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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง ยุคสงครามร้อนสงครามเย็น 
 

รายวิชาที่น ามาบูรณาการ หน้าที่พลเมือง ฯ ภาษาไทย     
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 ส 4.2   ม. 4-6/ 2 , 3 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปีท่ีเกี่ยวข้อง 
  ส 4.2   ข้อ 2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

 ส 4.2  ข้อ 3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 ยุคสงครามร้อน สงครามเย็น  

  -   สงครามโลกครั้งที่ 1  

 -   สงครามโลกครั้งที่ 2  

 -   สงครามเย็น 
4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 4.1    ผลงาน / ชิ้นงาน ได้แก่ 
 1)    ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง   สงครามโลกครั้งที่ 1 
 2)    ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  สงครามโลกครั้งที่ 2 
 3)    ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  สงครามเย็น 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
 1)   นักเรียนน าความรู้ในเร่ืองสงครามร้อน สงครามเย็น เป็นแนวทางในการเรียนรู้  
 2)   นักเรียนเปรียบเทียบสงครามแต่ละประเภทได้  
 4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหน่วยการเรียน  

 1)   จากการตอบค าถาม  
 2)   จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าหน่วยการเรียน  
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 

ร่องรอยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
      -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  สงครามโลกครั้งที่ 1 
       -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง สงครามโลกครั้งที่ 2 

       -  ผลงานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง สงครามเย็น 

 
-  อธิบายวิธีการท างานกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรู้ในเร่ืองที่กลุ่ม
ได้รับ 
-  น าเสนอและสรุปเป็นเล่ม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
      1)  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ / สื่อต่าง ๆ 
      2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
      3)  งานกลุ่มจากการศึกษา
เร่ือง  สงครามโลกครั้งที่ 1 
      4)  ผลงานกลุ่มจากการ 
ศึกษาเร่ือง สงครามโลกครั้งที่ 2 
      5)  ผลงานกลุ่มจาก
การศึกษาเร่ือง สงครามเย็น 

 
-  แนะน าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
-  แนะน าสื่อที่เกี่ยวข้อง 

 
-  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
สรุปเป็นรายงานและน าเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาส าคัญเมื่อ
เรียนจบในแต่ละหน่วยย่อย 

-  ท าแบบฝึกทักษะในแต่ละ
หน่วยย่อย 
-  ท าแบบทดสอบหลังจบ
หน่วย   
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 7/1 เร่ือง  สงครามร้อน 

เวลา  3  ชั่วโมง 
................................................................................................................................................. 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้  

        รู้และเขา้ใจสงครามร้อน   
             1.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       อธิบายสาเหตแุละผลของสงครามร้อนได้   
2.  สาระส าคัญ 

 2.1   สาระการเรียนรู้  

        สงครามร้อน 

 -   สงครามโลกครั้งที่  1  

 -   สงครามโลกครั้งที่  2  

 2.2   ทักษะกระบวนการ 
  1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป  

   -   กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3   ทักษะการคิด 

         ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะ
การคิดสรุปข้อมูล 
3.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน  

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง สงครามร้อน        
 3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

       1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง สงครามร้อน    
       2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

       3)   การตอบค าถามเร่ือง สงครามร้อน  
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 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  

 3.4    ความรู้ความเข้าใจ  

         1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  สงครามร้อน  จากการตอบ
ค าถาม 

         2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง สงครามร้อน  

4.   แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง สงครามร้อน  จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  สงครามร้อน 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง สงครามร้อน      
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง สงครามร้อน      
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
 -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
            1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  สงครามร้อน   
จากการตอบค าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง สงครามร้อน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
น าเสนอ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.   กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

        1)   นักเรียนดูวีซีดีการรบของไทยกับพม่า  ครูต้ังค าถาม สาเหตุที่ท าให้เกิดสงครามคือ
อะไร 
        2)   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1. นักเรียนแบ่งเป็น  2  กลุ่ม ปฏิบัติดังน้ี 

    1)  กลุ่มที่ 1  ดูวีซีดีสงครามโลกครั้งที่ 1  
ปฏิบัติดังน้ี 

          -   สรุปสาเหตุ 
          -   การรบโดยย่อ 
          -   ผลที่เกิดขึ้น  
    2)  กลุ่มที่ 2  ดูวีซีดีสงครามโลกครั้งที่ 2 
ปฏิบัติดังน้ี 

          -   สรุปสาเหตุ 
          -   การรบโดยย่อ 
          -   ผลที่เกิดขึ้น 

ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล 

2. สมาชิกกลุ่มที่ 1 และ 2  ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เนื้อหาจากการศึกษาจากวีซีดี 

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

3.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอ เร่ือง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2  หน้าชั้น ครู
และนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม  

ทักษะการคิดสรุปข้อมูล 

4.  ครูตั้งประเด็นสงครามโลกครั้งที่ 1 กับคร้ังที่ 2  
มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

ทักษะการคิดแยกแยะ 

5. ครูตั้งประเด็นองค์การสหประชาชาติและ
องค์การสันนิบาติชาติมีบทบาทเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

6. นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเร่ือง สงครามโลก  
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 5.3   ขั้นสรุป  

          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเร่ืองสงครามร้อน  โดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
  6.1  สื่อการเรียนรู้ 
         1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2)   วีซีดีไทยรบพม่า 
       3)   วีซีดีสงครามโลกครั้งที่ 1 และคร้ังที่  2 
       4)   แบบฝึกทักษะเร่ืองสงครามร้อน 
 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 

     1)   ห้องสมุดโรงเรียน 

        2)  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

                    -  นักเรียนศึกษาจากประเด็นค าถาม  ถ้าไม่มีฮิตเลอร์จะมีสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือไม่
อย่างไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
       1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล 

                           -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง  สงครามโลกครั้งที่ 2 

   2.   ขั้นวิเคราะห์  

    -   ถ้าไม่มีฮิตเลอร์จะมีสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือไม่อย่างไร 
       3.   ขั้นสรุป  

               -   รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

 4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
               -   น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2   กิจกรรมบูรณาการ  

        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดย
ก าหนดภาระงาน คุณธรรมของผู้น า 

 

 

 

 



 174 

ภาระงาน“ศึกษาคุณธรรมของผู้น า” 
การบูรณาการ  ส 1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ือง คุณธรรมของผู้น า  
ผลงานท่ีต้องการ  คุณธรรมของผู้น า    
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาหลักธรรมของผู้น า  

 2.   อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่น าไปใช้  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.   ความถูกต้อง 
 2.   ความคิดสร้างสรรค์  
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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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แบบฝึกทักษะเรื่องสงครามร้อน 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเพาเวอร์พอท์ยสรุปสงครามโลกครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2  น าเสนอในชั้นเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 7/2 เร่ือง  สงครามเย็น 

เวลา  2 ชั่วโมง 
................................................................................................................................................. 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการเรียนรู้  

      รู้และเข้าใจสงครามเย็น  
    1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    อธิบายสาเหตุและผลของสงครามเย็นได้   
2.  สาระส าคัญ 

 2.1    สาระการเรียนรู้  

                     สงครามเย็น 

 2.2    ทักษะกระบวนการ 
      1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
    2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป  

  -  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ  

 2.3   ทักษะการคิด 

                    ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมข้อมูล  ทักษะการ
คิดสรุปข้อมูล 
3.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน  

        ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง สงครามเย็น        
 3.2   กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

       1)   การท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง สงครามเย็น    
       2)   การอภิปรายจากประเด็นค าถาม  

       3)   การตอบค าถามเร่ือง  สงครามเย็น  
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  3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์  
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม  

 3.4   ความรู้ความเข้าใจ  

       1)   จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง สงครามเย็น  จากการตอบ
ค าถาม 

       2)   ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง สงครามเย็น  

4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ด้านผลงาน  

   1)   ผลงานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง สงครามเย็น จากการตอบค าถาม  
 2)   ผลงานกลุ่มจากการแสดงความคิดเห็นเร่ือง สงครามเย็น 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการศึกษาเร่ือง  สงครามเย็น      
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ือง  สงครามเย็น     
 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์  
            -   ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมจากกระบวนการกลุ่ม 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ือง  สงครามเย็น   
จากการตอบค าถาม  
 2)   ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท างานกลุ่มเร่ือง สงครามเย็น 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุ่มด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงต่อเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีส่วนร่วม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการท างานกลุ่ม ในด้านการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และข้อคิด เช่น การฟังความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการน าเสนองานในด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
น าเสนอ   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม  การรักษาเวลา และความสนใจของผู้ฟัง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 5.1   ขั้นน า  

        ครูต้ังค าถามใครรู้จกัสัญญาวอร์ซอบ้างว่ามีความส าคัญอย่างไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนกาอรสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 

1. ครูอธิบายสงครามเย็นโดยใช้เพาเวอร์พอท์ย ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  4  กลุ่ม ศึกษาสงครามเย็น
จากอินเทอร์เน็ต 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

3.  น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า โดย 
     -   กลุ่มที่ 1  สรุปโดยใช้เพาว์เวอร์พอท์ย 
     -   กลุ่มที่ 2  จัดป้ายนิเทศ 
     -   กลุ่มที่ 3  รายงานเป็นรูปเล่ม 

     -   กลุ่มที่ 4  ผังความคิด 

ครูและนักเรียนร่วมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

 5.3   ขั้นสรุป  

        1)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เร่ืองสงครามเย็นโดยการสนทนาซักถามและชิ้นงานของ
นักเรียนเป็นแนวทางในการสรุป 

        2)  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1  สื่อการเรียนรู้ 
        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        2)   แบบทดสอบหลังเรียน 
 6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
      1)   ห้องสมุดโรงเรียน 
     2)   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

                    นักเรียนศึกษาจากประเด็นค าถาม ท าไมสงครามเย็นจึงยุติเมื่ออดีตสหภาพโซเวียตล่ม 
สลาย    
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมข้อมูล 
      -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง  สงครามเย็น  

 2.   ขั้นวิเคราะห์ 

  -   ท าไมสงรามเย็นจึงยุติเมื่อสหภาพโซเวียต ล่มสลาย    
      3.   ขั้นสรุป 

  -  รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มน าเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  

 4.   ขั้นประยุกต์ใช้ 
  -  น ารายงานจัดมุมความรู้ใต้อาคารเรียน  

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ  

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดย
ก าหนดภาระงาน คุณธรรมของผู้น า 

 

ภาระงาน  “ศึกษาคุณธรรมของผู้น า” 
การบูรณาการ  ส  1.1  
จุดประสงค์การเรียนรู้ รู้และเข้าใจเร่ือง คุณธรรมของผู้น า  
ผลงานท่ีต้องการ  คุณธรรมของผู้น า    
ขั้นตอนการท างาน 

 1.   ศึกษาหลักธรรมของผู้น า  

 2.   อธิบายหลักธรรมและวิธีการที่น าไปใช้  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 1.   ความถูกต้อง 
 2.   ความคิดสร้างสรรค์  
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 

 

2.   การใช้สื่อการเรียนรู้  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู้  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 

 

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

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

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

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

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

                                                                     
 

 
 
 

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

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

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

 
ช่ือ - สกุล 

ความ
รับผิดชอบ 

ความ
เสียสละ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ผลการ
ประเมิน 

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

              

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

 
ช่ือ - สกุล 

ความร่วมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังผู้อื่น 

ความตั้งใจ ผลการ
ประเมิน 

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

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุ่มของสมาชิกเป็นรายบุคคล 
 

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

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

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

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

คะแนน  
ข้อคิดเห็น 3 2 1 

1 การเตรียมความพร้อม     

2 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการน าเสนอ     

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผู้ฟัง/ผู้ชม     

รวม     

                                                                                         ผู้ประเมิน ........................................... 
                                                                                                       .........../............/........... 
เกณฑ์การประเมิน 

1.   การเตรียมความพร้อม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ/ อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  
2  คะแนน มีสื่ออุปกรณ์พร้อม แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่  
1  คะแนน สื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
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   2.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระส าคัญครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค์  
 2  คะแนน สาระส าคัญไม่ครบถ้วนแต่ตรงตามจุดประสงค์  
 1  คะแนน สาระส าคัญไม่ตรงตามจุดประสงค์  
3.  รูปแบบการน าเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่   
 2   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม  น่าสนใจ  
 1   คะแนน มีรูปแบบการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม ไม่นาสนใจ  
4.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2  คะแนน สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 1  คะแนน สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ด าเนินกิจกรรมได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 2  คะแนน ด าเนินกิจกรรมเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด  
 1  คะแนน ด าเนินกิจกรรมช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  
6.  ความสนใจของผู้ฟัง 
 3  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  90 สนใจและให้ความร่วมมือ  
 2  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ  70  สนใจและให้ความร่วมมือ  
 1  คะแนน ผู้ฟังร้อยละ 50  สนใจฟังและให้ความร่วมมือ  
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การประเมินและสะท้อนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  7 
(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.  จากการเรียนที่ผ่านมาได้มีความรู้อะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  ปัจจุบันน้ีมีความสามารถปฏิบัติสิ่งใดได้แล้วบ้าง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3.  สิ่งที่ยังไม่รู้ ไม่กระจ่าง ไม่เข้าใจ มีอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือชิ้นงานที่เน้นความภาคภูมิใจจากการเรียนในหน่วยนี้คืออะไร ท าไมจึงภาคภูมิใจ  
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู  

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเป็นมาของปัญหา 
       สิ่งที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      สิ่งที่เป็นจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ปัญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปัญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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 ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้  
   1) น าเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) น าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ดังนี้ ..................  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 เร่ือง สงครามร้อนสงครามเย็น 

ค าชี้แจง  ให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ท าไมจึงเรียกสงครามโลกครั้งที่ 1 ว่า “มหาสงคราม”   
 ก.  เป็นสงครามของประเทศมหาอ านาจ 2 ฝ่าย  

 ข.  เป็นสงครามที่สูญเสียทรัพย์สินมหาศาล  

 ค.  เป็นสงครามที่ท าลาชีวิตมนุษย์มหาศาล  

 ง.  ถูกทุกข้อ  

2.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสงครามโลกคร้ังที่ 1   
 ก.  ความอ่อนแอขององค์การสหประชาชาติ  

 ข.  ลัทธิชาตินิยม  

 ค.  การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม  

 ง.  ความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจต่างๆ  

3.  สัญญาแฟรงค์เฟิร์ตเป็นการท าสัญญาระหว่างประเทศใด   
 ก.  อังกฤษกับฝรั่งเศส  

 ข.  ฝร่ังเศสกับเยอรมนี  

 ค.  เยอรมนีกับอังกฤษ  

 ง.  ฝร่ังเศสกับสหรัฐอเมริกา  

4.  ความตกลงไตรภาคีท าขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด   
 ก.  เพื่อแก้ปัญหาการแย่งอาณานิคมและการแย่งผลประโยชน์  

 ข.  เพื่อรวบรวมก าลังรบกับสหรัฐอเมริกา  

 ค.  เพื่อป้องกันเยอรมนีบุกฝร่ังเศสกับอังกฤษ  

 ง.  เพื่อป้องกันการเกิดสงครามโลก  

5.  สงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงเพราะสาเหตุใด   
 ก.  ฝร่ังเศสลงนามสงบศึก  

 ข.  อังกฤษรบชนะสหรัฐอเมริกา  

 ค.  เยอรมนีลงนามในสัญญาสงบศึก  

 ง.  ถูกทุกข้อ  
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6.  ผลของสงครามโลกคร้ังที่ 1 ตรงกับข้อใด   
 ก.  เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินและชีวิตจ านวนมหาศาล  

 ข.  เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านมหาอ านาจยุโรป  

 ค.  เกิดประเทศใหม่ 
 ง.  ถูกทุกข้อ  

7.  ประเทศญ่ีปุ่นแพ้สงครามเพราะสาเหตุใด   
 ก.  มีคนน้อย  

 ข.  โดนระเบิดปรมาณู 2 ลูก  

 ค.  โดนต่อต้านจากเจ้าของพื้นที่  

 ง.   เยอรมนียอมแพ้  

8.  สงครามเย็นเป็นสงครามเกี่ยวกับเร่ืองใด   
 ก.  ระบบการเมืองการปกครอง  

 ข.  การแสวงหาพันธมิตร  

 ค.  การแสวงหาตลาดการค้า  

 ง.  ความแตกต่างของศาสนา  

9.  สิ่งใดที่สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจยุโรป   
 ก.  ลัทธิทรูแมน  

 ข.  องค์การตลาดร่วม  

 ค.  แผนการมาร์แชล  

 ง.  สัญญาวอร์ซอ  

10.  สาเหตุที่ท าให้อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายคือข้อใด   
 ก.  นโยบายเปิดกว้างที่เรียกว่ากลาสนอสต์  

 ข.  นโยบายการปรับโครงสร้างที่เรียกว่าเปเรสตรอยก้า  

 ค.  นายมิคาอิล  กอร์บาชอฟขึ้นด ารงต าแหน่งผู้น า  

 ง.  ถูกทุกข้อ  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  
       

      1.  ง  

      2.  ก  

      3.  ข  

      4.  ก  

      5.  ค  

      6.  ง  

      7.  ข  

      8.  ก  

      9.  ค  

      10.  ง  
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ค าถามท้ายหน่วย 
 

1.  สงครามโลกครั้งท่ี 1 เกิดจากปัจจัยใดและมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์โลกอย่างไร   
ตอบ เกิดจากความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์  ลัทธิชาตินิยม  
2.  เพราะเหตุใดสงครามโลกครั้งท่ี 2  จึงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างไร   
ตอบ  เพราะความอ่อนแอของสันนิบาติชาติ  เยอรมนีถูกกดดันและเอาเปรียบจากการแพ้สงครามโลก
คร้ังที่ 1 ผลที่เกิดขึ้นเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและผู้คน 
3.  องค์การสันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติมีบทบาทอย่างไรหลังเกิดสงครามโลกครั้งท่ี  1 
และคร้ังท่ี 2   
ตอบ  ประสานงานให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ  
4.  สงครามเย็นคืออะไร เพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างไร   
ตอบ  คือ สงครามด้านความคิดความแตกต่างของระบอบการปกครอง ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตย และการสงครามด้านความคิดและการล่มสลายของอดีต
สหภาพโซเวียต 
  
 


