลในวันยมคิปปูร์   
ก.  ทหารอิสราเอลส่วนใหญ่กลับบ้านและถือศีลอด  
ข.  ทหารอิสราเอลเตรียมพร้อมรบท าให้การรบสมดุล 

ค.  ทหารอียิปต์พร้อมวันนี้วันเดียว 
ง.  ทหารทั้งสองฝ่ายนัดที่จะรบกันในวันนั้น 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  
 

1.  ก 
     2.  ง 
     3.  ก  

     4.  ข  

     5.  ข  

     6.  ก  

     7.  ค  

     8.  ก  

     9.  ค  

     10.  ก  
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ค าถามท้ายหน่วย  
  
1.  สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 และสงครามโลกครั้งท่ี 2  มีสาเหตุมาจากสิ่งใดอธิบายมา
พอเข้าใจ    

ตอบ   สาเหตุของสงครามโลกคร้ังที่ 1  

-  เกิดจากความขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์แห่งชาติ 
-  ความหวาดระแวงระหว่างมหาอ านาจยุโรปท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านทหารและหา
พันธมิตรโดยการท าสัญญาผูกมัก 
-  การขยายอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในคาบสมุทรบอลข่าน  

      สาเหตุของสงครามโลกคร้ังที่ 2 
              -  เกิดจากความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซายส์ 

-  เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกในปี ค.ศ.  1929-1931 
-  ความอ่อนแอขององค์การสันติบาตรชาติเพราะสหรัฐและรัสเซียไม่เป็นสมาชิก 

 2. สงครามเย็นเป็นสงครามระหว่างประเทศใด ทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจากสิ่งใด   
ตอบ   เกิดจากประเทศที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบบการเมืองต่างกัน  เกิดขึ้นหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง คือประเทศสหภาพโซเวียตและกลุ่มพันธมิตร เรียกว่า โลกตะวันออก  และ 
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตร เรียกว่า โลกตะวันตก. เหตุที่เรียก สงครามเย็น เนื่องจากเป็นการ
ต่อสู้กันระหว่างมหาอ านาจ โดยใช้จิตวิทยา ไม่ได้ต่อสู้ด้วยก าลังทหารโดยตรงอย่าง สงครามโลก
คร้ังที่ 1 และที่ 2  สงครามเย็น สิ้นสุดเมื่อการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991  (พ.ศ. 
2534) 
3. วัตถุประสงค์การจัดตั้งแผนการมาร์แชลที่ส าคัญมีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้จัดตั้ง ? 
ตอบ  วัตถุประสงค์  เพื่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์และถ่วงดุลอ านาจยุโรป  
         เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 4.  เหตุการณ์ใดที่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็น   
 ตอบ  สิ้นสุดเมื่อการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991  (พ.ศ. 2534) 
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5.  เหตุการณ์ใดที่ท าให้เกิดสงคราม 6 วัน  จงอธิบายมาพอเข้าใจ   
ตอบ      -  วิกฤตการณ์คลองสุเอช 

- การผันน้ าใน ค.ศ  1964 
- กรณีพิพาทระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดน 
- การปะทะกันระหว่างซีเรียกับอิสราเอล 

6. สาเหตุส าคัญท่ีท าให้อาฟกานิสถานเกิดความวุ่นวายทางการเมืองบ่อยครั้ง   
ตอบ   1) อังกฤษกับรัสเซียพยายามขยายดินแดนและอิทธิพลเข้าสู่ตะวันออกกลาง 

2) กระบวนการอิสลาม 
3) จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แต่ไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ 
4) อดีตสหภาพโซเวียตเข้าครอบครอง 
5) แตกแยกฝ่ายมูจาฮีดินก่อให้เกิดความรุนแรงกับกลุ่มตาลีบัน 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


