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หน่วยการเรียนรู้ท่ี   2   เร่ือง โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 21  

  
รายวิชาที่น ามาบูรณาการ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,  สุขศึกษาและพลศึกษา   
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,  ศิลปะ    
1. มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย    

ส  4.2   ม.4-6/4  
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส 4.2  ข้อ 4   วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
3.  สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย 

3.1  โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่  21 
         1)   ปัญหาเกี่ยวกับประชากร 
         2)   ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
         3)   ปัญหาด้านการเมือง  
         4)   ปัญหาโครงการนิวเคลียร์ 
  3.2   สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา 

3.3   ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
3.4   แนวทางการแก้ปัญหา 

4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 

       1)    รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง   ปัญหาของโลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่  21   
       2)    บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง  ปัญหาของโลกร่วม

สมัยในคริสต์ศตวรรษที่  21   
       3)    บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

       4)    บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง  ปัญหาของโลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษ
ที่  21  สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทางแก้ไขได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง   ปัญหาของโลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่  21  สาเหตุ 
ผลกระทบ  และแนวทางแก้ไข 

 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 21  สาเหตุ แนวทาง        
แก้ไข 
       2)  บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจาก
การศึกษาเรียนรู้เร่ือง โลกร่วมสมัยใน 
คริสต์ศตวรรษที่ 21 
       3)  บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจาก
ประเด็นค าถาม 

       4)  บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง 
โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 และการ
เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถ
ปฏิบัติได ้     

 
-  ครูอธิบาย  แนะน า
วิธีการ  หาข้อมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  ค้นคว้า  หา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
เป็นกลุ่ม 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)  ศึกษาค้นคว้าเร่ือง โลกร่วมสมัยใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 สาเหตุ  แนวทางแก้ไข 

       2)  บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจาก
การศึกษาเรียนรู้เร่ือง โลกร่วมสมัยใน 
คริสต์ศตวรรษที่ 21 
      3)  บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจาก
ประเด็นค าถาม 

      4)  บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง 
โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 21  และการ
เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถ
ปฏิบัติได้ 

 
- เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
ส าคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ท าแบบฝึกทักษะ 
-   ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2/1  เร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชาการ 
เวลา  1   ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการเรียนรู้    

        รู้และเข้าใจสาเหตุ  ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการเพิ่มประชากร 
 1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1)   อธิบายสาเหตุการเกิดปัญหาการเพิ่มประชากรได้ 
         2)   อธิบายผลที่เกิดจากการเพิ่มประชากรต่อคุณภาพของประชากรได้  

         3)   เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเพิ่มประชากรได้อย่างเหมาะสม  

2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
         1)   สภาพปัญหาการเพิ่มประชากร  

         2)   สาเหตุ  

         3)   ผลกระทบ  

         4)   แนวทางแก้ไข  

 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
 1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
         -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
         -   กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3   ทักษะการคิด 

         ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการ
คิดน าเสนอข้อมูล  ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

          -    ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร  

 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

       -    การท างานกลุ่มศึกษาเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร 
          -    อภิปรายประเด็นค าถาม  

          -    การตอบค าถามเร่ืองปัญหาการเพิ่มประชากร  

          -    การเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไข  
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3.3   คุณลักษณะพึงประสงค์ 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  

3.4    ความรู้ความเข้าใจ 
          1)    ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ปัญหาการ
เพิ่มประชากร จากการตอบค าถาม 

          2)    ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  ปัญหาการเพิ่ม               
ประชากร 
 4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 

        1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร   สาเหตุ ผลกระทบ  และ
แนวทางแก้ไข 

       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง ปัญหาการเพิ่ม             
ประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทางแก้ไข 

    3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

      4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร  สาเหตุ               
ผลกระทบ  และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทาง 
แก้ไข 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

         1)   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
                      2)   นักเรียนดูภาพ  เด็กแรกเกิด  ครูสนทนาซักถามในเร่ือง 
   -   เกิดขึ้นได้อย่างไร  หากมีการเกิดมากจะก่อให้เกิดผลอย่างไร  
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 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเร่ืองต่อไปนี้ 
     -  บ้านใครมีพี่น้อง  1  คน  นักเรียนมีความ         
รู้สึกอย่างไร 
     -  บ้านใครมีพี่น้อง  5  คน  นักเรียนมีความ         
รู้สึกอย่างไร 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  6  กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

          2.1  นักเรียนคิดสาเหตุที่ท าให้เกิดการเพิ่ม
ประชากร  กลุ่มละ  1  สาเหตุห้ามซ้ ากัน 

         2.2   บอกเหตุผลว่าท าไมจึงเป็นสาเหตุที่
ท าให้ประชากรเพิ่ม 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

 

3.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการแสดงความ
คิดเห็นต่อทั้งชั้นครูและนักเรียนร่วมกันซักถาม   
ครูเขียนข้อสรุปบนกระดานด า 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

4.  ครูตั้งประเด็นค าถามนักเรียนร่วมกันอภิปราย 
     1)  การเพิ่มประชากรจากสาเหตุที่นักเรียน
กล่าวมามีผลกระต่อ 
            -  ประชากร 
            -  ทรัพยากร 
            -   สิ่งแวดล้อม  อย่างไร 
      2)  แนวทางการป้องกันแก้ไขควรเป็น         
อย่างไร   

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเพิ่มของประชากรและแนวทาง
ป้องกันแก้ไขที่เหมาะสม 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

6.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ืองการเพิ่ม 
ประชากร 

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

5.3   ขั้นสรุป 

         ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร  โดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1   สื่อการเรียนรู้  

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   ภาพเด็กแรกเกิด 
 6.2   แหล่งเรียนรู้  
         1)  ห้องสมุดโรงเรียน 
         2)  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

       นักเรียนศึกษาปัญหาของนักเรียนที่เกิดจาการมีจ านวนสมาชิกในบ้านมากว่ามีปัญหา
อะไรบ้าง และมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุข 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
        -   สังเกต สอบถามบุคคลในครอบครัวเพื่อรวบรวมข้อมูล  

          2.   ขั้นวิเคราะห์ 

    -    ท าไมจึงเกิดปัญหาขึ้นได้  

    -    เสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้  

          3.   ขั้นสรุป 

    -    รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

         4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
   -    น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
โดยก าหนดภาระงาน สัมภาษณ์คุณหมอ (สาธารณสุขของชุมชน)  เร่ืองการวางแผนครอบครัว  
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ภาระงาน  “สัมภาษณ์คุณหมอ (สาธารณสุขของชุมชน) เร่ืองการวางแผนครอบครัว” 
การบูรณาการ  พ  2.1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองการวางแผนครอบครัว 
ผลงานท่ีต้องการ  รายงานสรุปการสัมภาษณ์คุณหมอ 1   เล่ม 

ขั้นตอนการท างาน 

 1.  เขียนบทสัมภาษณ์คุณหมอในเร่ืองการวางแผนครอบครัว  

 2.  สัมภาษณ์คุณหมอพร้อมจดบันทึก  

 3.  เรียบเรียงข้อมูลเป็นรูปเล่ม  

 4.  น าเสนอโดยการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ถูกต้องตามรูปแบบการสัมภาษณ์ 
 2.  ความชัดเจนและครบประเด็นของข้อมูล  
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แบบฝึกทักษะเรื่อง ปัญหาการเพิ่มประชากร 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มประชากรของประเทศต่างๆ 
นอกเหนือจากประเทศไทยโดยท างานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  3  คน  / 1  ผลกระทบและเสนอแนว
ทางแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
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เฉลยแบบฝึกทักษะเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร 
 

แล้วแต่นักเรียนหาข้อมูลตามความสนใจ 
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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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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2/2  เร่ือง  ปัญหาสารเสพติด 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการเรียนรู้    
                      รู้และเขา้ใจสาเหต ุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1)   อธิบายสาเหตุการเกิดปัญหาสารเสพติดได้ 
         2)   อธิบายผลที่เกิดจากสารเสพติดได้  

         3)   เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดได้อย่างเหมาะสม  

2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
        1)   สภาพปัญหาสารเสพติด  

        2)   สาเหตุ  

        3)   ผลกระทบ  

        4)   แนวทางแก้ไข  

 2.2    ทักษะ / กระบวนการ 
 1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
        -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
        -    กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3    ทักษะการคิด 

          ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการ
คิดน าเสนอข้อมูล  ทักษะการคิดสรุปข้อมูล ทักษะการแสดงความคิดเห็น 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

          ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ืองปัญหาสารเสพติด  

 3.2    กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
          1)   การท างานกลุ่มศึกษาเร่ืองปัญหาสารเสพติด      
          2)   อภิปรายประเด็นค าถาม 
          3)    การตอบค าถามเร่ืองปัญหาสารเสพติด    
          4)    การเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไข 
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3.3   คุณลักษณะพึงประสงค์ 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  

 3.4   ความรู้ความเข้าใจ 
        1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ปัญหาสาร              
เสพติด    จากการตอบค าถาม 

        2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง   ปัญหาสารเสพติด      

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

        1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร   สาเหตุ ผลกระทบ  และ
แนวทางแก้ไข 

       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง ปัญหาการเพิ่ม
ประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทางแก้ไข 

    3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

      4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร  สาเหตุ ผลกระทบ  
และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทาง 
แก้ไข 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

         นักเรียนดูภาพคนติดยาเสพติด  ครูสนทนาซักถาม 

  -     นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร  

  -    ท าไมเขาจึงเป็นเช่นนี้  

 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูตั้งประเด็นค าถาม นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น ในเร่ืองต่อไปนี้ 
      -  ท าไมคนจึงชอบลองเสพยาเสพติด 

      -  ถ้าเป็นนักเรียนจะลองหรือไม่  เพราะ         
เหตุใด 
 

 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

2.  เชิญสาธารณสุขของท้องถิ่นมาบรรยายใน
เร่ือง สารเสพติด ในประเด็น 

   -  ประเภท 

    -  ผล 
    -  แนวทางการป้องกัน  
นักเรียนปฏิบัติดังน้ี 

    -  บันทึกสาระส าคัญ 

    -  ตั้งประเด็นค าถามอย่างน้อยคนละ 1  ค าถาม   

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

3.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ืองสารเสพติด ทักษะการสรุปข้อมูล 
 

5.3   ขั้นสรุป 

          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองสารเสพติดโดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1   สื่อการเรียนรู้  

                      1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          2)  ภาพคนติดยาเสพติด  

 6.2   แหล่งเรียนรู้  
                      1)  ห้องสมุดโรงเรียน 

         2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

         นักเรียนศึกษาปัญหาการติดสารเสพติดของนักเรียนในท้องถิ่นวา่  มีสาเหตมุาจาก
ปัญหาอะไรบ้างประเภทของสารเสพติดและมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
         -    สังเกต สอบถามสถานต ารวจ และสถานพยาบาลในท้องถิ่นเพื่อรวบรวม          
ข้อมูล 
           2.    ขั้นวิเคราะห์  

      -    ท าไมจึงเกิดปัญหาขึ้นได้  

      -    เสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
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         3.    ขั้นสรุป  

     -    รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอโดยการจัดป้ายนิเทศ  

          4.   ขั้นประยุกต์ใช้  

                  -    น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยก าหนดภาระงาน ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด 

ภาระงาน  “ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด” 
การบูรณาการ  ส   2.1  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด  

ผลงานท่ีต้องการ  รายงานสรุปการศึกษา   1  เล่ม 

ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด  

 2.  บันทึกข้อมูลที่ศึกษา 
 3.  เรียบเรียงข้อมูลเป็นรูปเล่ม  

 4.  น าเสนอโดยการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
2.  ความชัดเจนและครบประเด็นของข้อมูล 
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แบบฝึกทักษะเรื่อง สารเสพติด 

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

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนค้นคว้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสังคมจากผู้ที่เสพสารเสพติด 

และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามความเข้าใจของนักเรียน 
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เฉลยแบบฝึกทักษะเร่ือง สารเสพติด 

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

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนค้นคว้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสังคมจากผู้ที่เสพสารเสพติด 

และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามความเข้าใจของนักเรียน 
 

ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
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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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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2/3  เร่ือง  ปัญหาโรคระบาด 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
1.1   ผลการเรียนรู้    
        รู้และเขา้ใจสาเหต ุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาโรคระบาด 

 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้  

         1)   อธิบายสาเหตุการเกิดปัญหาโรคระบาดได้  

         2)   อธิบายผลที่เกิดจากโรคระบาดได้  

         3)   เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้อย่างเหมาะสม  

2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        1)   สภาพปัญหาโรคระบาด  

        2)   สาเหตุ  

        3)   ผลกระทบ  

        4)  แนวทางแก้ไข  

 2.2   ทักษะ / กระบวนการ  

        1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา  

   -    การศึกษา  การปฏิบัติ  

       2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป  

  -    กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3   ทักษะการคิด 

         ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการ
คิดน าเสนอข้อมูล  ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

         ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ปัญหาโรคระบาด  

 3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

         1)   การท างานกลุ่มศึกษาเร่ือง  ปัญหาโรคระบาด      
         2)   อภิปรายประเด็นค าถาม  

         3)  การตอบค าถามเร่ือง  ปัญหาโรคระบาด    

         4)  การเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไข  

  



 47 

 

3.3   คุณลักษณะพึงประสงค ์
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการ 
กลุ่ม 

 3.4   ความรู้ความเข้าใจ  

        1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองปัญหาโรค
ระบาด   จากการตอบค าถาม 

 2 ) ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่ม เร่ือง ปัญหาโรคระบาด      

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

        1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร   สาเหตุ ผลกระทบ  และ
แนวทางแก้ไข 

       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง ปัญหาการเพิ่ม
ประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทางแก้ไข 

    3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

      4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร  สาเหตุ ผลกระทบ  
และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทาง
แก้ไข 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1  ขั้นน า  

 1.  นักเรียนดูภาพข่าวการฝังทั้งเป็นของสัตว์ปีก  ครูต้ังค าถาม 

  1.1  ท าไมจึงต้องท าลาย  

 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนดูบัตรค า  “โรคระบาด”   สุ่ม
นักเรียนอธิบาย 2 -3 คน 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูและนักเรียนร่วมสรุปความหมายของโรค
ระบาด 

ทักษะการสรุปความ 

3. นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง  โรคไข้หวัดนก  ปฏิบัติ
ดังนี้ 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
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         3.1  บันทึกข้อมูลที่ศึกษา 
         3.2  ตั้งประเด็นค าถามคนละ 1 ค าถาม 
4.  นักเรียนแต่ละคนผลัดกันถามเพื่อนนักเรียน
ในชั้นเรียนหลังจากจบการศึกษาเร่ืองโรค
ไข้หวัดนกจากวีซีดี 

ทักษะการเชื่อมโยงข้อมูล 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองไข้หวัดนก ทักษะการสรุปข้อมูล 
6.  เชิญวิทยากรที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ต้องการ
เผยแพร่ความรู้มาให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์
นักเรียนปฏิบัติดังน้ี 

          1.  สนทนาซักถามในประเด็นต่อไปนี้ 
                     1.1  สาเหตุที่ท าให้คนเป็นเอดส์ 
                     1.2  การดูแลรักษา 
                     1.3  การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

7.  นักเรียนสรุปข้อมูลจากการฟังบรรยายและ
การสนทนาซักถามเป็นรูปเล่มรายงาน 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

8.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ เร่ืองโรคระบาด  
5.3  ขั้นสรุป 

 1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองโรคระบาดโดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ภาพข่าวการท าลายสัตว์ปีก  

 3.  ห้องสมุดโรงเรียน  

 4.  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

  -  นักเรียนศึกษาปัญหาโรคระบาดในท้องถิ่นว่ามี โรคอะไรบ้าง  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล  

      -  สังเกต สอบถาม   สถานพยาบาลในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูล  

 2.  ขั้นวิเคราะห์  
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  -  ท าไมจึงเกิดปัญหาขึ้นได้  

  -  เสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้  

 3.  ขั้นสรุป  

  -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอโดยการจัดป้ายนิเทศ  

  

 

4.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -  น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

  

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
  ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระพระพุทธศาสนาโดยก าหนดภาระงาน  ศึกษาหลักธรรมที่ท าให้คนมี
ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว 

ภาระงาน  “ศึกษาหลักธรรมที่ท าคนมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว” 

การบูรณาการ  มฐ. ส1.2  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองหลักธรรมที่ท าคนมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว  

ผลงานที่ต้องการ  รายงานสรุปการศึกษาหลักธรรม   1  เล่ม 

ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษาหลักธรรมที่ท าให้คนมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว  

 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการน าไปใช้ 
 3.  เรียบเรียงข้อมูลเป็นรูปเล่ม  

 4.  น าเสนอโดยการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ความถูกต้องของหลักธรรม 

2.  ความชัดเจนและครบประเด็นของข้อมูล 
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แบบฝึกทักษะเร่ือง โรคระบาด 

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

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนค้นคว้าเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นรอบโลกและมีผลกระทบต่อมนุษย์  
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามความเข้าใจของนักเรียน 
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8.บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

 

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

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

 

 

                                                                     
 

 

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

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2/4  เร่ือง  ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

เวลา  2  ชั่วโมง 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้   รู้และเข้าใจสาเหตุ  ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  

  1.  อธิบายสาเหตุการเกิดปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ 
  2.  อธิบายผลที่เกิดจากปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้  

  3.  เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 

2.  สาระส าคัญ 

 2.1  สาระการเรียนรู้  

  1.  สภาพปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

  2.  สาเหตุ  

  3.  ผลกระทบ  

  4. แนวทางแก้ไข  

 2.2  ทักษะ / กระบวนการ  

   1.  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา  

   -  การศึกษา การปฏิบัติ  

  2.  ทักษะกระบวนการทั่วไป  

   -  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3  ทักษะการคิด  

  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะ
การคิดน าเสนอข้อมูล  ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
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 3.1  ผลงานหรือชิ้นงาน  

  -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ืองปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

  -  การท างานกลุ่มศึกษาเร่ืองปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      
   -  อภิปรายประเด็นค าถาม  

  -  การตอบค าถามเร่ืองปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    

  -  การเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไข  

 3.3  คุณลักษณะพึงประสงค์  

  -  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจาก
กระบวนการกลุ่ม 

 3.4  ความรู้ความเข้าใจ  

 1 ) ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  จากการตอบค าถาม 

 2 ) ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่ม เร่ือง ปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม      
4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 

        1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร   สาเหตุ ผลกระทบ  และ
แนวทางแก้ไข 

       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง ปัญหาการเพิ่ม
ประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทางแก้ไข 

    3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

      4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร  สาเหตุ ผลกระทบ  
และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทาง
แก้ไข 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1  ขั้นน า  

 1.  นักเรียนดูภาพป่าไม่ถูกท าลาย  และภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์  ครูตั้งค าถาม 

  1.1  นักเรียนต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างภาพใด เพราะเหตุใด 

 ขั้นสอน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนดูภาพ 

          -  ป่าไม้ 
         -  สัตว์ป่า 
         -  แร่ธาตุต่าง ๆ  
นักเรียนแบ่งประเภททรัพยากรธรรมชาติจาก
ภาพที่นักเรียนดู 

ทักษะการแยกแยะ 
ทักษะการสังเกต 

2.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาเสนอปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการเขียนปัญหาบน
กระดาน 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มตามข้อที่นักเรียนเสนอบน
กระดานเพื่อศึกษาตามปัญหาที่น าเสนอในเร่ือง 
         3.1  สาเหตุ 
        3.2   ผล   
        3.3 การแข้ไข 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

4.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาต่อทั้งชั้น 
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม 

ทักษะการน าเสนอข้อมูล 

5.  ครูตั้งค าถาม  สิ่งแวดล้อมคืออะไร ทักษะการตอบค าถาม 
6.  นักเรียนเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน  เขียนบนกระดาน 

 

7.  นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามข้อปัญหาที่เขียนบนกระดาน  โดยน าเสนอ
ด้วยวิธีการที่ไม่ซ้ ากัน  เช่น 

            -  รายงานหน้าชั้น 

           -  วีซีดี 
           -  แผ่นใส 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

8.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอข้อมูลตามวิธีการที่กลุ่ม
เลือก ครูและนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม 

ทักษะการน าเสนอข้อมูล 

9.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ือง ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทักษะการสรุปข้อมูล 
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5.3 ขั้นสรุป 

 1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ
สนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์  

3.  ภาพป่าไม้ที่ถูกท าลาย 
 4.  ห้องสมุดโรงเรียน  

 5.  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

 

 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์  

  -  นักเรียนศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีเร่ืองอะไรบ้าง  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล  

      -  สังเกต สอบถาม นักการ ภารโรง  บุคคลากรในโรงเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูล  

 2.  ขั้นวิเคราะห์  

  -  ท าไมจึงเกิดปัญหาขึ้นได้  

  -  เสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้  

 3.  ขั้นสรุป  

  -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอโดยการจัดป้ายนิเทศ  

 4.  ขั้นประยุกต์ใช้  

  -  น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
  ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยก าหนด
ภาระงาน  วาดภาพสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ข้าพเจ้าต้องการ 
  

ภาระงาน  “วาดภาพสภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีข้าพเจ้าต้องการ” 
การบูรณาการ  มฐ.ศ1.1  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม  



 56 

ผลงานที่ต้องการ  ภาพสภาพแวดล้อมที่ต้องการของนักเรียน 1 ภาพ  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาสภาพแวดล้อมที่นักเรียนต้องการ  

 2.  วาดภาพตามความต้องการระบายสีให้สวยงาม  

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ความสวยงามและสอดคล้องของภาพกับสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้ 
  

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะเร่ือง ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

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

ค าชี้แจง   นักเรียนศึกษาปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก อธิบายและเสนอความคิดเห็นใน
การป้องกันและแก้ไขตามสภาพความเป็นจริง 
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8.บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
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    ลงชื่อ ........................................................................ผู้สอน 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

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

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2/5  เร่ือง  ปัญหาด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

เวลา  4  ชั่วโมง 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้   รู้และเข้าใจสาเหตุ  ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเมืองและ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  

  1.  อธิบายสาเหตุการเกิดปัญหาด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

  2.  อธิบายผลที่เกิดจากปัญหาด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ  

  3.  เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการเมืองและความขัดแย้ง  

     ระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

2.  สาระส าคัญ 

 2.1  สาระการเรียนรู้  

  1.  สภาพปัญหาด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ  

  2.  สาเหตุ  

  3.  ผลกระทบ  

  4. แนวทางแก้ไข  

 2.2  ทักษะ / กระบวนการ  

   1.  ทักษะการบวนการตามธรรมชาติวิชา  

   -  การศึกษา  การปฏิบัติ  

  2.  ทักษะกระบวนการทั่วไป  

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................... ..................................... 
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   -  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3  ทักษะการคิด  

  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะ
การคิดน าเสนอข้อมูล  ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1  ผลงานหรือชิ้นงาน  

  -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ืองปัญหาด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

  -  การท างานกลุ่มศึกษาเร่ืองปัญหา ด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ 
       -  อภิปรายประเด็นค าถาม  

  -  การตอบค าถามเร่ืองปัญหา  ด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

  -  การเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไข  

3.3  คุณลักษณะพึงประสงค ์
  -  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจาก
กระบวนการกลุ่ม 

 3.4  ความรู้ความเข้าใจ  

 1 ) ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองปัญหา  ด้านการเมือง
และความขัดแย้งระหว่างประเทศจากการตอบค าถาม 

 2 ) ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่ม เร่ือง ปัญหา  ด้านการเมืองและความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ 
4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 

        1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร   สาเหตุ ผลกระทบ  และ
แนวทางแก้ไข 

       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง ปัญหาการเพิ่ม
ประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทางแก้ไข 

    3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

      4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร  สาเหตุ ผลกระทบ  
และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
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        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทาง
แก้ไข 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1  ขั้นน า  

 1.   นักเรียนดูภาพฯพณฯท่านบรรหาร ศิลปอาชา ครูต้ังค าถาม 

  1.1  บุคคลในภาพคือใคร  

  1.2  มีความส าคัญอย่างไร  

 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.   ครูสนทนาซักถามนักเรียนในเร่ือง 
              1.1  การเมืองหมายความว่าอย่างไร 
              1.2  การเมืองระหว่างประเทศส าคัญ
อย่างไร 
              1.3  ผลกระทบที่เกิดจากความไม่มั่นคง
ทางการเมืองคืออย่างไร 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  2 กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

        2.1  กลุ่มที่ 1 ศึกษา เร่ืองการเมือง  โดย 
                 2.1.1  แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามสาเหตุที่
กลุ่มใหญ่ก าหนดเพื่อศึกษารายละเอียด 

                2.1.2  กลุ่มย่อยกลับมารวมกลุ่มใหญ่
เพื่อน าเสนอข้อมูลการศึกษาค้นคว้าและร่วมกัน
สรุปเป็นสาเหตุการเกิดปัญหาด้านการเมืองและ
เสนอแนวทางแก้ไข 
         2.2  กลุ่มที่ 2 ศึกษาเร่ืองความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ  โดย 
                    2.2.1  แบ่งเป็นกลุ่มย่อยศึกษา
ปัญหาตามที่ตกลงในกลุ่มใหญ่ 

                   2.2.2  กลุ่มย่อยกลับมารวมกับกลุ่ม
ใหญ่เพื่อน าเสนอข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าและ
ร่วมกันสรุปสาเหตุการเกิดปัญหาด้านความ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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ขัดแย้งระหว่างประเทศและเสนอแนวทางแก้ไข 
3.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอข้อมูลการศึกษาค้นคว้า
โดยเอกสารประกอบการอธิบาย  ครูและ
นักเรียนร่วมกันสนทนาซักถาม 

ทักษะการน าเสนอข้อมูล 

4.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ืองปัญหาด้าน
การเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

5.3  ขั้นสรุป 

 1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองปัญหาด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ
โดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ภาพฯพณฯท่านบรรหาร ศิลปอาชา  

3.  ห้องสมุดโรงเรียน 

 4.  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

  -  นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของนักการเมืองในท้องถิ่นมีเร่ืองอะไรบ้าง  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล  

      -  สังเกต สอบถาม ศึกษาเอกสาร  บุคคลากรในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูล  

 2.  ขั้นวิเคราะห์  

  -  ท าไมจึงมีผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
เสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
 3.  ขั้นสรุป  

  -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอโดยการจัดป้ายนิเทศ  

 4.  ขั้นประยุกต์ใช้  

  -  น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน /ในท้องถิ่น 
7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
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  ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนาโดยก าหนดภาระงาน  ศึกษาหลักธรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้น า
ที่ดี 
  

ภาระงาน  “ศึกษาหลักธรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้น าท่ีดี” 
การบูรณาการ  มฐ.ส 1.2  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจหลักธรรมที่ท าให้เป็นผู้น าที่ดี  

ผลงานที่ต้องการ  หลักธรรมที่ท าให้เป็นผู้น าที่ดี  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาหลักธรรมที่ท าให้เป็นผู้น าที่ดี 1 หลักธรรม  

 2.    อธิบายหลักธรรมและการน าไปใช้  

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ความถูกต้องของหลักธรรม 

 2.  ความชัดเจนและสอดคล้องสามารถน าไปใช้ได้จริง  

 

  
 

 

 

แบบฝึกทักษะเร่ือง ปัญหาด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

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

ค าชี้แจง    อธิบายในข้อค าถามให้เข้าใจ 
1.  หากนักเรียนเป็นผู้ปกครองประเทศแล้วเกิดปัญหาด้านการคอรัปชั่นในด้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  หากในประเทศที่นักเรียนปกครองอยู่มีชนหลายเชื้อชาตินักเรียนจะท าอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา
ในด้านการปกครอง 



 63 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
3.  หากประเทศที่นักเรียนปกครองอยู่เกิดมีปัญหาเร่ืองพรมแดนระหว่างประเทศนักเรียนจะ
แก้ปัญหาอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมและไม่เสียเปรียบ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
4.  หากนักเรียนเป็นผู้น าประเทศอิรักนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 

เฉลยแบบฝึกทักษะเร่ือง ปัญหาด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

 ตามความคิดของนักเรียนแต่อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

แนวการตอบ 
1.  ใช้หลักหิริโอตตัปปะ และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและเน้นโรงเรียนเปิดเป็น
หลักสูตรของท้องถิ่นสอนนักเรียน 

2.  ให้ความยุติธรรมและศึกษาปัญหาอย่างละเอียด 

3.  ปัญหาพรมแดนเป็นปัญหาที่ต้องใช้หลักความจริงและหลักฐานประกอบในการตัดสินใจต้อง
ศึกษาหลักฐานอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ 
4.  การแก้ปัญหาต้องใช้ความรอบคอบศึกษาทีละปัญหาแก้ที่ละอย่าง ซึ่งอาจแก้ได้หรือไม่ได้ตามแต่
สถานการณ์ 
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8.บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

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

 

 

                                                                     
 

 

 

 

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

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2/6  เร่ือง  ปัญหาโครงการนิวเคลียร์ 
เวลา  3  ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้   รู้และเข้าใจสาเหตุ  ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  

  1.  อธิบายสาเหตุการเกิดปัญหาโครงการนิวเคลียร์ 
  2.  อธิบายผลที่เกิดจากปัญหาโครงการนิวเคลียร์  

  3.  เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา โครงการนิวเคลียร์  

2.  สาระส าคัญ 

 2.1  สาระการเรียนรู้  

  1.  สภาพปัญหาโครงการนิวเคลียร์  

  2.  สาเหตุ  

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................... ..................................... 
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  3.  ผลกระทบ  

  4. แนวทางแก้ไข  

 2.2  ทักษะ / กระบวนการ  

   1.  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา  

    -  การศึกษา  การปฏิบัติ  

  2.  ทักษะกระบวนการทั่วไป  

   -  กระบวนกลุ่ม  กระบวนสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3  ทักษะการคิด  

  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะ
การคิดน าเสนอข้อมูล  ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1  ผลงานหรือชิ้นงาน  

  -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ืองปัญหาโครงการนิวเคลียร์  

3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  -  การท างานกลุ่มศึกษาเร่ืองปัญหา โครงการนิวเคลียร์ 
       -  อภิปรายประเด็นค าถาม  

  -  การตอบค าถามเร่ืองปัญหาโครงการนิวเคลียร์  

  -  การเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไข  

  

 

3.3  คุณลักษณะพึงประสงค ์
  -  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจาก
กระบวนการกลุ่ม 

 3.4  ความรู้ความเข้าใจ  

 1 ) ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองปัญหาโครงการ
นิวเคลียร์จากการตอบค าถาม 

 2 ) ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่ม เร่ือง ปัญหาโครงการนิวเคลียร์  

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

        1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ปัญหาการเพิ่มประชากร   สาเหตุ ผลกระทบ  และ
แนวทางแก้ไข 
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       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง ปัญหาการเพิ่ม
ประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทางแก้ไข 

    3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม 

      4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร  สาเหตุ ผลกระทบ  
และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง ปัญหาการเพิ่มประชากร สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทาง
แก้ไข 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1  ขั้นน า  

 1.   นักเรียนดูภาพการถล่มเมืองฮิโรฮิมาของสหรัฐอเมริกา  
  1.1  นักเรียนมีความรู้สึกอย่าง  

  1.2  ผลที่เกิดตามมาคืออย่างไร  

 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูตั้งค าถาม 

        1.1  นิวเคลียร์คืออะไร 
        1.2  มีประโยชน์และมีโทษอย่างไร 
        1.3 ท าไมจึงไม่สนับสนุนให้ทุกประเทศมี
โครงการนิวเคลียร์ 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเร่ืองโครงการนิวเคลียร์
จากอินเตอร์เน็ต 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

3.  น าเสนอข้อมูลโดยการแลกเปลี่ยนกันภายใน
กลุ่มย่อยโดยในกลุ่มต้องมีโครงการนิวเคลียร์ที่
เกิดขึ้นไม่ซ้ าประเทศไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ 

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

4.  ครูตั้งประเด็นนักเรียนร่วมกันอภิปราย 
                4.1  จากการศึกษาข้อมูลโครงการ
นิวเคลียร์นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ในการที่แต่ละ
ประเทศมีโครงการนิวเคลียร์ เพราะเหตุใด 

              4.2  ประโยชน์และโทษที่เกิดจาก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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โครงการนิวเคลียร์มีมากน้องต่างกันเพียงใด 

               4.3  ผู้ที่จะยับยั้งหรือเลือกสรรให้เกิด
โครงการที่ดีและได้ผลที่สุดคือใคร 
5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลจากการ
อภิปราย 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

5.3  ขั้นสรุป 

 1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองโครงการนิวเคลียร์โดยการสนทนาซักถาม 

 2.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ภาพการถล่มเมืองฮิโรชิมาของสหรัฐอเมริกา  

3.  ห้องสมุดโรงเรียน 

 4.  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์  

  -  หากนักเรียนสามารถสร้างผลผลิตจากนิวเคลียร์ได้นักเรียนจะสร้างอะไร  

เพื่ออะไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล  

      -  ศึกษาคุณสมบัติของนิวเคลียร์จากเอกสารและผู้รู้เพื่อรวบรวมข้อมูล  

 2.  ขั้นวิเคราะห์  

  -  สร้างผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบการผลิตที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ 
 3.  ขั้นสรุป  

  -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอโดยการจัดป้ายนิเทศ  

  

4.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -  น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียนและเสนอแนะในงานวิชาการ 
7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
  ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระศิลปะโดยก าหนดภาระงาน  
วาดภาพผลิตภัณฑ์จากนิวเคลียร์  
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ภาระงาน  “วาดภาพผลิตภัณฑ์จากนิวเคลียร์ 1 ชิ้น” 
การบูรณาการ  มฐ.ศ 1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้  รู้และเข้าใจประโยชน์และโทษของนิวเคลียร์  

ผลงานท่ีต้องการ  ภาพผลิตภัณฑ์จากนิวเคลียร์ 
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาเร่ืองนิวเคลียร์จากเอกสาร ผู้รู้อย่างละเอียด  

 2.   วาดภาพผลิตภัณฑ์จากนิวเคลียร์ 1 ชิ้น  

 3.  อธิบายประโยชน์ในการใช้สอย  

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ความถูกต้องของประโยชน์ของนิวเคลียร์ 
 2.  ความชัดเจนและสอดคล้องสามารถน าไปใช้ได้จริง  

 3.  ความสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

 

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

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

 

 

                                                                     
 

 

 

 

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

 

 

 

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 
 
 

              

บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................... ..................................... 
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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  
 
 

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 
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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  
 
 
 

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

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

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

   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  
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 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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง  โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกข้อท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชากรเพิ่มมากขึ้นคือข้อใด ? 
     ก.  ขาดการศึกษา    ข.  ยากจน  

    ค.  ขาดการวางแผนครอบครัว   ง.  แต่งงานอายุน้อย  

2.  ผลกระทบที่ส าคัญของการเพิ่มประชากรที่ส าคัญคือข้อใด ? 
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     ก.  ก่อให้เกิดความขาดแคลน   ข.  ก่อให้เกิดการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ  

     ค.  ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพประชากร ง.  ทุกข้อรวมกัน  

3.  ปัญหาส าคัญที่เกิดจากการเสพสารเสพติด คือข้อใด ? 
     ก.  ขาดความยับยั้งชั่งใจ   ข.  อาชญากรรม  

    ค.  คุณภาพของประชากรลดลง   ง.  การซื้อขายข้ามชาติ  

4.  หากนักเรียนเสพสารเสพติดจะก่อให้เกิดผลอย่างไร ? 
    ก.  สุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ขาดความยั้งคิด ข.  เรียนรู้ได้เร็วมากขึ้น  

    ค.  มีเพื่อนฝูงมากมาย    ง.  ถูกทุกข้อ  

5.  การแก้ปัญหาโรคเอดส์ที่ดีที่สุดคือข้อใด ? 
    ก.  ไม่เสพสารเสพติด    ข.  รักตัวเอง รักครอบครัว รักเพื่อนมนุษย์  

    ค.  ไม่ยุ่งกับหญิงอ่ืนและชายอ่ืนที่ไม่ใช่สามีภรรยาของตน   ง.  ไม่มั่วสุมในวัยเรียน 

6.  สาเหตุของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญคือข้อใด ? 
     ก.  ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์   ข.  การที่มีประชากรมาก  

     ค.  ความแห้งแล้ง    ง.  ภัยธรรมชาติ  

7.  การแก้ปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศที่ก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดคือข้อใด ? 
    ก.  ใช้ความรุนแรงปราบปราม   ข.  ใช้สันติวิธีแนวทางตามหลักศาสนา  

    ค.  ใช้ผู้น าตามที่ประชาชนต้องการ  ง.  ใช้นโยบายการทหารน าการเมือง  

8.  ความขัดแงระหว่างประเทศมีผลต่อสังคมโลกอย่างไร ? 
   ก.  ความปลอดภัยในชีวิต   ข.  เศรษฐกิจตกต่ า  

   ค.  สังคมวุ่นวายเพราะผู้ร้ายข้ามชาติ  ง.  ความสับสนด้านนโยบายการเมือง  

 

 

 

 

 

 

9.  IAEA คืออะไร ? 
   ก.  เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยด้านโจรก่อการร้าย  

   ข.  เจ้าหน้าที่องค์การปรมาณูระหว่างประเทศ 

   ค.  เจ้าหน้าที่องค์การค้าระหว่างประเทศ 

   ง.  เจ้าหน้าที่องค์การแร่ยูเรเนียมระหว่างประเทศ 

10.  ผู้ที่เป็นผู้น าประเทศควรมีหลักธรรมใดเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยว ? 
  ก.  อิทธิบาท 4  ข.  อริยสัจ 4  ค.  พรหมวิหาร 4 ง.  ฆราวาสธรรม 4  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง  โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

 

1.  ค 
          2.  ง 
            3.  ค  
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            4.  ก  

             5.  ข  

                                                                            6.  ก 
                                                                            7.  ข 
                                                                            8.  ก 
                                                                            9.  ข 
                                                                            10.  ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท้ายหน่วย 
 

1.  ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ? 

ตอบ  1.  เกิดมลพิษต่อดิน  น้ า อากาศ จากการใช้สารเคมี 
         2.  เกิดภาวะเรือนกระ  จากการใช้วัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและเมื่อท าลายก่อให้เกิด
ก๊าซที่เป็นอันตราย 
         3.  ท าลายป่าไม้  ก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์เป็นการท าลายระบบนิเวศ 
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        4.   ท าลายต้นน าล าธาร สิ่งกีดขวางและซับน้ าตรมธรรมชาติจากการก่อสร้างและท าที่ท ามาหา
กิน ก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

2.  ยาเสพติดคืออะไร นักเรียนคิดว่ายาเสพตอดประเภทใดท่ีมีผลร้ายแรงท่ีสุด ? 

    ตอบ  ยาเสพติดคือ  ยาที่ผู้เสพเสพแล้วก่อให้เกิดความต้องการเสพอีกต่อไปเร่ือย ๆ ความต้องการ
ดังกล่าวมีผลเสียที่รุนแรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพ  ยาเสพติดที่มีผลร้ายแรงที่สุดคือ 

 เฮโรอิน 
3.  ภัยอันตรายจากเหตุการณ์ของโรคระบาดท่ีคุกคามและเกิดขึ้นกับมนุษย์ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ? 

ตอบ   ไข้หวัดนกและโรคเอดส์ 
4.  มีปัญหาส าคัญของโลกอะไรอีกนอกเหนือจากที่ได้อ่านจากหนังสือเรียนปัญหาเหล่านั้นคืออะไร   
ตอบ  ปัญหาโรคเครียด    ปัญหาความเชื่อของลัทธิต่าง ๆ ก่อให้เกิดการตายหมู่ 
5.  อะไรคือสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จงอธิบาย 

ตอบ  1.  การขาดจิตส านึกของประชากร  ท าให้เกิดความเห็นแก่ตัวไม่ค านึงถึงส่วนรวม 

         2.  การเพิ่มของประชากร  ท าให้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น 

 6.  จงอธิบายปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกของโลกปัจจุบัน  มีสาเหตุส าคัญมาจากสิ่งใด ? 

ตอบ  ในภาวะโลกปัจจุบันมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกที่ใช้แล้วก่อให้เกิดก๊าซที่ไปปิดชั้นโอโซนไม่
สามารถให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ระบายออกไปได้จึงวนอยู่ระดับอากาศของโลกจึงท าให้โลก
ร้อนขึ้น 

7.  ปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศมีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ? 
ตอบ  1.  ความแตกต่างทางเชื้อชาติ  เช่น สหรัฐอเมริกามีประชากรหลายชาติพันธ์ทั้งผิวขาวผิวด าท า
ให้สงครามเหยียดผิวกันขึ้น 

        2.  ความแตกต่างทางความคิด  เช่นความเชื่อทางศาสนา  ในประเทศอินเดียมีประชากรชาติ
พันธุ์เดียวกันแต่นับถือศาสนาแตกต่างกันท าให้เกิดสงครามทางศาสนา 
  
 

8.  นักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศต่าง ๆ คืออะไร จงอธิบาย ? 

ตอบ 1.  แสวงหาอ านาจหากสามารถผลิตได้ก็จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ 
        2.  ต้องการหลุดพ้นจากอ านาจของชาติมหาอ านาจ 
        3.  ต้องการแสดงศักยภาพว่าสามารถท าได้ 
9.  ในความคิดของนักเรียนการลดอาวุธโดยเฉพาะนิวเคลียร์จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ได้หรือไม่ ? 
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ตอบ ไม่ได้ เพราะยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ 
10.  นิวเคลียร์เป็นอาวุธอันตรายอย่างยิ่งแก่มนุษย์ชาติ ฉะนั้นควรท่ีจะท าลายให้หมดสิ้นนักเรียน
เห็นด้วยหรือไม่ 
ตอบ  ไม่เห็นด้วยเพราะส่วนที่มีประโยชน์ก็สามารถน ามาใช้ได้ หรือตามความคิดเห็นของนักเรียน      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินและสะท้อนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
( Self  Reflection ) 

1.  การประเมินตนเองของผู้เรียน ให้ด าเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยทุกข้อให้นักเรียนได้ทราบโดยอาจเขียนไว้บนกระดาน  
            ด า พร้อมทั้งทบทวนถึงหัวข้อกิจกรรมการเรียนว่าเรียนอะไรบ้าง  
      1.2  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไว้ในสมุดงานด้านหลังตามหัวข้อ ดังนี้  
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บันทึกการประเมินและสะท้อนตนเองประจ าหน่วยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก ............../........../............ 

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

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเป็นมาของปัญหา 
       สิ่งที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      สิ่งที่เป็นจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปัญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปัญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา 
     2.1  เพื่อแก้ปัญหาเร่ือง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. ห้อง .....................จ านวน ...........คน โดยใช้ .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
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...............................................................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 .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
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ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  


