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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ืองความขัดแย้ง ความร่วมมือ และกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ  

 
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    ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 3.2    กลุ่มก่อการร้าย  

4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 

       1)   รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ความขัดแย้ง  ความร่วมมือ และกลุ่มก่อการร้าย
ระหว่างประเทศ 

       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเรียนรู้เร่ือง  ความร่วมมือ และกลุ่ม
ก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

        3)    บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

       4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง  ความร่วมมือและกลุ่มก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง  ความร่วมมือและกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

  สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

   4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหน่วยการเรียน  
          1)    ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)    การฝึกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 

ร่องรอยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1   ผลงาน/ชิ้นงาน 
       1)  รายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ความ
ร่วมมือและกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

       2)   บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจาก
การศึกษาเรียนรู้เร่ือง  ความร่วมมือและกลุ่มก่อ
การร้ายระหว่างประเทศ 

       3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจาก
ประเด็นค าถาม 

       4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง  
ความร่วมมือและกลุ่มก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข    
ที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้      

 
-  ครูอธิบาย  แนะน า
วิธีการ  หาข้อมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  ค้นคว้า  หา
ข้อมูลด้วยตนเองและ
เป็นกลุ่ม 

5.2  การปฏิบัติงาน 
      1)  ศึกษาค้นคว้าเร่ือง  ความร่วมมือและ 
กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

      2)  บันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่มจาก 
การศึกษาเรียนรู้เร่ือง  ความร่วมมือและกลุ่ม  
ก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

      3)   บันทึกพฤติกรรมการอภิปรายจาก
ประเด็นค าถาม 

     4)   บันทึกพฤติกรรมการตอบค าถามเร่ือง  
ความร่วมมือและกลุ่มก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขที่
เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ 
 

 
- เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
ส าคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ท าแบบฝึกทักษะ 
-  ท าแบบทดสอบ 
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  3/1  เร่ือง  ความขัดแย้ง 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการเรียนรู้      

        รู้และเขา้ใจสาเหตแุละมูลเหตทุี่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ  
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         บอกสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้  

2.   สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
         ความขัดแย้ง  

   -   สาเหตุของความขัดแย้ง  

   -   มูลเหตุของความขัดแย้ง 
2.2   ทักษะกระบวนการ 

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

 2.3   ทักษะการคิด 

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

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   ความขัดแย้ง 
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 

        1)    การท างานกลุ่มจากการศึกษา  ความ ขัดแย้ 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

        3)   การตอบค าถามเร่ือง   ความขัดแย้ 
  3.3   คุณลักษณะพึงประสงค์ 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการ 
กลุ่ม 
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3.4    ความรู้ความเข้าใจ 
          1)    ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง     ความ
ขัดแย้ง จากการตอบค าถาม 

         2)    ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง    ความขัดแย้ง 
4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  
    1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ความขัดแย้ง  จากการตอบค าถาม  
   2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง   ความขัดแย้ง 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   ความขัดแย้ง 
2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง    ความขัดแย้ง 
ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ 
-   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อ

เวลา  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ความ           

ขัดแย้ง จากการตอบค าถาม  
2) ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  ความขัดแย้ง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี

ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอ  

แนวคิดและข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบ  

การน าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1    ขั้นน า  

           นักเรียนแสดงความคิดเห็นของสาเหตทุี่มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อน 
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5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1. ครูตั้งประเด็นค าถาม   
   -  ท าไมประเทศมหาอ านาจทั้งหลายจึงชอบ
เข้ามาวุ่นวายกับประเทศเล็กๆ แต่สมบูรณ์  

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มปฏิบัติดังน้ี 

     -  กลุ่ม 1 , 2  ศึกษาเร่ือง  สาเหตุของความ      
ขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ 
     -  กลุ่ม 3 , 4  ศึกษาเร่ือง  สาเหตุของความ        
ขัดแย้งด้านทหารและอาวุธ 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการศึกษา โดย
ร่วมกันสรุปข้อมูลของการน าเสนอในส่วนที่        
เหมือนกันและแตกต่างกันในกลุ่มที่น าเสนอ
เร่ืองเดียว ร่วมกันวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

4.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ือง  ความขัดแย้ง  
5.3   ขั้นสรุป 

         ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ือง ความขัดแย้งระหว่างประเทศ  โดยการสนทนา          
ซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1   สื่อการเรียนรู้ 

            -   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6.2   แหล่งการเรียนรู้ 

        1)   ห้องสมุดโรงเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ 
         2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

          นักเรียนศึกษาวิธีการลดความขัดแย้งภายในโรงเรียนของนักเรียนว่ามีอะไรบ้างและมี
ผลเป็นอย่างไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.    ขั้นรวบรวมข้อมูล 
                -    สังเกต สอบถามฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูล  
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          2.   ขั้นวิเคราะห์ 

                -    ท าไมจึงเกิดวิธีการน้ีขึ้นได้  

                -    สามารถลดความขัดแย้งได้จริงหรือไม่อย่างไร  

           3.   ขั้นสรุป  

                 -    รวบรวมข้อมูลจัดป้ายนิเทศใต้อาคารเรียน  

           4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
                  -    น ารายงานเสนอฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยก าหนด
ภาระงานเขียนเรียงความ เร่ือง เราลดความขัดแย้งได้ด้วยสองมือ 

 

 

ภาระงาน  “เขียนเรียงความเร่ือง เราลดความขัดแย้งได้ด้วยสองมือ” 
การบูรณาการ  ท  2.1  
ผลการเรียนรู้  รู้และเข้าใจเร่ืองความขัดแย้ง  

ผลงานที่ต้องการ  เรียงความ 1 เร่ือง  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษาขั้นตอนการเขียนเรียงความและวางโครงเร่ือง  

 2.  เขียนเรียงความตามโครงเร่ืองที่วาง  

 3.  ความยาวตามความเหมาะสม  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความ 

 2.  ความชัดเจนและตรงประเด็นและความคิดสร้างสรรค์  
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แบบฝึกทักษะ เร่ือง ความขัดแย้ง 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศมา 1  กรณี  โดยศึกษา สาเหตุ  ผล 
และแนวทางการแก้ปัญหา 
 

 

เฉลยความเนื้อหาท่ีนักเรียนเลือก 
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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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 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  3/2  เร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพ 
เวลา  3   ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการเรียนรู้      

        รู้และเขา้ใจความจ าเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสันติภาพและผลของ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพ 
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1)    บอกความจ าเป็นที่ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ  

         2)    บอกผลที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสันติภาพได้  

2.   สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
          ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

   -   องค์การเพื่อสันติภาพ  

   -   สันนิบาตชาติ 
   -   สหประชาชาติ 

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

 2.3    ทักษะการคิด 

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

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพ  
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 

        1)    การท างานกลุ่มจากการศึกษา  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพ  
         2)    การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

        3)    การตอบค าถามเร่ือง   ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพ  
 

 



 90 

  3.3    คุณลักษณะพึงประสงค์ 
           ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการ 
กลุ่ม 

3.4    ความรู้ความเข้าใจ 
          1)    ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพ จากการตอบค าถาม 

        2)    ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง    ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านสันติภาพ  
4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  
    1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพ  จากการ
ตอบค าถาม  
   2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง   ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน      
สันติภาพ 

 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)    สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านสันติภาพ 

2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง    ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
สันติภาพ 

ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ 
-   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อ

เวลา  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพ  จากการตอบค าถาม  
2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านสันติภาพ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี

ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอ  

แนวคิดและข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบ  

การน าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

         1)   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

         2)   ครูสนทนากับนักเรียนในเร่ืองต่อไปนี้  

   -  นักเรียนดูภาพนกพิราบสีขาว   ครูต้ังค าถาม  

   -  นกพิราบสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใด  เพราะเหตุใด  

 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูตั้งประเด็นค าถามนักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น 

     -  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1  สิ้นสุดลงได้
ก่อเกิดองค์การเพื่อสันติภาพขึ้นมามีชื่อเรียกว่า
อะไร 
     -  องค์การน้ีก่อให้เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 
ได้อย่างไร 
     -  องค์การที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุด
สงครามโลกคือองค์การใด เพราะเหตุใด  

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

2.  นักเรียนเข้าห้องสมุดศึกษาค้นคว้าเร่ือง 
องค์กรสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 
1และคร้ังที่ 2มีองค์การใดบ้างและมีรายละเอียด
อย่างไรและผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งองค์การน้ี 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มปฏิบัติดังน้ี 

     -  กลุ่มที่ 1  เป็นนักเรียนหญิงล้วน 

     -  กลุ่มที่ 2  เป็นนักเรียนชายล้วน 

     -  ตัวแทนแต่ละกลุ่มผลัดกันตั้งค าถามใน
เร่ือง  องค์การเพื่อสันติภาพคนละ 1 ค าถาม        
โดยฝ่ายหญิงตั้งฝ่ายชายตอบ ฝ่ายชายตั้งฝ่าย
หญิงตอบ  ผู้ที่ตอบผิดเสียคะแนนคร้ังละ 1 
คะแนนและหากแพ้ต้องท าตามที่กลุ่มชนะบอก 

ทักษะการคิดตอบค าถาม 

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์การเพื่อ
สันติภาพโดยการซักถามข้อมูลจากการตอบ
ค าถามของนักเรียน 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

5.  นักเรียนรวบรวมค าถามทุกข้อคัดข้อที่ดี 
สมบูรณ์จัดเป็นบอร์ดค าถามเพื่อชิงรางวัลจาก
เพื่อนนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์  

5.3    ขั้นสรุป 

           ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืององค์การเพื่อสันติภาพโดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1   สื่อการเรียนรู้  

        1)    หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2) รูปภาพนกพิราบสีขาว 

6.2   แหล่งการเรียนรู้ 
          1)    ห้องสมุดโรงเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ 
          2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

          นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างสันติภาพในโรงเรียนของนักเรียนว่ามีอะไรบ้างและมีผล
เป็นอย่างไร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
        -    สังเกต สอบถามฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูล  

          2.   ขั้นวิเคราะห์ 

    -    ท าไมจึงเกิดวิธีการน้ีขึ้นได้  

    -    สามารถสร้างสันติภาพได้จริงหรือไม่อย่างไร  

          3.   ขั้นสรุป 

    -   รวบรวมข้อมูลจัดป้ายนิเทศใต้อาคารเรียน  

          4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
    -    น ารายงานเสนอฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยก าหนด
ภาระงานเขียนเรียงความ เร่ือง เราสร้างสันติภาพได้ด้วยสองมือ 

 

ภาระงาน  “เขียนเรียงความเร่ือง เราสร้างสันติภาพได้ด้วยสองมือ” 
การบูรณาการ  ท 2.1  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองสันติภาพ  

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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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  3/3  เร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร 
เวลา  3   ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1    ผลการเรียนรู้      
                      รู้และเขา้ใจความจ าเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศ ทางทหารและผลของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร 
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1)   บอกความจ าเป็นที่ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร  

        2)   บอกผลที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างประเทศในทางทหารได้  

2.   สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
          ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

   -  องค์การความร่วมมือทางทหาร  

   -  นาโต 

   -  วอร์ซอ 
2.2   ทักษะกระบวนการ 

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

 2.3   ทักษะการคิด 

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

         ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร    
 3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 

        1)    การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร    
         2)    การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

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

3.4    ความรู้ความเข้าใจ 
          1)    ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง   ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร  จากการตอบค าถาม 

        2)    ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง    ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทางทหาร    
4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

 1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร   จากการตอบ
ค าถาม  

 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง   ความร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร    
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทางทหาร    

2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง    ความร่วมมือระหว่างประเทศทาง
ทหาร    

ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ 
-   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อ

เวลา  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศทางทหาร   จากการตอบค าถาม  
2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศทางทหาร    
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เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี

ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอ  

แนวคิดและข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบ  

การน าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

          ครูสนทนากับนักเรียนในเร่ืองต่อไปนี้ 
   -    นักเรียนคิดว่าทหารมีหน้าที่อย่างไร       

   -    ท าไมทหารไทยต้องไปร่วมรบกับประเทศอื่น  

 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูสุ่มนักเรียนอธิบายค า 2 ค า คือ 

     -  นาโต 

     -  วอร์ซอ 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองใน 2  หัวข้อ 

     -  นาโต 

     -  วอร์ซอ 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

3.  นักเรียนท าแบบทดสอบเร่ือง  นาโตและ 
วอร์ซอ  ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยเพื่อ
ประเมินผลการศึกษาเรียนรู้ 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

4.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอเร่ือง นาโต้ 
และวอร์ซอหน้าชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วม
สนทนาซักถามและอธิบายเพิ่มเติม 

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ือง องค์การ
ร่วมมือทางทหาร 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

 

5.3   ขั้นสรุป 

          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืององค์การร่วมมือทางทหาร โดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1   สื่อการเรียนรู้  

         -  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6.2    แหล่งการเรียนรู้ 

         1)   ห้องสมุดโรงเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ 
          2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

                      นักเรียนศึกษาค าว่า  ท ทหารท าไมต้องอดทน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
       -  สังเกต สอบถามจากผู้ที่ประกอบอาชีพทหารเพื่อรวบรวมข้อมูล  

         2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -   ท าไมจึงต้องอดทน  

  -   สามารถปกป้องประเทศได้จริงหรือไม่อย่างไร  

         3.   ขั้นสรุป 

   -   รวบรวมข้อมูลจัดป้ายนิเทศใต้อาคารเรียน  

        4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -    น ารายงานเสนอกรมทหารเพื่อเห็นคุณค่าของทหารมากขึ้น  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสาระพระพุทธศาสนา โดยก าหนดภาระศึกษาหลักธรรมที่ท าให้คนมีความอดทน 
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ภาระงาน  “ศึกษาหลักธรรมที่ท าให้คนมีความอดทน” 
การบูรณาการ   ส  1.2  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ืองหลักธรรมที่ท าให้คนมีความอดทน  

ผลงานท่ีต้องการ  หลักธรรมที่ท าให้คนมีความอดทน  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษาหลักธรรมที่ท าให้คนมีความอดทน 1 หลักธรรม  

 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต  

  
เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ถูกต้องตามหลักธรรมที่นักเรียนเลือก 

 2.  ความชัดเจนและตรงประเด็นและความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นไปได้ 
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แบบฝึกทักษะเรื่ององค์การความร่วมมือทางทหาร 
ชื่อ ........................................................................... ชั้น .............. เลขที่ ............ 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังความคิดสรุปเร่ือง  นาโต้และวอร์ซอ 
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เฉลยแบบฝึกทักษะเร่ืององค์การความร่วมมือทางทหาร 
 

ชื่อ ........................................................................... ชั้น .............. เลขที่ ............ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังความคิดสรุปเร่ือง นาโตและวอร์ซอ 

 
 
 
 
 

นาโต 

องค์การสนธิสัญญาป้องกัน
แอตแลนติกเหนือ 

ทางทหาร 

ก่อตั้งเมื่อ 4 เมษายน 

ค.ศ. 1949 

  

 ช่วยเหลือประเทศ
สมาชิก 

ป้องกันและรักษาสันติภาพและ
ความมั่นคงของสมาชิก 

ทางทหาร 

มีสมาชิกรวม 27 ประเทศ 

เช่น บัลแกเรีย 

องค์การความร่วมมือ 

ทางทหาร 

สนธิสัญญา
วอร์ซอ  จุดประสงค์เพื่อเป็น

คู่แข่งกับสนธิสัญญา        
แอตแลนติกเหนือ 

 มีประเทศยุโรปกลางและ
ตะวันออกเป็นสมาชิก 

อดีตสหภาพโซเวียตเป็น
ผู้ก่อตั้ง ปี คศ. 1955 
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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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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  3/4  เร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ 
เวลา  3  ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1    ผลการเรียนรู้      

        รู้และเขา้ใจความจ าเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศ ทางเศรษฐกิจและผลของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ 
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1)   บอกความจ าเป็นที่ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ  

        2)   บอกผลที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจได้  

2.   สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
         ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

   -  องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

   -  องค์การค้าโลก 
   -  อาเซียน  

    -  อาฟตา  

   -  เอเปก  

   -  โอเปก 
2.2   ทักษะกระบวนการ 

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

 2.3   ทักษะการคิด 

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

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ 
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3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษา  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ 

         2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

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

3.4   ความรู้ความเข้าใจ 
         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจจากการตอบค าถาม 

        2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่ม เร่ือง   ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทางเศรษฐกิจ 
4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

 1)  ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ  จากการ
ตอบค าถาม  

 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง   ความร่วมมือระหว่างประเทศทาง
เศรษฐกิจ 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทางเศรษฐกิจ 

2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง    ความร่วมมือระหว่างประเทศทาง
เศรษฐกิจ 

ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ 
-   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อ

เวลา  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ  จากการตอบค าถาม  
2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศทางเศรษฐกิจ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี

ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอ  

แนวคิดและข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบ  

การน าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟังในกลุ่ม 
การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง โดยใช้แบบประเมินการน าเสนองาน 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

         นักเรียนดูบัตรค า “ทุนนิยม” แล้วตอบค าถาม 

  -    คืออะไร  

  -    มีความส าคัญอย่างไรต่อโลก  

 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเร่ือง 
     -  ระบบเศรษฐกิจของโลก 

     -  ท าไมต้องมีการร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม  ปฏิบัติดังน้ี   
     -  กลุ่มที่ 1  เข้าศึกษาเรียนรู้ฐานที่ 1 เร่ือง  
องค์การค้าโลก 
     -  กลุ่มที่ 2  เข้าศึกษาเรียนรู้ฐานที่ 2  เร่ือง       
อาเซียน 

     -  กลุ่มที่ 3  เข้าศึกษาเรียนรู้ฐานที่ 3  เร่ือง 
อาฟตา 
     -  กลุ่มที่ 4 เข้าศึกษาเรียนรู้ฐานที่ 4  เร่ือง           
เอเปก 
     -  กลุ่มที่ 5  เข้าศึกษาเรียนรู้ฐานที่ 5  เร่ือง        
โอเปก 
      -  กลุ่มที่ 1  เข้าศึกษาฐานที่ 2  กลุ่มที่ 2  เข้า
ศึกษาฐานที่ 3  กลุ่มที่ 3 เข้าศึกษาฐานที่ 4     
        

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

      -  กลุ่มที่ 4 เข้าศึกษาต่อฐานที่ 5 กลุ่มที่ 5 เข้า
ศึกษา ต่อฐานที่ 1 และวนศึกษาจนครบทุกฐาน             

 

3.  นักเรียนกลุ่มเดิมน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เรียนรู้แต่ละฐานมาอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 
     -  มีความจ าเป็นอย่างไรที่ต้องมีการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
     -  ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศคืออย่างไร 
     -  มีผลเสียเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

4.  ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอต่อทั้งชั้น ครู 
และนักเรียนร่วมสนทนาซักถามและสรุปผล
การศึกษาค้นคว้าเร่ือง องค์การร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ 

ทักษะการน าเสนอ 
ทักษะการสรุปข้อมูล 

5.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ือง  องค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

 

5.3   ขั้นสรุป 

          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยการสนทนา
ซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1   สื่อการเรียนรู้  

                      1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   ห้องสมุดโรงเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์  

         3)   บัตรค า  ทุนนิยม 
 6.2   แหล่งการเรียนรู้ 

                       -   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

                      นักเรียนศึกษาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล 
       -    สังเกต สอบถามจากผู้ที่มีความรู้เร่ืองระบบเศรษฐกิจเพื่อรวบรวมข้อมูล  

         2.   ขั้นวิเคราะห์ 

   -    มีความแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศหรือไม่  อย่างไร  

          3.   ขั้นสรุป 

   -    รวบรวมข้อมูลจัดป้ายนิเทศใต้อาคารเรียน  

         4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
                -    น ารายงานเสนอองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โดยก าหนดภาระการเลือกประกอบอาชีพของข้าพเจ้า 
 

ภาระงาน  “การเลือกประกอบอาชีพของข้าพเจ้า ” 
การบูรณาการ  ง  2.1  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจวิธีการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  

ผลงานท่ีต้องการ  วิธีการเลือกประกอบอาชีพ  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษาวิธีการเลือกประกอบอาชีพจากเอกสารและผู้มีความรู้  

 2.  อธิบายอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  1  อาชีพ  

  
เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ถูกต้องตามหลักการเลือกประกอบอาชีพ 

 2.  เป็นอาชีพที่สุจริตถูกต้องมีความเป็นไปได้  
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แบบฝึกทักษะเรื่อง องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

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

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าการประกอบอาชีพที่สุจริตที่มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ
โดยผ่านองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  1  อาชีพ พร้องอธิบายวิธีการด าเนินงานเท่าที่สามารถ
ศึกษาได้ 
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เฉลยแบบฝึกทักษะเร่ือง องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

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

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าการประกอบอาชีพที่สุจริตที่มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ
โดยผ่านองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  1  อาชีพ พร้องอธิบายวิธีการด าเนินงานเท่าที่สามารถ
ศึกษาได้ 
 

 

แล้วแต่ข้อมูลที่นักเรียนศึกษาค้นคว้าและอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

 
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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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  3/5  เร่ือง  กลุ่มก่อการร้าย 
เวลา   3   ชั่วโมง 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1    ผลการเรียนรู้      

         รู้และเขา้ใจสาเหตคุวามเป็นมาของกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 
 1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1)   บอกสาเหตุของการก่อการร้ายระหว่างประเทศได้  

         2)   อธิบายความเป็นมาของกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศได้  

2.   สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้ 
          กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ  

   -  ฮามาส  

   -  อัลกออิดะ  

   -  เจมาฮ์  อิสลามิยะฮ์  

   -  เอซโบลละฮ์  

   -  ฟาตา  อัล อิสลาม 
2.2   ทักษะกระบวนการ 

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

  2.3    ทักษะการคิด 

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

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
       1)    การท างานกลุ่มจากการศึกษา กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

        2)    การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

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

3.4    ความรู้ความเข้าใจ 
 1 ) ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  กลุ่มก่อการ

ร้ายระหว่างประเทศ จากการตอบค าถาม 

2 ) ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่ม เร่ือง    กลุ่มก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ 
4.  แนวทางตรวจสอบให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

 1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ  จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง   กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)    สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง    กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ 
-    ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อ

เวลา  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  กลุ่มก่อ

การร้ายระหว่างประเทศ  จากการตอบค าถาม  
2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง  กลุ่มก่อการร้าย

ระหว่างประเทศ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 

1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอ  
แนวคิดและข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
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3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ  รูปแบบ  

การน าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟังในกลุ่ม 
การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง โดยใช้แบบประเมินการน าเสนองาน 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1    ขั้นน า  

         นักเรียนดูภาพการถล่มตกึศูนย์การค้าโลก (The World Trade Center) 
    -   ใครเป็นผู้กระท า  

    -   ท าไปด้วยเหตุผลใด  

 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูตั้งค าถาม   
     -  ผู้ก่อการร้ายคือใคร   
     -  มีลักษณะอย่างไรจึงเรียกว่า 
ผู้ก่อการร้าย 
     -  ผู้ก่อการร้ายภายในประเทศกับผู้ก่อการร้าย
นอกประเทศมีความเหมือนและความแตกต่าง
กันอย่างไร 

ทักษะการตอบค าถาม 
ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  5  กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

     -  กลุ่มที่ 1 ศึกษาเร่ือง  กลุ่มฮามาส    
     -  กลุ่มที่ 2  ศึกษาเร่ือง  กลุ่มอัลกออิดะ      
   -  กลุ่มที่ 3  ศึกษาเร่ือง กลุ่ม เจมาร์  อิสลา-      
มิยะฮ์ 
     -  กลุ่มที่ 4  ศึกษาเร่ือง กลุ่มเอซโบลละฮ์ 
     -  กลุ่มที่ 5  ศึกษาเร่ือง  ฟาตา  อัลอิสลาม 

วิธีการน าเสนอ 

      -  ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งสมาชิกกลุ่มละ 
2  คนออกมาร่วมอภิปรายกลุ่มหน้าชั้น  
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

    -  ขณะอภิปรายเพื่อนในชั้นร่วมตั้งประเด็น    
ค าถาม 

     -  หากกลุ่มที่รับผิดชอบตอบประเด็นค าถาม
ไม่ได้ต้องไปจัดท ารายงานของทั้ง 5 กลุ่มก่อ 
การร้ายคนละ 1 ฉบับ  

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
 

3.  ตัวแทนกลุ่มออกมาอภิปรายตามประเด็น        
ที่เพื่อนต้องการทราบและตามการศึกษาค้นคว้า
ของกลุ่ม 

ทักษะการน าเสนอข้อมูล 

4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เร่ืองกลุ่มก่อการ
ร้ายจากการอภิปรายกลุ่มและนักเรียนน าผล
การศึกษาค้นคว้าจัดป้ายนิเทศ 

ทักษะการสรุปข้อมูล 

5.3    ขั้นสรุป 
          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศโดยการสนทนา           

ซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1   สื่อการเรียนรู้  

       1)    หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                     2)   รูปภาพตึกถล่ม 

  6.2   แหล่งเรียนรู้ 
          1)   ห้องสมุดโรงเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ 
          2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

         นักเรียนศึกษาผลกระทบที่เกิดจาการกระท าของกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศที่มี
ต่อประเทศไทย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -    ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
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        2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -    มีความแตกต่างจากการก่อการร้ายในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร  

         3.   ขั้นสรุป 

               -    รวบรวมข้อมูลจัดป้ายนิเทศใต้อาคารเรียน  

        4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -   น าข้อเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองภัยจาการก่อการร้ายจากผู้ร้ายข้ามชาติ  

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ               
วัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง โดยก าหนดภาระงาน ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเร่ือง 
ผู้ร้ายข้ามแดน 

 

ภาระงาน  “การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศในเร่ืองผู้ร้ายข้ามแดน” 
การบูรณาการ  ส   2.1  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศ  

ผลงานท่ีต้องการ  กฎหมายเกี่ยวกับผู้ร้ายข้ามแดน  

ขั้นตอนการท างาน 

 1.  ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเร่ือง  ผู้ร้ายข้ามแดน   

 2.  อธิบายตามความเข้าใจและกระชับ  ชัดเจน  

  
เกณฑ์การประเมิน 

 1.  ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเร่ือง   ผู้ร้ายข้ามแดน 

 2.  ชัดเจน  เข้าใจง่าย  
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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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การประเมินและสะท้อนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
(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 .................................................................................................................................................... 



 119 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

  เร่ือง ความร่วมมือระหว่างประเทศและกลุ่มก่อการร้าย 
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ค าชี้แจง  ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  เพราะเหตุใดองค์การสันนิบาติชาติจึงอ่อนแอ   

ก.  เพราะสหรัฐอเมริกาไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก  

ข.  เพราะข้อระบุว่าชาติสมาชิกจะร่วมมือกันต่อต้านเพื่อรักษาเอกราชและหากจ าเป็นก็จะ
ร่วมมือกันต่อสู้กับชาติรุกราน 

ค.  เพราะทุกประเทศไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

ง.  เพราะมีกฎระเบียบมากเกินไป 

2.  ข้อใดเป็นองค์การร่วมมือทางทหาร   
ก.  องค์การค้าโลก    สนธิสัญญาวอร์ซอ    

ข.  สนธิสัญญาป้องกันแอตอลนติกเหนือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ค.  สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ  สนธิสัญญาวอร์ซอ 

ง.  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สนธิสัญญาวอร์ซอ 

3.  สมาชิกในสมาคมอาเซียนมีประเทศใดบ้างต่อไปนี้   
ก.  อินโดนีเซีย  กัมพูชา  บรูไน 

ข.  บรูไน  สิงคโปร์  อินเดีย 
ค.  กัมพูชา  ลาว  ภูฐาน 

ง.  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  อินเดีย 
4.  การประชุมเอเปก ใน คศ. 2003 ได้จัดขึ้นที่ประเทศใด  

ก.  แคนาดา 
ข.  ไทย 
ค.  ญ่ีปุ่น 

ง.  สหรัฐอเมริกา 
5.  การกระท าของกลุ่มอัลกออิดะ  เป็นผู้ก่อการร้ายที่มีแรงจูงใจในการกระท าด้านใด   

ก.  เหตุผลทางการเมือง 
ข.  เหตุผลเร่ืองยาเสพติด 

ค.  ความเชื่อของลัทธิการเมืองหรือศาสนา 
ง.  เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ 

6.  ผู้น าของกลุ่ม อัลกออิดะคือใคร   

ก.  โอ ซา มา   บินลาเด็น 

ข.  จอร์จ  ดับเบิลยู  บุช 

ค.  บราเธอร์ฮูด 

ง.  ฮามาส 
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7.  เขตการ์ซา และเขต เวสต์แบงค์ มีความส าคัญอย่างไร   
ก.  ที่ท าการของกลุ่มอัลกออิดะ 
ข.  ที่ท าการของกลุ่มเฮซโบลละฮ์ 
ค.  ที่ท าการกลุ่มฮามาส 

ง.  ที่ท าการกลุ่มมิจิฮาด 
8.  กลุ่มเฮซโบลละฮ์ด าเนินการอยู่ในประเทศใด   

ก.  อิหร่าน 

ข.  อิสราเอล 

ค.  จอร์แดน 

ง.  เลบานอน 

9.  วิธีการที่กลุ่มก่อการร้ายนิยมใช้เหมือนๆ กันคือข้อใด 

ก.  ระเบิดฆ่าตัวตาย 
ข.  จรวดปรมาณู 
ค.  ระเบิดมือ 
ง.  การฆ่าตัดหัว 

10.  กลุ่มก่อการร้ายส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดในแถบใดของโลก   
ก.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ข.  ตะวันออกกลาง 
ค.  ยุโรป 

ง.  อเมริกาเหนือ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  
 

1.  ก 
            2.  ค  

            3.  ก  

            4.  ข  

            5.  ค  

            6.  ก  

            7.  ค  

            8.  ง  

            9.  ก  

            10.  ข  
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ค าถามท้ายหน่วย 
  
 

1.  เหตุใดโลกปัจจุบันประเทศต่างๆ  จึงหันมามีความร่วมมือกันระหว่างประเทศมากกว่าขัดแย้ง
กันเอง 
     ตอบ  เพราะความร่วมมือน ามาซึ่ง  ความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ  ความปลอดภัยของชีวิต  และ
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ  
2.  จงแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของสหประชาชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน ว่ามีผลต่อ
ชาวโลกอย่างไร 
     ตอบ   1)   ด้านเศรษฐกิจ   ท าให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองปัจจัย 4 

                2)   ด้านทหาร  ได้รับการสนับสนุนทางทหารหากมีเหตุการณ์ที่อันตรายต่อประเทศ  

                3)   ด้านการเมืองการปกครอง   สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต่างๆ 

                4)   ด้านการศึกษา  ส่งเสริมการศึกษาให้กับประเทศด้อยพัฒนา 
3.  ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการก่อการร้ายในโลกปัจจุบัน 

      ตอบ    1)   ด้านความปลอดภัยในชีวิต  เพราะการก่อการร้ายก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ          
ทรัพย์สิน 

                 2)   ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  เมื่อประเทศมีความไม่มั่นคงก็ไม่มีประเทศใดอยากเข้า
มาลงทุน  ก่อให้เกิดความขาดแคลน 

                 3)  ความเชื่อทางศาสนา   เมื่อเกิดความไม่มั่นคงท าให้คนหาที่ยึดเหน่ียวก่อให้เกิดความ           
บิดเบือนของศาสนาต่างๆ 
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