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ค ำน ำ 
 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถำนกำรณ์โลกภำยหลังสงครำมโลกครัั้งที่ 2ััที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษำเนื้อหำสำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่  เกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์โลกภำยหลังสงครำมโลกคร ั้งที่ 2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น ร่วมกับกำรประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  โดยศึกษำเนื้อหำสำระและปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  นักเรียนสำมำรถศึกษำ
เนื้อหำสำระ  จำกเอกสำรชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้หรือดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เครื่องคอมพิวเตอรฺโน้ตบุ๊ค (Notebook)  แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์เคลื่อนที่
สมำร์ทโฟน (Smartphone) ฯลฯ ได้เรียนรู้ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ ตำมควำมต้องกำร ในกิจกรรมกำรเรียนรู้
นักเรียนต้องร่วมมือปฏิบัติกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ กำรท ำงำนร่วมกัน และกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนน ำเสนอ   
กำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 หลักสูตรสถำนศึกษำ และเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21   
ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

 
 

                                                                              สำยพิน  วงษำรัตน์ 
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สำรบัญ 
 

เร่ือง หน้ำ 
 
ค ำน ำ 
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สำรบัญ 3 
ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 4 
แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 1 8 
ปฐมนิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 9 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 16 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16 
ตำรำง แสดงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 17 
กำรออกแบบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 1 22 
ผังมโนทัศน์ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 1 27 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 1 28 
 
ภำคผนวก 

 

1. ใบควำมรู้  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกคร ั้งท่ี 2 ท่ีน ำไปสู่สงครำมเย็น 32 
2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 42 
3. แบบทดสอบก่อเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 1  56 
4. แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนน   60 
5. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
6. กำรประยุกต์ใชเ้ครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ  ท่ีใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน   

70 
73 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้นี้   เป็นชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม 
(Social Media)และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ชุดที่ 1 เรื่อง สถำนกำรณ์โลกภำยหลังสงครำมโลกครัั้งที่ั2ั 
ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น  มีข้ันตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ดังนี้  
 1.  นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ / เวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 2.  แผนภำพแสดงส ำหรับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 3.  นักเรียนศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  สำระส ำคัญ  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  สำระกำร
เรียนรู้  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน/ทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ชิ้นงำน/ภำระงำน  
สื่อ/อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้ 
 4.  นักเรียนทุกคนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
จ ำนวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ Socrative หรือ Microsoft Forms 
 5.  แบ่งกลุ่ม เพื่อวำงแผนกำรปฏิบัติกิจกรรม 
 6.  ศึกษำใบควำมรู้ และปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ในชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 7.  ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสำมำรถปรึกษำกันภำยในกลุ่ม และสำมำรถขอรับค ำแนะน ำจำกครูผู้สอนได้ 
 8.  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถำนกำรณ์โลกภำยหลังสงครำมโลกคร ั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น  
ประกอบด้วยกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมข้ันตอน ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 8.1  ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
 ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน (Hypothesis Formulation) 
 8.2  ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
 ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)   
 ขั้นที่ 3 สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) 
 ขั้นที่ 4  กำรสื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) 
 ขั้นที่ 5 กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ (Public Service)   
 8.3  ขั้นสรุปบทเรียน 
 9.  นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1  เพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน
ของนักเรียนหลังจำกปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ 
Socrative หรือ Microsoft Forms 
 10.  ครูผู้สอน ตรวจค ำตอบของแบบทดสอบก่อน และ หลังเรียนและผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน  
 11.  กำรประเมินผล ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1 
 11.1  กำรทดสอบหลังเรียน ของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1  
                            แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ 
 11.2  กำรตรวจผลงำนกำรสร้ำงสรรค์/กำรคิดวิเครำะห์ 
 11.3  สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน 
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 บทบำทผู้เรียน  ผู้เรียนมีบทบำท ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้เรียนอ่ำนค ำชี้แจงและปฏิบัติตำมข้ันตอนให้ครบถ้วน 
 2.  ผู้เรียนพยำยำมท ำกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและศักยภำพ 
 3.  ผู้เรียนตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง  ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเรื่อง 
 
กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ในเวลำเรียนั 
คำบที่ั1 ัััักำรปฐมนิเทศ  ในเวลำเรยีนัจ ำนวนั1ัคำบ 
 - ครูแนะน ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) 
   และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  กระบวนกำรจัดกิจกรรมและกำรวัด ประเมินผล
 - นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 40 ข้อ ด้วยวิธีกำรสอบ 
   แบบออนไลน์(Online) โดยประยุกต์ใช้ Socrative หรือ Microsoft Forms 
 
กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ั5ัขั้นตอนััในเวลำเรียนัจ ำนวนั4ัคำบ  
คำบที่ั1  
  1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 
ข้อโดยประยุกต์ใช้ัSocrative , Microsoft forms 
 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
  1. กำรตอบค ำถำม เรื่อง สถำนกำรณโ์ลกภำยหลังสงครำมโลกครั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 
                    ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers 
  2. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways   ได้แก ่
      หัวข้อ (QL#209) Cold War :The Truman Doctrine   
      หัวข้อ (QL#1297) End of the Cold War 
 เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สงัเกต ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning to Question)  กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้ สร้ำง
สัมพันธ์ภำพระหว่ำงผู้เรียนและครู 
 3. ครูให้นักเรียนดูคลิปจำก YouTube  เรื่อง  สงครำมเยน็ 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์โลกภำยหลัง 
สงครำมโลกครั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น   
  1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ  4 -5 คน และจับสลำกหัวข้อ เพ่ือศึกษำ ค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้  ดังนี้ 
 1.1 ปัจจยัที่ท ำให้เกิดสงครำมเยน็ 
 1.2 กำรแบ่งเขตอิทธิพลระหว่ำงมหำอ ำนำจ ในสงครำมเย็น 
 1.3 หลักกำรทรูแมน            
  1.4 แผนกำรมำร์แชล 
 1.5 องค์กำรโคมินฟอร์ม โคมินเทิร์น วอร์ซอ และนำโต้ 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dth&ei=IT6jUNfXHY_PrQeltIHwBg&usg=AFQjCNERgTB-UkrIss0B1L95AUm4QlDKXw&sig2=pxagpmo_6nL0ZLMsD4o4CQ
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ ่ม ๆ 6 คน และจับสลำก 2 หัวข้อ ๆ ละ 2 กลุ ่ม ศึกษำ ค้นคว้ำ 
                  ตำมหัวข้อที่ได้รับของบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ดังนี้ 
 2.1 หัวข้อ (QL#209) Cold War :The Truman Doctrine   
     2.2 หัวข้อ (QL#1297) End of the Cold War 
                เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
 Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
 เป็นกำรฝึกทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1  บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   เว็ปบล็อก สำยพิน วงษำรัตน์ 
เอกสำร/ต ำรำ  ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมเกิดกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ (Learning to Search) 
 
คำบที่ั2 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์     
             กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์ เนื้อหำสำระ ตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย   โดยเลือกวิธีกำรท ำผลงำนสร้ำงสรรค์ 
ตำมควำมถนัด และควำมสมำรถ เช่น แผนผังควำมคิด (Mind Mapping) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผัง
ควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) Sway 
เป็นต้น  ในหัวข้อที่ ได้รับมอบหมำย   
 2. นักเรียนวิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways และฝึกทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ  คือ กำรฟัง  กำรพูด และกำรเขียน  ในหัวข้อที่ ได้รับมอบหมำย   
 หัวข้อ (QL#209)  Cold War :The Truman Doctrine  
 หัวข้อ (QL#1297)  End of the Cold War  
 
คำบที่ั3 
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน และโดยใช้เครื่องมือ Social Mediaัหรือด้วยสื่ออ่ืน  ๆ
 
คำบที่ัั 4 
 2. นักเรียนน ำเสนอเนื้อหำสำระของบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways (ภำษำอังกฤษ
โดยจำกเนื้อหำสำร / ค ำถำมน ำบทเรียน  ตำมประเภทของบทเรียนหัวข้อเรื่องนั้น  ๆ 
  หัวข้อ (QL#209) Cold War :The Truman Doctrine  
  หัวข้อ (QL#1297) End of the Cold War  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ขั้นที ่5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 
 ของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศกำร  จัดป้ำยนิเทศ  ICT และสร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ  
                 Community โดยใช้ประยุกต์ ใช้ เครื่ องมือ เทคโนโลยีสื่ อสั งคม( Social Media)  ได้ แก่   
                        Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook และอ่ืน ๆ  
 
 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1.  นักเรียนและผู้สอนสรุปสำระกำรเรียนรู้ /ผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน และตัวอย่ำงผลงำน
นักเรียนของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 2.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้ัSocrative , Microsoft forms 
 3.  สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ได้แก่ 
          - หัวข้อ (QL#209)  Cold War :The Truman Doctrine   
          - หัวข้อ (QL#1297) QL#1297 End of the Cold War 
 4.  ครูประเมินผลงำนของนักเรียน  สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ (Rubrics) 
 
กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้   
 1. โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่ เว็บบล็อก (Weblog)  เฟซบุ๊ค (Facebook) 
Slideshard Youtube Twitter   
  -  เว็บบล็อก (Weblog)  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็บบล็อก (Weblog)  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็บบล็อก (Weblog)  http://socialm6.wordpress.com/ 
 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
    Usename  sure75wall  (รหัสันักเรียนไม่ต้องใส่) 
 3. กำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ได้แก่ 
  - กำรวิเครำะห์โดยแผนผังควำมคิด (Mind Mapping) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผัง
ควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) Sway 
เป็นต้น 
  - กำรทดสอบโดยกำรประยุกตใ์ช้ Socrative /  Microsoft forms / Plickers / Kahoot 
 4. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถำนกำรณ์โลกภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 
 5. กำรกิจกรรมระดมควำมค ิด             
 6. กำรตั้งประเด็นคำถำม   
 7. กำรค ้นหำคำตอบในเวลำส ั้น (Buzzing)  
 8. กระบวนกำรสืบค้น(Inquiry based)       
 9. กระบวนกำรกลุ่ม 
 10. กำรสร้ำงผ ังควำมคิดโดยใช้กระดำษบรุ๊ฟ  หรือกระดำษ A4 
 11. กระบวนกำรโดยใช้สื่ออ่ืน ๆ  เช่น App Google/ICT (Information and Communication Technology) 

(กิจกรรมนอกเวลำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม) 
 
 

  

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
http://www.ict.su.ac.th/
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนัักำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1  ั
ทีป่ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่ือสังคม (ัSocial Media)ั และบทเรียนออนไลน์ SัAS Curriculum Pathwaysั  
เพื่อเสริมสรำ้งทักษะในศตวรรษที่ 2ั1ั รัำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัั ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6ั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

ขั้นกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ั 
ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ั5ัขั้น 

ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  
(Hypothesis Formulation) 

ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  
(Searching for Information) 

ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ 
(Effective Communication) 

ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  
(Public Service)   

กำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ต้ัง/ตอบค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และ
สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning 
to Question) กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้ สร้ำงสัมพันธ์ภำพ
ระหว่ำงผู้เรียนและครู 
1. กำรตอบค ำถำม  ประยุกต์ใช้ Socrative Kahoot Microsoft 
forms และ Plickers 
2. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์โลก
ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเยน็   
1. ปัจจัยที่ท ำใหเ้กิดสงครำมเยน็ 
2. กำรแบ่งเขตอิทธิพลระหว่ำงมหำอ ำนำจในสงครำมเย็น 
3. หลักกำรทรูแมน            
4. แผนกำรมำร์แชล 
5. องค์กำรโคมินฟอร์ม โคมินเทิร์น วอร์ซอ นำโต้ 
6. เนื้อหำสำระ/ ค ำถำม ในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   
กำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำง
หลำกหลำย ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1 เว็ปบล็อก ฯลฯ 
 

ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำร
น ำเสนอ  ผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน/ใช้
เครื่องมือ Social Mediaัหรือด้วยสื่ออ่ืน ๆ
อ่ืน ๆ  
 
 

กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกัน
ระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้  
จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย น ำจัดท ำแผนผังควำมคิด 
(Mind Mapping) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผังควำมคิด
ออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic 
Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์
พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) Sway 
เป็นต้น และศึกษำ/วิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS 
Curriculum Pathways หัวข้อ (QL#209)  Cold War :The Truman 
Doctrine /หัวข้อ (QL#1297) End of the Cold War (ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ) 
 

ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้
(Knowledge Formation)) 

กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ผ่ำน
เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) 
และสร้ำงเครือข่ำย เชื่อมโยง  

1.สรุปสำระกำรเรียนรู้ /
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
2.ทดสอบหลังเรียน20 ข้อ 
3. สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
กำรปฐมนิเทศกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6                               
วิชำ ประวัติศำสตร์สมัยใหม่            รหัส ส 30106          เวลำ  1 ชั่วโมง   
 

สำระท่ี  4  ประวัติศำสตร์ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้  ส 4.2   
 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบันในด้ำนควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของ
เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  ตระหนังถึงควำมส ำคัญและสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด ส 4.2   
 ม.4-6/2 วิเครำะห์เหตุกำรณส ำคัญต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจและ
กำรเมือง เข้ำสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
 ม.4-6/4  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 
สำระส ำคัญ 
 1. โครงสร้ำงสำระกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดในตัวชี้วัด ส 4.2  ม4-6/2,4 
 2. ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของว ิชำประวัติศำสตรส์มัยใหม่ 

 3. ควำมส ำคัญของรำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ที่มีต่อโลกในปัจจุบัน 
 4. วิธีกำรเรียนและข้อตกลง ในกำรเรียนและกำรประเมินผลวิธีกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์ 5 ขั้นตอน  
  

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ควำมสำมำรถกำรสื่อสำร 
 2. ควำมสำมำรถกำรคิด 
 3. ควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำ 
 4. ควำมสำมำรถกำรใช้ทักษะชีวิต    
 5. ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลย ี
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 4.  มีควำมรับผิดชอบ 
  5.  มีจิตสำธำรณะ 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pccchon.in.th/webnew/image/logo.png&imgrefurl=http://www.pccchon.in.th/logo.php&usg=__ZauTQ1BoMzcS4J50nb9S3FlC1d4=&h=401&w=307&sz=248&hl=th&start=7&um=1&tbnid=YAdO7Mb4rmFHcM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH327TH327&sa=N&um=1
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ั(KPA) 
 1. รู้ เข ้ำใจเก ี่ยวก ับโครงสร้ำงสำระกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดในตัวชี้วัด ส 4.2 ม4-6/2,4 
ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของว ิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม ่
 2. ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของรำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ที่มีต่อโลกในปัจจุบัน 
 3. อภิปรำยวิธีกำรเรียนและข้อตกลง ในกำรเรียนและกำรประเมินผล 
 
กิจกรรมกำรเรียนรู้   
 1. ครแูนะน ำรำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ เกี่ยวกับสำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรว ัดและประเม ินผล อภ ิปรำย ข้อเสนอแนะของผู้เรียน  ข้อตกลงในกำรเรยีน 
กำรสอน ทดสอบก่อนเรียน   
 1.1 ชุดกิจกรรมกำรกำรเรียนรู้  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมเล่มนี้ประกอบด้วย  5 ชุด  ดังนี้ 

 สถำนกำรณ์โลกภำยหลงัสงครำมโลกคร ั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 
 สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 
 สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน 

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
 สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน 

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 

1.2.  ก่อนศึกษำสำระกำรเรียนรู้แต่ละชุดกิจกรรมกำรกำรเรียนรู้  นักเรียนควรจะศึกษำ  มำตรฐำน/ 
ตัวชี้วัด  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้ให้เข้ำใจก่อนแล้วจึงท ำกิจกรรม ตำมล ำดับ 

 1.3  เมื่อศึกษำสำระกำรเรียนรู้แล้วให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมที่ก ำหนด  หำกมีข้อสงสัยให้
ปรึกษำครู 
 1.4  กิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมกำรกำรเรียนรู้  นักเรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจำก 
เอกสำร  ต ำรำ  หนังสือ  แหล่งเรียนรู้จำกอินเทอร์เน็ต  หรือจำกแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ  
  1.5  นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้ทุกโอกำส  แม้ยังไม่ได้เรียนในชั้นเรียนเพ่ือตอบสนอง
ศักยภำพกำรเรียนรู้ของตนเอง 
  1.6  ควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองเป็นคุณธรรมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียน  
ซึ่งกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่ศึกษำ  และเกิดภำคภูมิใจ
ในควำมสำมำรถของตนเองมำกที่สุด 
  1.7   นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ประกำร 
  1.8   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร  และค่ำนิยม 12 ประกำร   
 2. ครแูนะน ำกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่  
  -  เว็ปไซต์  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็ปไซต์  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็ปไซต์  http://socialm6.wordpress.com/ 
  -  เครื่องมือ โดยใช้ เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เช่น Blog Wordpress , YouTube  , 
SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook อ่ืนๆฯลฯ   

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 3. ครแูนะน ำโดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
     Usename  sure75wall  (รหัสันักเรียนไม่ต้องใส่) 
 4.  ครแูนะน ำกำรศึกษำจำกชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ ตัวอย่ำงผลงำน
นักเรียนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  และจำกเว็ปไซด์ต่ำง ๆ 
 5. พฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร
และค่ำนิยม 12 ประกำร   
 6.  กำรประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร  มีรำยกำรประเมิน  ได้แก่  กำรสื่อสำร  กำรใช้เทคโนโลยี  
กำรคิด  กำรแก้ปัญหำ  และกำรใช้ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 
 7.  นักเรียนวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้/เนื้อหำ  ด้วยวิธีกำรท ำแผนผังควำมคิด(Mind Mapping) และ
แผนผังควำมคิดโดยกำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ (Mind Map Online)  
 8.  นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 40 ข้อ  
ด้วยวิธีกำรสอบแบบออนไลน์(Online) โดยใช้โปรแกรม Socrative  
 
กำรวัดผลและประเมินผล 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดั/ัสิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 
1. รู้ เข ้ำใจเก ี่ยวก ับ
โครงสร้ำงสำระกำรเรียนรู้
ตำมที่ก ำหนดในตัวชี้วัด  
ส 4.2   ม.4-6/2, ม.6/4 
ควำมส ำคัญ และ
ประโยชน์ของว ิชำ 
2. ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของรำยวิชำ
ประวัติศำสตร์สมัยใหม่ที่มี
ต่อโลกในปัจจุบัน 
3. อภิปรำยวิธีกำรเรียน
และข้อตกลง ในกำร
เรียนและกำรประเมินผล 

1. กำรตอบค ำถำม 
2. กำรซักถำม 
3. กำรท ำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  นักเรียนรำยบุคคล 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
  รำยบุคคล 
- ประเมินผลกำรท ำ 
  แบบทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนลงในตำรำงให้ตรงกับควำมเป็นจริง 

รำยกำรประเมิน พฤติกรรมกำรแสดงออก 
คะแนน 

5 4 3 2 1 
1.ักำรสื่อสำร 1. ใช้วิธีกำรสื่อสำรในกำรน ำเสนอข้อมูลควำมรู้ได้อย่ำงเหมำะสม      

2. เลือกรับข้อมูลควำมรู้ด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง      
2.ักำรใช้เทคโนโลยี 3. ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลควำมรู้จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  

   ได้ด้วยตนเอง 
     

4. เลือกใช้เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้อง 
   เหมำะสมและมีคุณธรรม 

     

3.ักำรคิด 5. สรุปควำมคิดรวบยอดหรือสำระส ำคัญของเรื่องที่ศึกษำ      
6. แปลควำม ตีควำม หรือขยำยควำมของค ำ ข้อควำม ภำพ และสัญลักษณ์ 
   ในเรื่องที่ศึกษำ 

     

7. วิเครำะห์หลักกำรและน ำหลักกำรไปใช้ได้อย่ำงสมเหตุสมผล      
4.ักำรแก้ปัญหำ 8. ตั้งค ำถำมหรือตั้งสมมุติฐำนต่อเรื่องที่ศึกษำอย่ำงมีระบบ      

9. รวบรวมข้อมูลควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำจำกสื่อและ 
    แหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 

     

10. ตรวจสอบและประเมินควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลควำมรู้ที่ได้จำก 
     กำรเก็บรวบรวม 

     

11. น ำข้อมูลควำมรู้ที่ได้จำกกำรตรวจสอบและประเมินมำวิเครำะห์หรือ 
      แยกแยะเพ่ือสะดวกในกำรทดสอบสมมุติฐำน 

     

12. ทดสอบสมมุติฐำนและสรุปเป็นหลักกำรด้วยภำษำของตนเองที่เข้ำใจง่ำย      
13. น ำข้อมูลควำมรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงถูกต้อง   
     เหมำะสม 

     

5.ักำรใช้ทักษะ 
   ในกำรด ำเนินชีวิต 

14. สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล      
15. เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล      
16. แก้ปัญหำและลดข้อขัดแย้งระหว่ำงบุคคล      
17. ปรับตัวให้เข้ำกับสังคมและสภำพแวดล้อม      
18. รู้จักกำรเป็นทั้งผู้น ำและผู้ตำม      
19. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น      
20. น ำทักษะต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรท ำงำนและในชีวิตประจ ำวัน      

คะแนนรวม      
คะแนนเฉลี่ย  

 
 
 
 

คะแนนัั5 หมำยถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นทุกครั้ง   
ัััััััั     4 หมำยถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง  
             3 หมำยถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นพอสมควร 
    2 หมำยถึง นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนั้นบำงครั้ง  
             1 หมำยถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นน้อยครั้ง 
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เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน

เฉลี่ย 
4.20–
5.00 

3.40–
4.19 

2.60–3.39 
1.80–
2.59 

1.00–
1.79 

ระดับคุณภำพ 
5 =ัดี
มำก 

4 =ัดี 
3 =ัปำน
กลำง 

2ั=ั
พอใช้ 

1ั=ั
ปรับปรุง 

 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8ัประกำรััและค่ำนิยมั12ัประกำรัั 
ตัวช้ีวัดในกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 
5 ดีเยี่ยม แสดงออกเด่นชัดเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
3 ปำนกลำง แสดงออกไม่เด่นชัด ต้องกระตุ้นเตือนบ่อยครั้ง 
2 น้อย แม้กระตุ้นแล้วก็ไม่แสดงออก 

 
คุณลักษณะท่ีั1ั รักชำติัศำสน์ักษัตริย์   
ตัวช้ีวัด  1.1  ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมเบื้องต้นของศำสนำ 

1.2  มีควำมเป็นประชำธิปไตย 
1.3  มีควำมรักและเทิดทูนในควำมเป็นชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
1.4  รู้จักใช้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตย 

 
คุณลักษณะท่ีั2 ซื่อสัตย์สุจริต   
ตัวช้ีวัด  2.1  มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง 

2.2  มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้อื่น 
2.3  มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อกำรเรียน 
2.4  มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อกำรท ำงำน 

 
คุณลักษณะท่ีั3 มีวินัยในตนเอง   
ตัวช้ีวัด  3.1  ให้เกียรติผู้อื่น 

3.2  มีควำมมั่นใจ  กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
3.3  แสดงกิริยำมำรยำท  ใช้ค ำพูดและแต่งกำยถูกต้องตำมกำลเทศะ 
3.4  ปฏิบัติตนได้ตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน 

คุณลักษณะท่ีั4 ใฝ่เรียนรู้   
ตัวช้ีวัด  4.1  ค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 

4.2  ตั้งใจท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
4.3  สนใจ เอำใจใส่ต่อกำรเรียน 
4.4  ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย 
 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการน าเอา
คะแนนรวมในแต่ละช่องมาบวกกัน แล้วหารด้วย
จ านวนขอ้ จากนั้นน าคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกับ
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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คุณลักษณะท่ีั5 อยู่อย่ำงพอเพียง   
ตัวช้ีวัด  5.1  มีควำมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 

5.2  รู้จักประหยัด อดออม 
5.3  ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.4  รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งของในชีวิตประจ ำวัน 

 
คุณลักษณะท่ีั6 มุ่งม่ันในกำรท ำงำน   
ตัวช้ีวัด  6.1  ขยัน อดทนในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ 

6.2  มีควำมละเอียดรอบคอบในกำรท ำงำน 
6.3  สำมำรถพัฒนำงำน ท ำงำนเป็นทีม มีล ำดับขั้นตอนในกำรท ำงำน  
6.4  ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและภูมิใจในควำมสำมำรถของตน 

 
คุณลักษณะท่ีั7 รักควำมเป็นไทย   
ตัวช้ีวัด  7.1  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในภูมิปัญญำไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 

7.2  ชื่นชมและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่น 
7.3  อนุรักษ์ภูมิปัญญำไทยและรักในศิลปวัฒนธรรมไทย 
7.4  ให้ควำมส ำคัญกับส่วนรวม 

 
คุณลักษณะท่ีั8 มีจิตสำธำรณะ  ประเมินโดย   
ตัวช้ีวัด  8.1  ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม สมบัติส่วนรวม 

8.2  รู้จักใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
8.3  มีควำมเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
8.4  รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

 
คุณลักษณะท่ีั9 มีสุนทรียภำพ   
ตัวช้ีวัด  9.1  มีควำมรัก สนใจงำนด้ำนศิลปะ ดนตรีและกีฬำ 

9.2  เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและกีฬำเป็นประจ ำ 
9.3  มีผลงำนด้ำนศิลปะ ดนตรีและกีฬำ 
9.4  สำมำรถวิพำกษ์วิจำรณ์งำนศิลปะ ดนตรีและมีน้ ำใจนักกีฬำ 

 
คุณลักษณะท่ีั10  มีสุขนิสัยัสุขภำพกำยัสุขภำพจิตที่ดี   
ตัวช้ีวัด  10.1  มีสุขนิสัยที่ดี  10.2  มีสุขภำพกำยที่ดี 

10.3  มีสุขภำพจิตที่ดี  10.4  ปฏิบัติตนห่ำงไกลยำเสพติด 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อยู่ั8ั ข้อประกอบด้วย   
หัวข้อกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม ปำนกลำง ต้องปรับปรุง 
1.  มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์    
2.  ซื่อสัตย์ สุจริต     
3.  มีวินัย    
4.  ใฝ่เรียนรู้     
5.  อยู่อย่ำงพอเพียง     
6.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน    
7.  รักควำมเป็นไทย    
8.  มีจิตสำธำรณะ    

 
ค่ำนิยมั12ัประกำรัั 

หัวข้อกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 
ดีเยี่ยม ปำนกลำง ต้องปรับปรุง 

1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์    
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน    
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์    
4.  ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม    
5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย     
6.  มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์    
7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย    
8.  มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่    
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ     
10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    
11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ     
12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ ของตนเอง     
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

 ศึกษำสถำนกำรณ์ที่ส ำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20-21 ที่ท ำให้เกิดควำมร่วมมือและควำมขัดแย้ง 
ทั้งทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคม บทบำทของบุคคลส ำคัญ และแนวคิดส ำคัญที่เป็น
พ้ืนฐำนน ำไปสู่ควำมควำมขัดแย้งและกำรประสำนประโยชน์ด้ำนกำรเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดย
ภำพรวม ตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง จนถึงสมัยปัจจุบัน  เพ่ือให้เข้ำใจพ้ืนฐำนควำมเปลี่ยนแปลงทำง
ประวัติศำสตร์ที่มีผลต่อโลกในปัจจุบัน ศึกษำเหตุกำรณ์ส ำคัญที่น ำไปสู่ควำมขัดแย้งและกำรประสำนประโยชน์
ด้ำนกำรเมือง สังคมและเศรษฐกิจของโลกตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง จนถึงสมัยปัจจุบัน ศึกษำนโยบำย
กำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรเมือง สังคมและเศรษฐกิจในภูมิภำคต่ำง ๆ  
 โดยกำรใช้วิธีกำรกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  
Curriculum Pathways กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน กระบวนกำรคิด กระบวนกำร
สืบค้นข้อมูล กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรแก้ปัญหำและกำรสังเครำะห์ 
 เพ่ือให้เข้ำใจถึงกำรอยู่ร่วมกันในสังคมโลกยุคโลกำภิวัตน์ ศึกษำปัจจัยส ำคัญที่น ำไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำน
สิ่งแวดล้อมและประชำกรโลก เพ่ือให้ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำสังคม 

 
เกณฑ์กำรประเมินัักำรทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังเรียนั 

รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ 
 

 ในกำรจัดกำรเรียนรู้  ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมรู้พ้ืนฐำนเดิมของนักเรียนก่อน เพ่ือให้ทรำบถึง  
พ้ืนควำมรู้เดิมในเรื่องที่จะท ำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน จำกนั้นจึงน ำข้อมูล
ที่ได้จำกนักเรียนแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับระดับคุณภำพโดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  ดังนี้ 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

- ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนถูกต้องต่ ำกว่ำ 10 ข้อ  1  ปรับปรุง 

- ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนถูกต้อง 11 – 20 ข้อ   2  ปำนกลำง 

- ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนถูกต้อง 21 – 30 ข้อ  3  ดี 

- ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนถูกต้อง 21 – 40 ข้อ         4  ดีมำก 
 

ทั้งนี้คะแนนที่ได้จำกกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ละครั้งจะไม่มีผลกับคะแนนรวมของนักเรียน  
เนื่องจำกคะแนนที่ได้จะเป็นข้อมูลในกำรตรวจสอบพัฒนำกำรและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
หลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้แล้วเท่ำนั้น ซึ่งครูสำมำรถประเมินควำมรู้พื้นฐำนของนักเรียนทั้งห้องได้โดย
สังเกตจำกระดับคุณภำพของนักเรียนว่ำมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ระดับใด แล้วจึงน ำมำปรับกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้เหมำะสมกับระดับของนักเรียน  
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ตำรำงแสดง  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS  Curriculum  Pathways  รำยวิชำประวตัิศำสตร์สมัยใหม่   
                       เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ชุดกิจกรรมที่ สำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมั(Social Media)ั 

และับทเรียนออนไลน์ัSAS Curriculum Pathways 
ชิ้นงำน/กลุ่ม เวลำ/คำบ 

1 สถำนกำรณ์โลกภำยหลัง
สงครำมโลกครั้งที่ 2  
ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 

- กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
FacebookััYoutube  Slideshard  Twitter  เช่น  
คลิปสงครำมเย็น  แผนกำรมำร์แชล์  ทรูแมน /องค์กรต่ำง ๆ 
จำก Youtube 
-  เว็บบล็อก (Weblog) ครูสำยพิน  วงษำรัตน์ ได้แก่ 
- http://innovativesaipin.wordpress.com/    
-http://saipimm.wordpress.com/     
-http://socialm6.wordpress.com/ 
- เว็ปไซต์  บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
QL#209 Cold War :The Truman Doctrine   
QL# 1297 End of the Cold War 
- สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เช่นัSocrative  Plickers  Kahoot   
Mind Meister Map Prezi  Sway Microsoft forms 
Infographic 
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
- กิจกรรมร่วมมือ / ระดมควำมคิด 

-เส้นเวลำ (Time Line) 
- แผนผังควำมคิด(Mind Map) 
- แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
(Mind Mapping Online) 
- Infographic 
-Sway 
- Power Point 
- กำรตั้งค ำถำมแบบปรนัยและ
อัตนัย พร้อมแสดงค ำตอบ 
เป็นต้น 

5 
คำบท่ี 
2 - 6 

 
คำบท่ี 1  
กำรปฐม 
นิเทศ 

 
 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ตำรำงแสดง  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS  Curriculum  Pathways  รำยวิชำประวตัิศำสตร์สมัยใหม่   
                       เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ชุดกิจกรรมที่ สำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมั(Social Media)ั 

และับทเรียนออนไลน์ัSAS Curriculum Pathways 
ชิ้นงำน/กลุ่ม เวลำ/คำบ 

2 สถำนกำรณ์  ปัญหำ 
ควำมขัดแย้ง และผลของ 
กำรเปลี่ยนแปลงในยุค
สงครำมเย็น 

- กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 
FacebookััYoutube  Slideshard  Twitter เช่น  
คลิป สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้ง และผลของ 
กำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  จำก Youtube 
-  เว็บบล็อก (Weblog) ครูสำยพิน  วงษำรัตน์ ได้แก่ 
- http://innovativesaipin.wordpress.com/    
-http://saipimm.wordpress.com/     
-http://socialm6.wordpress.com/ 
- เว็ปไซต์  บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
QL#936 The Cuban Missile Crisis 
QL#38 Johnson /the Vietnam War    
QL#603 TThe Chinese Cultural Revolution  
- สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เช่นัSocrative  Plickers  Kahoot  
Mind Meister Map  Prezi  Sway Microsoft forms 
Infographic ฯลฯ 
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้5ข้ันตอน 
- กิจกรรมร่วมมือ / ระดมควำมคิด 

- เส้นเวลำ (Time Line) 
- แผนผังควำมคิด(Mind Map) 
- แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
(Mind Mapping Online) 
- Infographic 
-Sway 
- Power Point 
- กำรตั้งค ำถำมแบบปรนัยและ
อัตนัย พร้อมแสดงค ำตอบ 
เป็นต้น 

8 
คำบที่  
7-14ัั 

 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','936');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','936');
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ตำรำงแสดง  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS  Curriculum  Pathways  รำยวิชำประวตัิศำสตร์สมัยใหม่   
                       เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ชุดกิจกรรมที่ สำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมั(Social Media)ั 

และับทเรียนออนไลน์ัSAS Curriculum Pathways 
ชิ้นงำน/กลุ่ม เวลำ/คำบ 

3 สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งใน
ภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็น
จนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้) 

- กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  Facebookัั
Youtube  Slideshard  Twitter เป็นต้น 
-  เว็บบล็อก (Weblog) ครูสำยพิน  วงษำรัตน์ ได้แก่ 
- http://innovativesaipin.wordpress.com/    
- http://saipimm.wordpress.com/     
- http://socialm6.wordpress.com/ 
- เว็ปไซต์  บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
QL#604 The Arab-Israeli Conflict 
- สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เช่นัSocrative Plickers  Kahoot  Mind 
Meister Map  Prezi  Sway Microsoft forms Infographic  
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
- กิจกรรมร่วมมือ  ระดมควำมคิด 

-บันทึกข่ำว  เรื่อง สถำนกำรณ์ 
ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ   
ในปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้ง 
ในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้) 
- เส้นเวลำ (Time Line) 
- แผนผังควำมคิด(Mind Map) 
- แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
(Mind Mapping Online) 
- Infographic  Sway  Power 
Point 
- กำรตั้งค ำถำมแบบปรนัยและ
อัตนัย พร้อมแสดงค ำตอบ 
เป็นต้น 

6 
คำบที่ 15-19   

 
 
 
 
 
 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ตำรำงแสดง  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS  Curriculum  Pathways  รำยวิชำประวตัิศำสตร์สมัยใหม่   
                       เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ชุดกิจกรรมที่ สำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมั(Social Media)ั 

และับทเรียนออนไลน์ัSAS Curriculum Pathways 
ชิ้นงำน/กลุ่ม เวลำ/คำบ 

ประเมินผลกลำงภำคเรียน  ชุดกิจกรรม เรื่อง ที่ 1 - 3 คำบที่ 20 
4 สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง 

ในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำม
เย็นจนถึงปัจจุบัน  
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) 

- กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  Facebookัั
Youtube  Slideshard  Twitter 
-  เว็บบล็อก (Weblog) ครูสำยพิน  วงษำรัตน์ ได้แก่ 
- http://innovativesaipin.wordpress.com/    
- http://saipimm.wordpress.com/     
- http://socialm6.wordpress.com/ 
- สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เช่นัSocrative Plickers  Kahoot  Mind 
Meister Map  Prezi  Sway Microsoft forms Infographic 
ฯลฯ 
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
- กิจกรรมร่วมมือ  ระดมควำมคิด 

-บันทึกข่ำว  เรื่อง สถำนกำรณ์ 
ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ   ใน
ปัจจุบัน (ควำมขัดแย้ง ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
- เส้นเวลำ (Time Line) 
- แผนผังควำมคิด(Mind Map) 
- แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
(Mind Mapping Online) 
- Infographic 
-Sway 
- Power Point 
- กำรตั้งค ำถำมแบบปรนัยและ
อัตนัย พร้อมแสดงค ำตอบ 
เป็นต้น 

3 
คำบที่ 21-23   

 
 
 
 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ตาราง แสดง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยส่ืีอสงัคม(Social Media) และบทเรียนออนไลน ์SAS  Curriculum  Pathways  รายวชิาประวติัศาสตร์สมยัใหม่   
                                       เพื่อเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี 21  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ชุดกิจกรรมที่ สำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมั(Social Media)ั 

และับทเรียนออนไลน์ัSAS Curriculum Pathways 
ชิ้นงำน/กลุ่ม เวลำ/คำบ 

5 ควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรเมือง 
สังคม เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
ในโลกปัจจุบัน 

- กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  Facebookัั
Youtube  Slideshard  Twitter 
-  เว็บบล็อก (Weblog) ครูสำยพิน  วงษำรัตน์ ได้แก่ 
- http://innovativesaipin.wordpress.com/    
- http://saipimm.wordpress.com/     
- http://socialm6.wordpress.com/ 
- เว็ปไซต์  บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
- สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เช่นัSocrative Plickers  Kahoot  Mind 
Meister Map  Prezi  Sway Microsoft forms Infographic 
ฯลฯ 
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
- กิจกรรมร่วมมือ  ระดมควำมคิด 

-บันทึกข่ำว  เรื่อง ควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนกำรเมือง สงัคม เศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
- เส้นเวลำ (Time Line) 
- แผนผังควำมคิด(Mind Map) 
- แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
(Mind Mapping Online) 
- Infographic 
-Sway 
- Power Point 
- กำรตั้งค ำถำมแบบปรนัยและ
อัตนัย พร้อมแสดงค ำตอบ 
เป็นต้น 

3 
คำบที่ 24-26   

รวมั 26 คำบ 
หมายเหตุ      บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั เชียงราย  เป็นโรงเรียนพิเศษ คือ นกัเรียนพกัประจ า  สามารถจดักิจกรรมการเรียนไดน้อกเวลาเรียน  
                     ไดแ้ก่ วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี  เวลา 18.30 -20.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 05.30 น.- 15.30 น. 
 

 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
กำรออกแบบกำรเรียนรู้ััชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6                               
วิชำ ประวัติศำสตร์สมัยใหม่            รหัส ส 30106          เวลำ  5 ชั่วโมง   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลังสงครำมโลกคร ั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 
 

สำระท่ี  4  ประวัติศำสตร์ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้  ส 4.2   
 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบันในด้ำนควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของ
เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  ตระหนังถึงควำมส ำคัญและสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ตัวช้ีวัด ส 4.2  ม.4-6/2 
 วิเครำะห์เหตุกำรณส ำคัญต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง เข้ำสู่
โลกสมัยปัจจุบัน 
 
สำระส ำคัญ 
 สถำนกำรณโ์ลกภำยหลังสงครำมโลกคร ั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น   
 1.  ปัจจัยที่ท ำให้เกิดสงครำมเย็น  
 2.  แนวคิด  บทบำทของบุคคลส ำคัญและวิธีกำรของมหำอ ำนำจในสงครำมเย็น 
 
 วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์ั5ัขั้นตอน 
 1.  ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation)  พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์  และกระตุ้นให้นักเรียนคิด 

2.  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้  
 3. กำรสรุปองค์ควำมรู้  (Knowledge Formation)  เช่น  กำรสร้ำงผังควำมคิด  กำรค้นหำค ำตอบ
ในเวลำสั้น(Buzzing) ระดมสมอง ช่วยกันคิดวิเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล อภิปรำย ตกผลึก  สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 

4. สื่อสำรและน ำเสนอ  (Effective Communication)  ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิค วิธีกำร 
น ำเสนอ โดยใช้ตำมควำมถนัดศักยภำพของนักเรียน  เช่น  นิทรรศกำร  ป้ำยนิเทศ  ICT และ  เครื่องมือ Social Mediaั 

5. บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  น ำเสนอผลงำน สร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง   
เกิดระบบ Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Blog Wordpress 
, YouTube  , SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook 
 
 กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้   
 1. โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่  
  -  เว็ปไซต์  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็ปไซต์  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็ปไซต์  http://socialm6.wordpress.com/ 
  
 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pccchon.in.th/webnew/image/logo.png&imgrefurl=http://www.pccchon.in.th/logo.php&usg=__ZauTQ1BoMzcS4J50nb9S3FlC1d4=&h=401&w=307&sz=248&hl=th&start=7&um=1&tbnid=YAdO7Mb4rmFHcM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH327TH327&sa=N&um=1
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
  Usename  sure75wall  (รหัสันักเรียนไม่ต้องใส่) 
 3. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถำนกำรณ์โลกภำยหลังสงครำมโลกครั้งที ่2 ที่น ำไปสู่ 
สงครำมเย็นรำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 
 4. กำรกิจกรรมระดมควำมค ิด             
 5. กำรตั้งประเด็นคำถำม   
 6. กำรค ้นหำคำตอบในเวลำส ั้น (Buzzing)  
 7. กำรสร้ำงผ ังควำมคิด โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ (Mind Map Online) และโดยใช้
กระดำษบรุ๊ฟ  หรือกระดำษ A4 
 8. กระบวนกำรสืบค้น(Inquiry based)       
 9. กระบวนกำรกลุ่ม 
 10. กระบวนกำรโดยใช้สื่อ ICT (Information and Communication Technology) 
 สื่อกำรสอนั/แหล่งเรียนรู้ 
 1. โดยใช้ เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่  
  -  เว็ปไซต์  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็ปไซต์  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็ปไซต์  http://socialm6.wordpress.com/ 
  -  Youtube  เรื่อง สงครำมเย็น 
 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
 -  QL#209 Cold War :The Truman Doctrine 
 -ััQL# 1297  End of the Cold War 
  Usename  sure75wall  (รหัสันักเรียนไม่ต้องใส่) 
 3. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 
 3.1  ปจัจัยที่ท ำให้เกิดสงครำมเยน็ 
      3.2  แนวคิด บทบำทของบุคคลส ำคัญและวิธีกำรของมหำอ ำนำจในสงครำมเยน็ 

     -  กำรแบ่งเขตอ ิทธิพลระหว ่ำงมหำอำนำจ ในสงครำมเย็น 
 - หล ักกำรทรูแมน 
 -  แผนกำรมำร์แชล 
 -  องค์กำรโคม ินฟอร ์ม  โคม ินเทิร์น องค ์กำรสนธ ิสัญญำวอร์ซอ และองค์กำรนำโต 

 4.  ภำพยนตร ์สมัยสงครำมเย็น (ทศวรรษ 1950 - 1960)   
  http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/ 
 5.  ห้องสมุดโรงเรียน 
 6.  ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียนในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
 7.  จำกเว็ปไซด์ต่ำงๆ เช่น วิกิพีเดีย  http://www.wikipedia.org/wiki/สงครำมเย็น ฯลฯ 
 8.  คลิป YouTube  เรื่อง ผลกระทบของกำรขยำยอิทธิพลระหว่ำงมหำอ ำนำจ ในสงครำมเย็น 
 

http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
http://www.ict.su.ac.th/
http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dth&ei=IT6jUNfXHY_PrQeltIHwBg&usg=AFQjCNERgTB-UkrIss0B1L95AUm4QlDKXw&sig2=pxagpmo_6nL0ZLMsD4o4CQ
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ควำมสำมำรถกำรสื่อสำร 
 2. ควำมสำมำรถกำรคิด 
 3. ควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำ 
 4. ควำมสำมำรถกำรใช้ทักษะชีวิต    
 5. ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  รับผิดชอบ 
 4.  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
 5.ั มีจิตสำธำรณะ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  (K P A) 
 ด้ำนควำมรู้ั(K) 
 1. นักเรียนรู้ เข้ำใจสำเหตุและผลกระทบของสงครำมเย็นได้  
 ด้ำนทักษะั(P) 
 2. นักเรียนสำมำรถสืบค้นและว ิเครำะห์สำเหตุและผลกระทบของสงครำมเย็น  บทบำทและ
แนวคิดของบ ุคคลสำคัญที่น ำไปส ู่กำรเปล ี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็นได้ 
 ด้ำนเจตคติั(A)ั 
 3. นักเรียนมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน  
สำระกำรเรียนรู้ 
 สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งท่ีั2ัที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 
ัั ัั  ั 1.  ปจัจัยที่ท ำให้เกิดสงครำมเยน็ 
      2.  แนวคิด บทบำทของบุคคลส ำคัญและวิธีกำรของมหำอ ำนำจในสงครำมเย็น 

     -  กำรแบ่งเขตอ ิทธิพลระหว ่ำงมหำอำนำจ ในสงครำมเย็น 
 - หล ักกำรทรูแมน 
 -  แผนกำรมำร์แชล 
 -  องค์กำรโคม ินฟอร ์ม  โคม ินเทิร์น องค ์กำรสนธ ิสัญญำวอร์ซอ และองค์กำรนำโต 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
 1. ท ำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ  
ด้วยวิธีกำรสอบแบบออนไลน์(Online) โดยใช้โปรแกรม Socrative /Microsoft forms 
 2. สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)   
 เรื่อง  สถำนกำรณ์โลกภำยหลังสงครำมโลกคร ั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 
ัั ัั  ั 1)  ปจัจัยที่ท ำใหเ้กิดสงครำมเยน็ 
      2)  แนวคิด บทบำทของบุคคลส ำคัญและวิธีกำรของมหำอ ำนำจในสงครำมเย็น 

     -  กำรแบ่งเขตอ ิทธิพลระหว ่ำงมหำอำนำจ ในสงครำมเย็น 
 - หล ักกำรทรูแมน 
 -  แผนกำรมำร์แชล 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 -  องค์กำรโคม ินฟอร ์ม  โคม ินเทิร์น องค ์กำรสนธ ิสัญญำวอร์ซอ และองค์กำรนำโต 
 3.  สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) โดยสรุปองค์ควำมรู้ /วิเครำะห์ในรูปแบบแผนผัง
ควำมคิด (Mind Mapping) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) 
อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ 
Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) Sway เป็นต้น ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของ
นักเรียน   
 4. ศึกษำและวิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways/ (ฝึกทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษ) 
  - หัวข้อ (QL#209)  Cold War :The Truman Doctrine 
 -ัหัวข้อ (QL# 1297) End of the Cold War 
 5. กำรสื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) 
 6. กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ (Public Service)  โดยกำรเผยแพร่ผลงำน สร้ำงเครือข่ำย  กำรเชื่อมโยง
เกิดระบบCommunity แห่งกำรเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และสื่อออนไลน์ต่ำง  ๆ
 
กำรวัดผลและประเมินผล 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดั/ัสิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 
1. อธิบำยสำเหตุ และ
ผลกระทบของ 
สงครำมเย็น 

1.ทดสอบก่อน/หลัง
เรียน   
2. กำรซักถำม 

1. แบบทดสอบ 
ก่อน/หลังเรียน 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 

1. เกณฑ์กำรทดสอบก่อน/หลังเรียน   
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 
 ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
 ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 

2. ว ิเครำะห ์สำเหตุ  
ผลกระทบของสงครำม
เย็น  บทบำท และ
แนวคิดของบ ุคคลสำคัญ
ที่น ำไปส ู่ 
กำรเปล ี่ยนแปลงในยุค
สงครำมเย็น 
 

1. ประเมินผลงำน 
กำรวิเครำะห์ เช่น 
- แผนผังควำมคิด 
(Mind Mapping ) 
- แผนผังควำมคิด
ออนไลน์ (Mind 
Map Online) 
- แผนผังควำมคิด 
(Mind Mapping )
กระดำษ A4 /บรุ๊ฟ 
- บทเรียนออนไลน์  
SAS  Curriculum 
Pathways 
- Infographic 
- Sway  
2. ประเมินกำร
น ำเสนอผลงำน 

1. แบบประเมิน 
ผลงำนกำร
วิเครำะห์ 
2. แบบประเมิน
กำรน ำเสนอ
ผลงำน 
3. แบบประเมิน 
กำรเผยแพร่
ผลงำน 
 

1.เกณฑ์กำรประเมินผลงำน 
กำรวิเครำะห์ 
2. เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรน ำเสนอผลงำน 
3. เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรเผยแพร่ผลงำน 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดั/ัสิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

 3. ประเมินกำร
เผยแพร่ผลงำน 

  

3.  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน   
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมิน
พฤติกรรม  

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
มุ่งม่ันในกำรท ำงำน   
1.ขยัน อดทนในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ 
2  มีควำมละเอียดรอบคอบในกำร
ท ำงำน 
3  สำมำรถพัฒนำงำน ท ำงำน 
เป็นทีม มีล ำดับขั้นตอนในกำรท ำงำน 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 นักเรียนสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้จำกบทเรียน SAS Curriculum Pathways และเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media) เว็บบล็อก(WWW.blog) ครสูำยพิน วงษำรัตน์  http://saipimm.wordpress.com/  
ห้องสมุด ตัวอย่ำงผลงำนของนักเรียนปีที่ผ่ำนมำแล้ว  เอกสำร/ต ำรำ และจำกเว็ปไซด์ต่ำงๆ 
 

เกณฑ์กำรประเมินกำรทดสอบก่อนและหลังเรียนััของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ั 
 ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมรู้พ้ืนฐำนเดิมของนักเรียนก่อน เพ่ือให้
ทรำบถึงพ้ืนควำมรู้เดิมในเรื่องที่จะท ำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบ จำกนั้นจึงน ำข้อมูล  
ที่ได้จำกนักเรียนแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับระดับคุณภำพโดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 4 ระดับ  ดังนี้ 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

- ท ำแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ถูกต้องต่ ำกว่ำ 5 ข้อ  1  ปรับปรุง 

- ท ำแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ถูกต้อง 6 – 10 ข้อ   2  ปำนกลำง 

- ท ำแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ถูกต้อง 11 – 15 ข้อ         3  ดี 

- ท ำแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ถูกต้อง 16 – 20 ข้อ         4  ดีมำก 
 

ทั้งนี้คะแนนที่ได้จำกกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ละครั้งจะไม่มีผลกับคะแนนรวมของนักเรียน 
เนื่องจำกคะแนนที่ได้จะเป็นข้อมูลในกำรตรวจสอบพัฒนำกำรและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
หลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้แล้วเท่ำนั้น ซึ่งครูสำมำรถประเมินควำมรู้พื้นฐำนของนักเรียนทั้งห้องได้โดย
สังเกตจำกระดับคุณภำพของนักเรียนว่ำมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ระดับใด แล้วจึงน ำมำปรับกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนให้เหมำะสมกับระดับของนักเรียน  

 
 
 
 
 

 

http://saipimm.wordpress.com/%20และ
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ผังมโนทัศน์ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1 

สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งท่ีั2ัที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 
ผังมโนทัศน์เป้ำหมำยกำรเรียนรู้และขอบข่ำยภำระงำน/ชิ้นงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนควำมรู้ 
1. ปัจจัยที่ท ำให้เกิดสงครำมเย็น 
2.  แนวคิด บทบำทของบุคคลส ำคัญและวิธีกำร 
     ของมหำอ ำนำจในสงครำมเยน็ 
    -  กำรแบ่งเขตอิทธิพล 
    - หล ักกำรทรูแมน 
    -  แผนกำรมำร์แชล 
    -  องค์กำรโคม ินฟอร ์ม  โคม ินเทิร์น องค ์กำร
สนธ ิสัญญำวอร์ซอ และองค์กำรนำโต 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1. กำรสื่อสำร 
2. กำรคิด 
3. กำรแก้ปัญหำ 
4. กำรใช้ทักษะชีวิต    
5. กำรใช้เทคโนโลยี 
 
ทักษะในศตวรรษที่ั21 
1. ทักษะกำรเรียนรู้ และ 
    นวัตกรรม :  
    - ทักษะกำรสื่อสำร  
    - ทักษะกำรคิด  
    - ทักษะกำรร่วมมือ 
2. ทักษะสำรสนเทศ  
    สื่อและเทคโนโลยี :  
3. ทักษะชีวิต และ 
   กำรท ำงำน 
 

ด้ำนคุณธรรมัจริยธรรม 
และค่ำนิยม 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. รับผิดชอบ 
4. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

5. มีจิตสำธำณะ 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
1. กำรท ำแบบทดสอบก่อน และหลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 และแบบค ำถำม 
2. สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)   
3. สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) โดยสรุปองค์ควำมรู้ /วิเครำะห์ 
ในรูปแบบแผนผังควำมคิด (Mind Mapping) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผัง
ควำมคดิออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic 
Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์  
Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) Sway เป็นต้น  
4. วิเครำะห์เนื้อหำ/สำระ  ในบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
    - หัวข้อ (QL#209)  Cold War :The Truman Doctrine 
ัััั-ัหัวข้อ (QL# 1297) End of the Cold War 
5. กำรน ำเสนอผลงำน      6. กำรเผยแพร่ผลงำน 
 

สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงั
สงครำมโลกครัั้งที่ั 2ั 
ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pccchon.in.th/webnew/image/logo.png&imgrefurl=http://www.pccchon.in.th/logo.php&usg=__ZauTQ1BoMzcS4J50nb9S3FlC1d4=&h=401&w=307&sz=248&hl=th&start=7&um=1&tbnid=YAdO7Mb4rmFHcM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH327TH327&sa=N&um=1
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ััชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1 

เรื่องัั สถำนกำรณ์โลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็ 
 

คำบที่ั1  
  1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
จ ำนวน 20 ข้อ  โดยครูสำยพิน  วงษำรัตน์ ใช้แบบทดสอบออนไลน์ คือ ใช้ัSocrative , Microsoft forms   
 
กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ั5ัขั้นตอนััในเวลำเรียนัจ ำนวนั4ัคำบ  
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
  1. กำรตอบค ำถำม เรื่อง สถำนกำรณโ์ลกภำยหลังสงครำมโลกครั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 
                    ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers 
  2. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways   ได้แก ่
      หัวข้อ (QL#209) Cold War :The Truman Doctrine   
      หัวข้อ (QL#1297) End of the Cold War 
 เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สงัเกต ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning to Question)  กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้ สร้ำง
สัมพันธ์ภำพระหว่ำงผู้เรียนและครู 
 3. ครูให้นักเรียนดูคลิปจำก YouTube  เรื่อง  สงครำมเยน็ 
 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน  
ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์โลกภำยหลัง 
สงครำมโลกครั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น   
  1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ  4 -5 คน และจับสลำกหัวข้อ เพ่ือศึกษำ ค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้  ดังนี้ 
 1.1 ปัจจยัที่ท ำให้เกิดสงครำมเยน็ 
 1.2 กำรแบ่งเขตอิทธิพลระหว่ำงมหำอ ำนำจ ในสงครำมเย็น 
 1.3 หลักกำรทรูแมน            
  1.4 แผนกำรมำร์แชล 
 1.5 องค์กำรโคมินฟอร์ม โคมินเทิร์น วอร์ซอ และนำโต้ 
 2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ ่ม ๆ 6 คน และจับสลำก 2 หัวข้อ ๆ ละ 2 กลุ ่ม ศึกษำ ค้นคว้ำ 
                  ตำมหัวข้อที่ได้รับของบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ดังนี้ 
 2.1 หัวข้อ (QL#209) Cold War :The Truman Doctrine   
     2.2 หัวข้อ (QL#1297) End of the Cold War 
                เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
 Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dth&ei=IT6jUNfXHY_PrQeltIHwBg&usg=AFQjCNERgTB-UkrIss0B1L95AUm4QlDKXw&sig2=pxagpmo_6nL0ZLMsD4o4CQ
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pccchon.in.th/webnew/image/logo.png&imgrefurl=http://www.pccchon.in.th/logo.php&usg=__ZauTQ1BoMzcS4J50nb9S3FlC1d4=&h=401&w=307&sz=248&hl=th&start=7&um=1&tbnid=YAdO7Mb4rmFHcM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH327TH327&sa=N&um=1
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 เป็นกำรฝึกทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1  บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   เว็ปบล็อก สำยพิน วงษำรัตน์ 
เอกสำร/ต ำรำ  ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมเกิดกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ (Learning to Search) 
 
คำบที่ั2 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์     
             กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์ เนื้อหำสำระ ตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย   โดยเลือกวิธีกำรท ำผลงำนสร้ำงสรรค์ 
ตำมควำมถนัด และควำมสมำรถ เช่น แผนผังควำมคิด (Mind Mapping) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผัง
ควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) Sway 
เป็นต้น ในหัวข้อที ่ได้รับมอบหมำย   
 2. นักเรียนวิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways และ 
ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  คือ กำรฟัง  กำรพูด และกำรเขียน  ในหัวข้อหรือเนื้อหำสำระที่ได้รับมอบหมำย   
 หัวข้อ (QL#209)  Cold War :The Truman Doctrine  
 หัวข้อ (QL#1297)  End of the Cold War  
 
คำบที่ั3 
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน จำกควำมร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้  กำรแสวงหำควำมรู้ ในหัวข้อหรือเนื้อหำสำระที่ได้รับมอบหมำย และโดย
ใช้เครื่องมือ Social Mediaัหรือด้วยสื่ออ่ืน  ๆ
 
คำบที่ัั 4 
 2. นักเรียนน ำเสนอเนื้อหำสำระของบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways (ภำษำอังกฤษ
โดยจำกเนื้อหำสำร / ค ำถำมน ำบทเรียน  ตำมประเภทของบทเรียนหัวข้อเรื่องนั้น  ๆ 
  หัวข้อ (QL#209) Cold War :The Truman Doctrine  
  หัวข้อ (QL#1297) End of the Cold War  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ขั้นที ่5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 
 ของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศกำร  จัดป้ำยนิเทศ  ICT และสร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ  
                 Community โดยใช้ประยุกต์ ใช้ เครื่ องมือ เทคโนโลยีสื่ อสั งคม( Social Media)  ได้ แก่   
                        Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook และอ่ืน ๆ  
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1.  ผู้เรียนและผู้สอนสรุปสำระกำรเรียนรู้ /ผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน และตัวอย่ำงผลงำน
นักเรียนของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 2.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบจ ำนวน  20 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้ัSocrative , Microsoft forms 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 3.  สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ได้แก่ 
          - หัวข้อ (QL#209)  Cold War :The Truman Doctrine   
          - หัวข้อ (QL#1297) QL#1297 End of the Cold War 
 4.  ครูประเมินผลงำนของนักเรียน  สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ (Rubrics) 
 
หมำยเหตุ  ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) และ ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge 
Formation)  นักเรียนสำมำรถใช้นอกเวลำเรียนได้  ด้วยบริบทโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เป็นโรงเรียนที่
นักเรียนพักประจ ำ  สำมำรถใช้เวลำ คือ  ตอนเย็น เวลำ 18.30 น .- 20.00 น.  หรือ วันเสำร์-อำทิตย์ เป็นต้น) 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 นักเรียนสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้จำกบทเรียน SAS Curriculum Pathways และ Blog wordpress  
โดยใช้ Social Media ของครูสำยพิน วงษำรัตน์  http://saipimm.wordpress.com/  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่  1   
ห้องสมุด  เอกสำร/ต ำรำ และจำกเว็ปไซด์ต่ำงๆ 
 

น้ ำหนักคะแนนของผลงำนแต่ละภำระงำน  
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัั สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งท่ีั2ัที่น ำไปสู่สงครำมเย็น 

รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัรหัสวิชำัสั30106ััชั้นมัธยมศึกษำปีท่ีั6ั 
 

ภำระงำน พฤติกรรมกำรเรียนรู้ น้ ำหนักคะแนน 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน  ด้ำนควำมรู้ (K) 20 
2. แบบทดสอบหลังเรียน ด้ำนควำมรู้ (K) 20 
2. สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)   
3. สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) โดยสรุป 
    องค์ควำมรู้ /วิเครำะห์ในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมถนัด 
    และควำมสนใจของนักเรียน  เช่น 
     - แผนผังควำมคิด (Mind Mapping ) 
     - แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Map Online) 
     - อินโฟกรำฟฟิก (Infographic) 
     - Sway  
4. ศึกษำและวิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ 
   SAS Curriculum Pathways/  
    (ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ) 
ั-ััหัวข้อ (QL#209) Cold War :The Truman Doctrine   
 -  หัวข้อ (QL#1297)  End of the Cold War   
5. ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 
6. ประเมินกำรเผยแพร่ผลงำน 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 30 

ควำมมุ่งม่ันในกำรท ำงำน ด้ำนคุณลักษณะ(A) 10 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรตัดสินภำพรวม (กำรสรุปภำพรวมของจุดประสงค์กำรเรียนรู้) 
1. สรุปผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ (K) คือ (กำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) ผ่ำนร้อยละ 70   

 ได้คะแนน           14  แสดงว่ำ  ผ่ำน   
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ   ต่ ำกว่ำ 14  แสดงว่ำ  ไม่ผ่ำน 

2. สรุปผลกำรประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) ผ่ำนร้อยละ 70   
 ได้คะแนน        21  แสดงว่ำ  ผ่ำน   

ได้คะแนนต่ ำกว่ำ   ต่ ำกว่ำ 21 แสดงว่ำ  ไม่ผ่ำน 
 3. สรุปผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะ(A)  ผ่ำนร้อยละ 70   
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ใบควำมรู้ 
สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็ 

 
ควำมหมำยของสงครำมเย็น 
 สงครำมเย็น หมำยถึง สงครำมที่มหำอ ำนำจทั้งสองท ำกำรต่อสู้กัน โดยใช้เครื่องหมำยทุกอย่ำง 
ยกเว้นอำวุธปรมำณู หรือหมำยถึงควำมขัดแย้งระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและรัสเซีย โดยไม่ใช้อำวุธต่อสู้กันโดยตรง 
แต่ใช้วิธีกำรโฆษณำชวนเชื่อกำรแทรกซึมบ่อนท ำลำย กำรประนำม กำรแข่งขันกันสร้ำงก ำลังอำวุธ และ
แสวงหำอิทธิพลในประเทศเล็ก 
 
สำเหตุของสงครำมเย็น 
สงครำมเย็นมีสำเหตุมำจำกควำมขัดแย้งทำงด้ำนอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของประเทศมหำอ ำนำจทั้งสอง  
ที่ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศ และควำมขัดแย้งทำงด้ำนผลประโยชน์และเขตอิทธิพล 
เพ่ือครองควำมเป็นผู้น ำของโลก โดยพยำยำมแสวงหำผลประโยชน์และเขตอิทธิพลในประเทศต่ำง ๆ ทั้งนี้เป็น
ผลมำจำกกำรที่ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้น ำทำงกำรเมืองของโลกในสมัยก่อน คือ อังกฤษ เยอรมัน ได้หมดอ ำนำจใน
ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 
 
ลักษณะของสงครำมเย็น 
1. กำรแข่งขันสร้ำงพันธมิตรทำงทหำร 
2. กำรแข่งขันด้ำนอุดมกำรณ์ 
3. กำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยี (ด้ำนอวกำศ กำรทหำร) 
4. กำรท ำสงครำมตัวแทน 

https://www.youtube.com/watch?v=l-JiAm5tlQg&t=9s 
กำรแบ่งเขตอิทธิพลั 
 กำรแบ่งเป็นสองค่ำยอย่ำงชัดเจน ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่สองสภำพของสังคมโลกอยู่บนพื้นฐำน
กำรเผชิญหน้ำทำงกำรเมือง อุดมกำรณ์และเศรษฐกิจของสองขั้วอ ำนำจ โดยมี USA และ USSR ในฐำนะของผู้
นำของแต่ละฝ่ำย ไม่มี กำรประกำศสงครำมและใช้อำวุธต่อสู้โดยตรง แต่มีผลทำให้สัมพันธภำพของประเทศ
มหำอ ำนำจทั้งสอง ตกอยู่ในสภำพที่ตึงเครียดตลอดเวลำ เป็นกำรต่อสู้ระหว่ำงค่ำยประชำธิปไตยกับค่ำย
คอมมิวนิสต์ โดยใช้ เครื่องมือทุกอย่ำง ยกเว้นอำวุธปรมำณู แต่ใช้วิธีโฆษณำชวนเชื่อ กำรแทรกซึมบ่อนทำลำย 
กำรแข่งขันกัน สร้ำงกำลังอำวุธและแสวงหำอิทธิพลในประเทศต่ำงๆ ภำยใต้บรรยำกำศของกำรทำสงครำมเย็น 
เศรษฐกิจ ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในยุโรปได้เคลื่อนย้ำยมำยังสหรัฐ อเมริกำเริ่มบทบำทระหว่ำงประเทศมำกขึ้น  
ในปี ค.ศ. 1947 อังกฤษไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่กรีซและตุรกีได้เพรำะอังกฤษกำลัง  ประสบปัญหำ
เศรษฐกิจที่ตกต่ ำ จึงขอให้สหรัฐเข้ำมำช่วยเหลือแทน ประธำนำธิบดีแฮรี่ เอส ทรูแมน (Harry S. Truman) 
แห่งสหรัฐจึงได้ประกำศหลักกำรทรูแมน (Truman Doctrine) ซึ่งเป็นนโยบำย ต่ำงประเทศของสหรัฐที่มีต่อ
สงครำมเย็นเพ่ือเข้ำช่วยเหลือประเทศเสรีทุกประเทศที่ถูกคุกคำมโดยลัทธิ คอมมิวนิสต์ หลักกำรทรูแมนเป็น
ที่มำของแผนมำร์แชล (Marshall Plan) ที่จะให้ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟู เศรษฐกิจยุโรปที่ตกต่ ำให้เข้มแข็ง 
สำมำรถรักษำสถำบันกำรเมืองและสังคมให้มั่นคงและมีอิสระไม่ถูก คุกคำมจำกประเทศคอมมิวนิสต์และยังเป็น
กำรขยำยตลำดกำรค้ำของสหรัฐให้กว้ำงขวำงขึ้นอีกด้วย 
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บทบำทของมหำอ ำนำจในช่วงสงครำมเย็น 

 

 
 
 
 
 
 

ภำพ  แผนที่กำรแบ่งเขตอิทธิพลั 

http://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/zs.png
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วิกฤตกำรณ์เบอร์ลิน 
 เบอร์ลินเป็นชื่อเมืองหลวงของเยอรมัน หลัง WW.I เยอรมันถูก 4 มหำอ ำนำจแบ่งยึดครอง คือ 
อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกำ และรัสเซีย แต่เยอรมันฝั่งตะวันออกเป็นของรัสเซียซึ่งปกครองโดยระบอบ
คอมมิวนิสต์ และเยอรมันฝั่งตะวันตกเป็นประชำธิปไตย ท ำให้ประชำชนอพยพย้ำยไปอยู่เยอรมันฝั่งตะวันตก 
ท ำให้รัสเซียสร้ำงก ำแพงเบอร์ลินขึ้นมำปิดล้อมั 
 ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 13 สิงหำคม ค.ศ. 1961 ไม่นำน ทหำรของฝ่ำยเยอรมันตะวันออกได้เริ่ม
วำงลวดหนำมและก่อสร้ำงก ำแพงด้วยอิฐคอนกรีตแบ่งแยกเมืองเบอร์ลิน (Berlin) ระหว่ำงเบอร์ลินตะวันออก 
ที่ควบคุมโดยโซเวียต และฝ่ำยตะวันตกที่เป็นส่วนเสรีประชำธิปไตยของเมืองหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง 
(World War II) เยอรมันเป็นฝ่ำยแพ้สงครำม และถูกแบ่งแยกออกเป็นเขตภำยใต้กำรปกครองของ 4 ประเทศ 
คือ โซเวียต (Soviet), อเมริกัน (American), อังกฤษ (British) และฝรั่งเศส (French) โดยบริเวณแล้วเมือง
เบอร์ลินในทำงเทคนิคเป็นเขตอยู่ภำยใต้โซเวียต เป็นส่วนที่ตั้งอยู่ในเยอรมันตะวันออก แต่ถูกแบ่งแยก  
โดยโซเวียตได้ปกครองส่วนเบอร์ลินตะวันออก แต่หลังจำกฝ่ำยสัมพันธมิตรได้มีกำรบินเพ่ือโดนย้ำยคนจ ำนวน
มหำศำลออกจำกเมือง เบอร์ลินในช่วงเดือนมิถุนำยน ค.ศ.1948 โซเวียตเริ่มมีควำมพยำยำมปิดล้อมเบอร์ลิน
ตะวันตก ส่วนเบอร์ลินตะวันออกเองก็กลำยเป็นส่วนของโซเวียตอย่ำงเข้มงวด 
              หลังจำกนั้น 12 ปี ได้มีกำรตัดแยกส่วนของตะวันตก เยอรมันตะวันออกกลำยเป็นส่วนบริวำรของ
โซเวียต ฝ่ำยประชำชนเยอรมันตะวันออกระหว่ำง 2.5 ถึง 3 ล้ำนคนได้มุ่งหน้ำสู่เยอรมันตะวันตกเพ่ือแสวงหำ
โอกำสที่ดีกว่ำ ในช่วงปี ค.ศ. 1961 ในแต่ละวัน ชำวเยอรมันตะวันออกประมำณ 1,000 คน ได้อพยพเข้ำสู่
เยอรมันตะวันตก คนเหล่ำนี้เป็นพวกแรงงำนมีฝีมือ นักวิชำชีพ และปัญญำชน 
 ในเดือนสิงหำคม ค.ศ. 1961 Walter Ulbricht ผู้น ำคอมมิวนิสต์ของเยอรมันตะวันออกได้รับอนุญำต
จำก Nikita Khrushchev นำยกรัฐมนตรีของสหภำพโซเวียต ให้ปิดกั้นเมืองระหว่ำงเขตเบอร์ลินตะวันออก
และตะวันตก ทหำรได้ท ำงำนในช่วงกลำงคืนระหว่ำงวันที่  12-13 โดยวำงลวดหนำมในเขตที่มีควำมยำว
กว่ำ 100 ไมล์ในเขตที่เข้ำมำในส่วนตะวันออกเล็กน้อย หลังจำกนั้นไม่นำนได้มีกำรก่อสร้ำงก ำแพงที่มีควำม
สูง 6 ฟุตแทน โดยท ำเป็นอิฐคอนกรีตมีควำมยำวของก ำแพง 96 ไมล์ มีหอคอยเป็นช่วงๆโดยมีทหำรยำมเฝ้ำ 
พร้อมด้วยปืนกลและไฟส่องสว่ำง ฝ่ำยเยอรมันตะวันออกมีเจ้ำหน้ำที่ๆรู้จักกันในชื่อ  Volkspolizei 
("Volpos") เดินยำมในบริเวณก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) ตลอดทั้งกลำงวันและกลำงคืน 
           ชำวเบอร์ลินหลำยคนได้เห็นตอนเช้ำของวันรุ่งขึ้นหลัง 12 สิงหำคม ค.ศ. 1961 ที่เขำได้ถูกตัดขำด
จำกเพ่ือน สมำชิกในครอบครัวที่ได้กลำยไปอยู่ในอีกซีกหนึ่งของเมือง เริ่มต้นด้วยกำรน ำของนำยกเทศมนตรี
เมือง Willi Brandt ได้น ำประชำชนชำวเบอร์ลินตะวันตกเดินขบวนแสดงกำรต่อต้ำนก ำแพงเบอร์ลินนี้  
และ Brandt ได้วิจำรณ์ประชำธิปไตยฝ่ำยตะวันตกโดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำที่ไม่สำมำรถยับยั้งกำรคุกคำมของ
โซเวียตได้ 
           ในช่วงแรกประธำนำธิบดี John F. Kennedy สหรัฐประกำศต่อสำธำรณะว่ำจะช่วยชำวเบอร์ลิน
ตะวันตกและเยอรมันตะวันตก และกำรกระท ำของฝ่ำยเยอรมันตะวันออกจะไม่ประสบควำมส ำเร็จ  ก ำแพง
เบอร์ลินเป็นสัญลักษณ์กร้ำวของสงครำมเย็น (Cold War) ในเดือนมิถุนำยน ค.ศ.1963 Kennedy ได้กล่ำว
สุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของเขำต่อหน้ำก ำแพงเบอร์ลิน ว่ำ  “ข้ำพเจ้ำคือชำวเบอร์ลิน” หรือ "Ich bin ein 
Berliner" ("I am a Berliner") เป็นกำรฉลองเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภำพและประชำธิปไตยในกำร
ต่อต้ำนทรรำชย์และกำรกดขี่ ในปี ค.ศ.1970 ก ำแพงได้ถูกสร้ำงเสริมให้มีควำมสูง 10 ฟุต เพ่ือหยุดควำม
พยำยำมผู้คนที่หนีสู่ฝั่งตะวันตกซึ่งเกิดขึ้นเกือบทุกวัน 
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  ในช่วงปี ค.ศ. 1961 ถึงปี 1989 มีชำวเบอร์ลินกว่ำ 5,000 รำย ได้หลบหนี บำงส่วนได้พยำยำมแต่
ไม่ส ำเร็จ บำงส่วนถูกยิงเสียชีวิตขณะพยำยำมหลบหนี ซึ่งท ำให้โลกตะวันตกยิ่งเกลียดชังก ำแพงเบอร์ลินยิ่งขึ้น 
 ในที่สุดในช่วงปลำยทศวรรษที่ 1980s เยอรมันตะวันออก โดยสภำพของควำมเสื่อมถอยของสหภำพ
โซเวียต ได้เริ่มเปิดเสรีให้มีกำรปฏิรูป ในวันที่ 9 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1989 ชำว เบอร์ลินทั้งฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตกได้แห่กันไปชุมนุมที่บริเวณก ำแพง เบอร์ลิน ได้ปีนก ำแพง และทุบท ำลำยก ำแพงนั้นเสีย ในฐำนะที่มัน
เป็นสัญลักษณ์ของสงครำมเย็นและกำรกดขี่ ฝ่ำยเยอรมันตะวันออกและตะวันตกได้กลับมำรวมเป็นชำติหนึ่ง
เดียวอีกครั้ง และได้ลงนำมรวมชำติ (Treaty of Unification) ในวันที่ 3 ตุลำคม ค.ศ. 1990 

 
ภำพััเขตของก ำแพงเบอร์ลิน 

 

 
West Berlin on Aug. 13, 1961, วันที่ก ำแพงเบอร์ลินถูกสร้ำงข้ึน 

 

 
ภำพ กำรก่อสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน  

http://2.bp.blogspot.com/-cEetAf5Pwso/T0Hi2mjqMEI/AAAAAAAAADo/2bz_UmdEqes/s1600/3Berlin+City+Map+with+Berlin+Wall.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hY8mqIpWB18/T0HnlYQUTaI/AAAAAAAAAEw/wlZBh6kgPt4/s1600/3West+Berlin+on+Aug.+13,+1961,+the+day+the+Berlin+Wall+went+up.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-J1WRSgtrl9s/T0HlT4nu0hI/AAAAAAAAAD4/2bsdkh394M8/s1600/3berlin.buildwall.jpg
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ภำพ  กำรเริ่มสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน 

 

 
ภำพ  ก ำแพงเบอร์ลิน ควำมสูงกว่ำ 3 เมตร รอบเขตเบอร์ลินตะวันตก ควำมยำว 93 ไมล์  

 

 
 ช่วงเวลำแห่งอิสระภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุกำรณ์ปิดกั้นกรุงเบอร์ลิน จุดเริ่มต้นแห่งสงครำมเย็น 
https://www.youtube.com/watch?v=zr3HBXwg6ds 

http://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/zu.jpg
http://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/zu.jpg
http://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/zu.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BEfowZB_BeE/T0HjigEcZtI/AAAAAAAAADw/hPw8HNRorQg/s1600/3Berlin+Wall+%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD+Berliner+Mauer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-wTgJy9uU9Oo/T0HnignrdDI/AAAAAAAAAEo/1ksn6xBNYdw/s1600/3Time+of+freedom,+Berlin+Wall+-+Heure+de+Libert%C3%A9,+Mur+de+Berlin.jpg
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ลัทธิทรูแมน 
 ลัทธิทรูแมน : นโยบำยที่อเมริกำสนับสนุนรัฐบำลกรีซ และตุรกีโดยให้ควำมช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ
และกำรทหำร เพ่ือป้องกันไม่ให้ประเทศทั้ง 2 อยู่ภำยใต้อิทธิพลของโซเวียต 
 สหรัฐอเมริกำจะโต้ตอบกำรคุกคำมของประเทศคอมมิวนิสต์ทุกรูปแบบและทุกสถำนที่ และตำมที่
สหรัฐจะเห็นสมควร โดยไม่จ ำกัด ขนำด เวลำ และสถำนที่ โดย “แฮร์รี เอส ทรูแมน” 
 

 
ภำพ  The ‘Truman Doctrine’ 

 
แผนกำรมำร์แชล (Marshall Plan)  
 แผนกำรที่อเมริกำประกำศจะทุ่มเงินมหำศำลช่วยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทุกๆประเทศในยุโรปตะวันตก 
เพ่ือเป็นกำรต่อต้ำนกำรขยำยตัวของคอมมิวนิสต์และถ่วงดุลอ ำนำจยุโรป The ‘Molotou Plan’แผนกำรที่ 
โซเวียตประกำศจะทุ่มเงินมหำศำลช่วยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทุก ๆ ประเทศในยุโรปที่บอบช้ ำจำกสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 เพ่ือเป็นกำรต่อต้ำนกำรขยำยตัวของประชำธิปไตย 
 ในโอกำสวันประสำทปริญญำของนักศึกษำมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดในสหรัฐอเมริกำ เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนำยน ค.ศ. 1947 ยอร์ช ซี.มำร์แชล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ สมัยนั้น ได้
กล่ำวอยู่ตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ว่ำ “สหรัฐ อเมริกำควรจะท ำทุกอย่ำงเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได้ เพ่ือช่วยให้
ดินแดนต่ำง ๆ ในโลกได้กลับคืนสู่ภำวะปกติทำงเศรษฐกิจ เพรำะหำกปรำศจำกภำวะดังกล่ำว โลกก็จะไม่มี
เสถียรภำพที่สถำวร นโยบำยของสหรัฐฯ มิได้มุ่งจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศใดหรือลัทธิใด หำกมุ่งเป็นปฏิปักษ์
ต่อควำมหิวโหย ควำมยำกจน ควำมสิ้นหวัง และควำมยุ่งเหยิง กำรที่จะให้สหรัฐอเมริกำรับภำระในกำรจัด
วำงโครงกำรแต่ฝ่ำยเดียว เพ่ือช่วยให้ทวีปยุโรปสำมำรถช่วยตนเองทำงเศรษฐกิจขึ้นใหม่ นับว่ำยังไม่เหมำะสม
และถูกต้องนัก ควรจะให้เป็นภำระหน้ำที่ของชนชำวยุโรปทั้งหลำยเอง บทบำทของสหรัฐฯ ควรจะเป็นเพียงผู้
เสนอให้ควำมควำมช่วยเหลือฉันมิตร ในกำรร่ำงโครงกำรช่วยเหลือทวีปยุโรป และให้ควำมสนับสนุนแก่
โครงกำรนั้น ตรำบที่โอกำสจะเอ้ืออ ำนวยต่อกำรกระท ำเช่นนั้นได้  ” จำกสุนทรพจน์ข้ำงต้น พอจะเข้ำใจ
จุดประสงค์ส ำคัญของสหรัฐอเมริกำได้ว่ำ อเมริกำไม่ต้องกำรให้ทวีปยุโรป ซึ่งก ำลังอ่อนแอโดยเฉพำะทำงด้ำน
เศรษฐกิจหลังจำกเสร็จสงครำมใหม่ ๆ ต้องตกไปอยู่ใต้อ ำนำจครอบง ำของฝ่ำยคอมมิวนิสต์นั่นเอง    แผน
มำร์แชล (Marshall Plan) นี้ นอกจำกจะให้ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจยุโรปที่ตกต่ ำให้เข้มแข็ง แล้วยัง
สำมำรถรักษำสถำบันกำรเมืองและสังคมให้มั่นคงและมีอิสระไม่ถูกคุกคำม จำกประเทศคอมมิวนิสต์และยังเป็น
กำรขยำยตลำดกำรค้ำของสหรัฐให้กว้ำงขวำงขึ้น อีกด้วย  ภำยใต้ "แผนกำรมำร์แชล" ที่ทรูแมนคิดขึ้นเมื่อ
ปี 2490 หลักกำรบอกมุ่งช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจให้ยุโรปฟ้ืนตัวจำกควำมบอบช้ ำ แต่ในทำงปฏิบัติคือ หยุดยั้ง 
"ภัยแดง" อิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์  อเมริกันจะให้ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจแก่มิตรประเทศ (ประเด็นนี้
อเมริกันอยำกใช้เป็นกำรฉีดวัคซีนป้องกันคอมมิวนิสต์ และเป็นเครื่องมือสร้ำงควำมพ่ึงพำในทำงเศรษฐกิจ)   

http://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/herry.jpg
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ภำพ  The ‘Marshall Plan’ 

ที่มำ.  Poster mit Segelschiff und ERP (European Reconstruction)  
 
สนธิสัญญำแอตแลนติกเหนือ 
 สนธิสัญญำแอตแลนติกเหนือั (The North Atlantic Treaty Organization) หรือัNATO 
เป็นองค์กรควำมร่วมมือทำงกำรเมืองและกำรทหำรของประเทศค่ ำยเสรีประชำธิปไตย ก่อตั้งเมื่อ
วันที่  4  เมษำยน  ค.ศ. 1949  เกิดจำกแนวคิดของ  เซอร์วินสตัน  เชอร์ชิล นำยกรัฐมนตรีอังกฤษสมัยนั้น 
คือ กำรรวมกลุ่มทำงกำรทหำรที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือต่อต้ำนกำรรุกรำนจำกฝ่ำยคอมมิวนิสต์   องค์กำรนี้แสดงให้
เห็นถึงบทบำทของสหรัฐที่เข้ำมำมีบทบำทในยุโรป อย่ำงเต็มที่  เกิดจำกแนวคิดของ  เซอร์วินสตัน  เชอร์ชิล 
นำยกรัฐมนตรีอังกฤษสมัยนั้น 

จุดเริ่มต้น 
            จำกกำรลงนำมในสนธิสัญญำกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่  17 มีนำคม พ.ศ. 2491 โดยมีเบลเยียม 
เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส และสหรำชอำณำจักรนั้น ถือเป็นกำรเริ่มต้นขององค์กำรสนธิสัญญำ
ป้องกันแอตแลนติกเหนือ ซึ่งสนธิสัญญำนี้ และเหตุกำรณ์กำรปิดกั้นเบอร์ลินของโซเวียต ท ำให้มีกำรก่อตั้ง
องค์กรป้องกันสหภำพยุโรปตะวันตก (WEU) ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2491 และด้วยกำรสนันสนุนอย่ำงดีจำก
พันธมิตรส ำคัญคือสหรัฐอเมริกำที่ต้องกำรถ่วงดุลอ ำนำจทำงกำรทหำรกับสหภำพโซเวียต ท ำให้พันธมิตรทำง
ทหำรที่ก่อตั้งขึ้นมำใหม่นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว           

วัตถุประสงค์ขององค์กำร NATO 
          NATO  ตั้งขึ้นเพ่ือรักษำควำมม่ันคงร่วมกันในหมู่ประเทศสมำชิก  เนื่องจำกกำรตื่นกลัวภัยคุกคำมของ
คอมมิวนิสต์สหภำพโซเวียต  ภำยหลังสงครำมโลก  ครั้งที่  2  เป็นต้นมำ  โดยยึดถือหลักกำรที่ว่ำ  "กำรโจมตี
ประเทศสมำชิกประเทศหนึ่งประเทศใด  จะถือว่ำเป็นกำรโจมตีประเทศสมำชิกทั้งหมด" 
 วัตถุประสงค์ขององค์กำรนำโต้ 
 1) ต่อต้ำนอ ำนำจของสหภำพโซเวียต สกัดกั้นกำรขยำยอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในยุโรป 
 2) สร้ำงควำมมั่นคงร่วมกันระหว่ำงกลุ่มประเทศประชำธิปไตยในยุโรป โดยมีสหรัฐอเมริกำและ
แคนำดำให้ ควำมช่วยเหลือ 
 3) รักษำเสถียรภำพของยุโรป เป็นกลไกส ำคัญในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งในยุโรป   

http://3.bp.blogspot.com/-HGnkq56oeKs/T0Hf2fKuTZI/AAAAAAAAACw/PWPpnuDtINQ/s1600/2Marshall-Plan-Poster+mit+Segelschiff+und+ERP+(European+Reconstruction.jpg
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           ฐำนะขององค์กำร NATO ในปัจจุบัน 
          จุดมุ่งหมำยของ NATO เมื่อแรกก่อตั้ง  คือ กำรรวมกลุ่มพันธมิตรทำงกำรทหำรเพ่ือถ่วงดุลอ ำนำจกับ
สหภำพโซเวียตในยุคของสงครำมเย็น (The Cold War) นับตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่  2  เป็นต้นมำ  แต่ใน
ปัจจุบัน  ยุคของสงครำมเย็นได้สินสุดลงแล้ว  เพรำะกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต  และลัทธิคอมมิวนิสต์ใน
ยุโรปตะวันออก  จึงท ำให้บทบำทและควำมส ำคัญขององค์กำร NATO ทำงด้ำนกำรทหำรในปัจจุบันลดน้อยลง 
          ส ำนักงำนใหญ่ขององค์กำร NATO 
          ส ำนักงำนใหญ่หรือที่ตั้งฐำนทัพองค์กำร  NATO  อยู่ที่กรุงบรัสเซลล์  ประเทศเบลเยียม 
          ประเทศสมำชิกั องค์กำร NATO 
          ในปัจจุบันประเทศสมำชิกองค์กำร NATO  มี
จ ำนวน  19 ประเทศ  ได้แก่  สหรัฐอเมริกำ  แคนำดำ  เบลเยียม  นอร์เวย์  เนเธอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  อิตำลี  เ
ยอรมนี  กรีซ  ตุรกี  เดนมำร์ก  ลักเซมเบอร์ก  ไอซ์แลนด์  โปรตุเกส  อังกฤษ  สเปน  ฮังกำรี  เช็กและ
โปแลนด์ 

 
ภำพ  สัญลักษณ์ สนธิสัญญำแอตแลนติกเหนือ 

 
ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=nE_j5EnMaL0 

 
หลักกำรทรูแมนเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับสงครำมเย็น  ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=SXSQbU6A76M 

http://4.bp.blogspot.com/-aYO-ac1LjT4/T0HvTGaJgAI/AAAAAAAAAGg/dwMjasqLgmk/s1600/800px-NATO_flag.svg.png
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สนธิสัญญำวอร์ซอั(Warsaw Pact) 
 สนธิสัญญำวอร์ซอ  (Warsaw Pact Treaty Organization) หรือ Warsaw Pact คือ กำรรวมกลุ่ม
ทำงกำรทหำรที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือต่อต้ำนกำรรุกรำนจำกฝ่ำยประชำธิปไตย 
 ควำมร่วมมือของค่ำยคอมมิวนิสต์กับองค์กำรสนธิสัญญำวอร์ซอ  (The Warsaw Treaty 
Organization) ปี ค.ศ. 1955 สหภำพโซเวียตได้จัดตั้งองค์กำรสนธิสัญญำวอร์ซอ  (Warsaw Pact) เป็น
องค์กำรพันธมิตรที่มีสหภำพโซเวียตเป็นผู้น ำเพ่ือวัตถุประสงค์ตอบโต้ประเทศฝ่ำยตะวันตกและสร้ำงเอกภำพ
ให้ประเทศ คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกด้วยกัน กำรกระทำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ของสหรัฐและสหภำพโซเวียต 
ไดท้ ำให ้อิทธิพลของประเทศมหำอ ำนำจทั้งสองแผ่ขยำยไปทั่วยุโรป เป็นกำรเพ่ิมระดับควำมเข้มข้นของสภำวะ 
สงครำมเย็นให้มคีวำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น 
 ภำวะลดควำมตึงเครียด ยุคแห่งกำรเจรจำ (Era of Negotiations) โดยมหำอ ำนำจทุกฝ่ำยต้องกำร
ปรับควำมสัมพันธ์ให้ เข้ำมำอยู่ระดับปกติ ประธำนำธิบดีนิกสันได้เปิดเจรจำโดยตรงกับสหภำพโซเวียตและจีน 
ประธำนำธิบดี กอร์บำชอฟ สหภำพโซเวียตได้ประชุมสุดยอดกับผู้นำจีนเติ้ง เสี่ยง ผิง และในปี ค.ศ. 1990  
นำยจอร์จ บุช ได้เดินทำงไปมอสโก เพ่ือทำสัญญำลดอำวุธนิวเคลียร์และกำรรับรองสนธิสัญญำสดอำวุธ -
ยุทธศำสตร์ (Strategic Arms Reduction Treaty) 

สนธิสัญญำวอร์ซอ (Warsaw Pact) องค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นโดย สหภำพโซเวียต จัดตั้งขึ้น 
ในวันที่ 14 พฤษภำคม ค.ศ. 1955 ช่วงสงครำมเย็น (ค.ศ. 1945 – 1991)โดยมีสมำชิกท้ังหมด 8 ประเทศ 
ประกอบไปด้วย 
 1. สหภำพสำธำรณรัฐสังคมนิยมโซเวียต              
 2. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก)               
 3. สำธำรณรัฐประชำชนโปแลนด์                
 4. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเชคโกสโลวเกีย              
 5. สำธำรณรัฐประชำชนบัลแกเรีย               
 6. สำธำรณรัฐประชำชนอัลบำเนีย               
 7. สำธำรณรัฐประชำชนฮังกำรี              
 8. สำธำรณรัฐสังคมนิยมโรมำเนีย 
              เพ่ือถ่วงดุลอ ำนำจกับ “องค์กำรสนธิสัญญำป้องกันแอตแลนติกเหนือ” หรือ “นำโต้” โดย โจเซฟ 
สตำลิน ผู้น ำโซเวียตในขณะนั้น ได้กล่ำวว่ำ “นำโต้มิได้จัดตั้งมำเพ่ือป้องกันสงครำม แต่เพ่ือเตรียมก่อกำร
สงครำมขึ้นใหม่”  โดยกำรโจมตีสมำชิกรัฐใดรัฐหนึ่ง จะถือว่ำเป็นกำรโจมตีรัฐสมำชิกทั้งหมด ซึ่งหมำยถึงว่ำ 
หำกประเทศใดโดนโจมตี สมำชิกอีก 7 ประเทศ ก็จะเข้ำร่วมสงครำมด้วย 
            สนธิสัญญำวอร์ซอ ได้ถูกยกเลิกอย่ำงเป็นทำงกำร ในวันที่ 1 กรกฎำคม ค.ศ. 1991 ปีเดียวกับกำรล่ม
สลำยของ สหภำพโซเวียต 

 
ภำพ  ประเทศที่เข้ำร่วมสนธิสัญญำวอร์ซอ 

http://1.bp.blogspot.com/-NrtsdcP9ASY/T0HuzxrEI3I/AAAAAAAAAGY/tVIQOM-71_M/s1600/9.jpg
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ที่มำ.  https://www.youtube.com/watch?v=A_AE6PvePNU 

 
องค์กำรโคมินฟอร์มัและอง์กำรโคมินเทอร์น 
          สหรัฐอเมริกำด ำเนินนโยบำยสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยกำรประกำศหลักกำรทรูแมน ในเดือน 
มีนำคม ค.ศ.1947 ซึ่งมีสำระส ำคัญว่ำสหรัฐอเมริกำจะได้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศต่ำงๆ เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งเอก
รำชและอธิปไตยให้พ้นจำกกำรคุกคำมของลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งภำยนอกและภำยในประเทศ รัฐสภำอนุมัติเงิน
และให้ควำมช่วยเหลือตุรกีและกรีกให้รอดพ้นจำกเงื้อมมือลัทธิคอมมิวนิสต์ ในปีเดียวกันสหภำพโซเวียตได้ตั้ง
ส ำนักงำนข่ำวคอมมิวนิสต์ (Cominform) ขึ้นที่กรุงเบลเกรด ท ำหน้ำที่เผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์และเป็น
เครื่องมือของสหภำพโซเวียต เพ่ือป้องกันมิให้โลกเสรีเข้ำแทรกแซงในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก เป็นกำร
ตอบโต้หลักกำรทรูแมน กำรประกำศหลักกำรทรูแมนของสหรัฐอเมริกำถือว่ำเป็นกำรเริ่มต้นอย่ำงแท้จริงของ
สงครำมเย็นระหว่ำงสองอภิมหำอ ำนำจ 

     ัััั  
ภำพสัญลักษณ์ขององค์กำรโคมินฟอร์ม  โปสเตอร์/ภำพสัญลักษณ์ ขององค์กำรโคมินเทอร์น   

 
โครงกำรอวกำศั  Sputnik I (1957) 
 ดำวเทียมดวงแรกที่ส่งไปโคจรอวกำศส ำเร็จ คือ Spukig ในปี พ.ศ.2500 ท ำให้ จอห์น เอฟ เคเนดี้
กล่ำวว่ำ “อเมริกำจะส่งมนุษย์ ไปลงดวงจันทร์ให้ได้ภำยใน 10 ปี”ในปี 2501 อเมริกำ ได้ส่งดำวเทียมไปโคจร
รอบโลกส ำเร็จ อเมริกำก่อตั้ง NASA เป็นกำรส ำรวจอวกำศ และใช้ชื่อย่อย เรียกว่ำ โครงกำร Apollow เพ่ือส่ง
มนุษย์ไปลงดวงจันทร์ ซึ่งต่อมำอเมริกำได้ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ได้ส ำเร็จ คือ Neal Armstrong ด้วยยำน 
Apollw 11 ในปี พ.ศ.2512เมื่อรัสเซียเห็นว่ำอเมริกำก้ำวหน้ำทำงโครงกำรอวกำศจึงทุ่มเงินมหำศำลพัฒนำ
โครงกำร Meer แต่สุดท้ำยโครงกำร Meer ต้องยุติลงเพรำะรัสเซียประสบปัญหำกำรล่มสลำยทำงเศรษฐกิจ 
 

 
 

ภำพที ่5 สนธิสัญญำวอร์ซอ   

http://2.bp.blogspot.com/-f53LgmhMjJs/T0HqUiar88I/AAAAAAAAAE4/8Z7fMWwq9VQ/s1600/4spacesoviets-1.png
http://2.bp.blogspot.com/-LmpoCRuxwyo/T0HrMsWtUxI/AAAAAAAAAFA/q7op3SbMnz8/s1600/5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-udBBK_FSxow/T0HsHCftylI/AAAAAAAAAFg/-uxASL9mc3w/s1600/5cimlsymbol1.gif
http://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/zz.png
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ั  

SAS Curriculum Pathways 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1 

เร่ืองัสถำนกำรณโ์ลกภำยหลังสงครำมโลกครัั้งที่ั2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็ 
 

หัวข้อ (QL#209) Cold War :The Truman Doctrine 
หัวข้อ (QL#1297) End of the Cold War 
เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
Usename  sure75wall  (รหัสันักเรียนไมต่้องใส)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','1297');
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
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ขั้นตอนกำรเข้ำใช้บทเรียนออนไลน์ั SAS Curriculum Pathways 
นักเรียนเข้ำใช้ตำมขั้นตอนัตำมหมำยเลขัและลูกศรชี้ 

 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2. Log in  sure75 wall  3. ใส่หัวข้อ(QL#) 

หัวข้อ(QL#)ั1297 

หัวข้อ(QL#)ั209 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ั SAS Curriculum Pathways 
Cold War: The Truman Doctrine 
Quick Launch #209  
 

Purpose 
 In this inquiry, students identify the objectives of the Truman Doctrine and analyze 
the motives behind the U.S. involvement in the Korean War.  
 
Estimate to Complete  45-60 minutes  
 

Objectives 
 Identify the main elements of the Truman Doctrine to determine its purpose and 

objectives 
 Analyze U.S. involvement in the Korean Conflict as a distinct effect of the Truman 

Doctrine 
 Defend America's decision to intervene in the conflict 

 
Assessment 
 The Respond sheet requires that students examine the Truman Doctrine and its 
impact on American foreign policy. The teacher can evaluate students' understanding of the 
doctrine and the reasons behind America's involvement in Korea through the completed 
Respond sheet and the written press release. Following a study of the outcome of the Korean 
War (and potentially that of the Vietnam War) the class can examine and discuss the 
effectiveness of the Truman Doctrine as a cornerstone of United States Cold War foreign 
policy.  
 
Teacher Materials 

This inquiry requires students to complete a Respond sheet. 
 

Why did President Truman think it was necessary for the U.S. to get involved in the 
Korean War? 
Directions 
Follow these directions to answer the Focus Question. 
 
Read 
Review the background and timelines of the growing Cold War conflict between the U.S. and 
the Soviet Union.  
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Research 
Explore the origins of the Korean War and the background for the Truman Doctrine. 
 
Respond 
Answer the questions, and imagine you are President Truman's press secretary. Apply your 
knowledge and write a press release justifying U.S. involvement in the Korean War. 
You will need to print a copy of the Respond sheet to complete this lesson. After 
selecting Respond, click Print (upper right corner).  
 
Read 
The Emerging Cold War 
Any hope of peaceful postwar cooperation between the U.S. and the Soviet Union had all 
but disappeared by the time the Allied Powers accepted the Axis Powers' surrender. By the 
fall of 1945 the wartime partnership that existed between the United States and the Soviet 
Union was disintegrating into a struggle between two nations with different political, 
economic, and social ideologies. 
 
Early Cold War Conflicts in Europe 
1945  The victorious Allied Powers meet at Yalta to discuss postwar 

conditions and agree that free elections would be held in the newly 
liberated nations of Europe. 

 The Soviet military occupation of Eastern European countries make it 
possible for local communist leaders to dominate newly established 
governments. 

 The Communist party in Greece attempts to overthrow the 
government. 

1946  In a speech at Westminster College in Missouri, former British prime 
minister Winston Churchill warns that an "Iron Curtain" has divided 
Europe. 

 The Greek Civil War begins, pitting communist forces against the 
British-supported royalist government. 

1947  President Harry S. Truman issues the Truman Doctrine. 
 Poland, in elections marred by fraud and violence, elects a 

communist government. 
 Hungary elects a communist government. 
 The Rumanian monarchy is overthrown by a communist faction. 
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1948  The Czechoslovakian Communist party, facing election defeat, seizes 
power. 

 Protesting U.S. plans to unify the western occupation zones of 
Germany, the Soviet Union blockades Berlin. 

 The western powers respond with the "Berlin Airlift." 

1949  The Soviet Union detonates its first nuclear weapon. 
 The Greek government, backed by Great Britain and the U.S., defeats 

the communist insurgency. 
 

Early Cold War Conflicts in Asia 
1945  With other Allied forces, Russian troops invade Manchuria and Korea 

to fight Japanese forces. 
 In Korea the U.S. and Soviet Union accept the Japanese surrender. 

They divide the peninsula at the 38th parallel, with the Soviet Union 
controlling the north and the U.S. the south. 

 Communist leader Ho Chi Minh declares Vietnam independent from 
France. 

1946  Open warfare begins after negotiations for Vietnamese independence 
fail. Ho Chi Minh turns his army against the French colonial 
government. 

 Forced to choose between colonialism and communism, the U.S. 
reluctantly backs France. 

1948  In Korea the communist Democratic People's Republic of Korea is 
founded in the north. The pro-western Republic of Korea is 
established in the south. 

1949  Following victory in the Chinese Civil War, the Chinese Communist 
Party led by Mao Zedong establishes the People's Republic of China. 

 The defeated Chinese Nationalists flee to Taiwan and establish a 
competing Chinese government in-exile. 

1950  The North Korean army crosses the 38th parallel and invades South 
Korea, starting the Korean War. 
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Research 
Site 1: The Truman Doctrine, 1947 

 Read the second paragraph of President Truman's address to Congress. Answer 
question 1 on the Respond sheet. 

 Scroll down to read paragraphs 10-16. Answer questions 2 and 3 on the Respond 
sheet. 

 Scroll down to the paragraph that begins with "I am fully aware of the broad 
implications...." Read through to the end of the document to answer questions 4–6 
on the Respond sheet. 

Site 2: Korean War: An Overview 
 Read the first three sections of this page. 
 Answer the questions in Part 2 of the Respond sheet. 

 
Respond 
Part 1: The Truman Doctrine 
Use Site 1 to answer the following questions.  
Read paragraph 2 of Truman's speech. 

1. Conflicts in what two nations led Truman to make his speech?  
 

Read paragraphs 10-16. 
2. What type of revolutionary group was leading the challenge to democracy in Greece?  

 
Respond Sheet* 
Why did President Truman think it was necessary for the U.S. to get involved in the 
Korean War? 
Part 1: The Truman Doctrine 
Use Site 1 to answer the following questions.  
Read paragraph 2 of Truman's speech. 
1. Conflicts in what two nations led Truman to make his speech?  
Read paragraphs 10-16. 
2. What type of revolutionary group was leading the challenge to democracy in Greece?  
3. Why did Truman believe the United States was responsible for helping these nations?  
Use the material starting from the paragraph that begins "I am fully aware of the broad 
implications..." to the end of the document to answer the following questions.  
4. According to Truman, what was one of the primary objectives of United States foreign 

policy?  
5. Truman stated that "nearly every nation must choose between alternative ways of life." 

To what was he referring?  

http://legacy.fordham.edu/halsall/mod/1947TRUMAN.html
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/korea_hickey_01.shtml
javascript:openLessonGuideByID('/portal/Launch',%20'id',%20'209',%20'respond',%20'false');%20void%200;
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6. How did Truman argue that the situation in these two countries was a threat to 
worldwide political stability?  

 
Part 2: Korean War 
After reading pages 1–3 at Site 2, answer the following questions. 
7. On what date did the conflict begin?  
8. Which side initiated the attack?  
9. Describe the early months of the Korean War.  
10. How did the United Nations respond to the North Korean attack? What role did the 

Soviet Union play in the United Nations decision?  
11. The Soviet Union supported North Korea. Why didn't the Soviets veto the United Nations' 

decision?  
 

Part 3: Homework Assignment 
Imagine you are President Truman's press secretary. It is June 26, 1950 and the president has 
asked you to write a statement for the media justifying the U.S. military action in Korea. 
Drawing on examples from the Truman Doctrine, write a press release explaining the 
justification for United States intervention in the Korean War. 
Be sure that your statement answers the Focus Question: Why did President Truman think it 
was necessary for the U.S. to get involved in the Korean War?  
 
Respond Sheet: Answers 
Why did President Truman think it was necessary for the U.S. to get involved in the 
Korean War? 
Part 1: The Truman Doctrine 
Use Site 1 to answer the following questions.  
Read paragraph 2 of Truman's speech. 
1. Conflicts in what two nations led Truman to make his speech?  

Greece and Turkey  
Read paragraphs 10-16. 
2. What type of revolutionary group was leading the challenge to democracy in Greece?  

Communist terrorists  
3. Why did Truman believe the United States was responsible for helping these nations?  

"There is no other country to which democratic Greece can turn." 
"No other nation is willing and able to provide the necessary support for a democratic 
Greek government."  

Use the material starting from the paragraph that begins "I am fully aware of the broad 
implications..." to the end of the document to answer the following questions.  

javascript:openLessonGuideByID('/portal/Launch',%20'id',%20'209',%20'respondanswers',%20'false');%20void%200;
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4. According to Truman, what was one of the primary objectives of United States foreign 
policy?  
"... the creation of conditions in which we and other nations will be able to work out a 
way of life free from coercion."  

5. Truman stated that "nearly every nation must choose between alternative ways of life." 
To what was he referring?  
He was referring to the ability of nations to choose their own way of life free from 
outside influences (i.e. communism).  

6. How did Truman argue that the situation in these two countries was a threat to 
worldwide political stability?  
"If Greece should fall under the control of an armed minority, the effect upon its 
neighbor, Turkey, would be immediate and serious. Confusion and disorder might well 
spread throughout the entire Middle East." 
"Moreover, the disappearance of Greece as an independent state would have a profound 
effect upon those countries in Europe whose peoples are struggling against great 
difficulties to maintain their freedoms and their independence while they repair the 
damages of war."  

  
Part 2: Korean War 
After reading pages 1–3 at Site 2, answer the following questions. 
7. On what date did the conflict begin?  

June 25, 1950  
8. Which side initiated the attack?  

Communist North Korea  
9. Describe the early months of the Korean War.  

North Korea invaded South Korea and rapidly advanced southward. The American and 
South Korean forces could do little to stop the superior North Korean army and were 
forced back to the southern city of Pusan by early August.  

10. How did the United Nations respond to the North Korean attack? What role did the 
Soviet Union play in the United Nations decision?  
The UN called for a cease-fire and asked members to give military support to South 
Korea.  

11. The Soviet Union supported North Korea. Why didn't the Soviets veto the United Nations' 
decision?  
The Soviet Union was boycotting the UN because Communist China had not been 
admitted to the UN and therefore could not veto the Security Council's decision.  
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Part 3: Homework Assignment 
Imagine you are President Truman's press secretary. It is June 26, 1950 and the president has 
asked you to write a statement for the media justifying the U.S. military action in Korea. 
Drawing on examples from the Truman Doctrine, write a press release explaining the 
justification for United States intervention in the Korean War. 
Be sure that your statement answers the Focus Question: Why did President Truman think it 
was necessary for the U.S. to get involved in the Korean War?  
Answers will vary but should include a discussion of the principles of the Truman Doctrine, 
the events in Korea, and the president's decision to act based on his stated doctrine.  
 
 
QL#1297 : End of the Cold War (สิ้นสุดสงครำมเย็น) 
 
Lesson Guide :  
บทเรียนนี้เป็นประเภท Audio Inquiry จะได้เรียนรู้เหตุกำรณ์ส ำคัญในช่วงสิ้นสุดสงครำมเย็น โดยมี 
 
วัตถุประสงค์  
 1. นักเรียนทรำบถึงควำมหมำยของค ำว่ำ สงครำมเย็น (Cold War)  
 2. นักเรียนทรำบถึงผลกระทบของกำรแข่งขันสะสมอำวุธระหว่ำงสงครำมเย็น  
 3. นักเรียนทรำบถึงเหตุกำรณ์และสำเหตุของกำรสิ้นสุดสงครำมเย็น  
 ใน Lesson Guide ได้แนะน ำแผนกำรเรียนรู้ฉบับย่อ แบบทดสอบ (Quiz) พร้อมเฉลยคำตอบ และ 
ค ำแนะน ำในกำรใช้ Caption เพ่ือแสดงข้อควำมของบทสนทนำ และมีข้อควำมในบทสนทนำให้นักเรียนใช้
ทบทวนด้วย 
 
Audio Tutorial :  
นักเรียนจะได้ศึกษำเกี่ยวกับ “How did the Cold War end?” จำกบทสนทนำต่อไปนี้  
What was the Cold War?  
 หลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี 1945 สหรัฐอเมริกำและสหภำพโซเวียตก้ำวขึ้นมำเป็น
สองมหำอ ำนำจที่มี ควำมแตกต่ำงทำงอุดมกำรณ์ทำงอย่ำชัดเจน ท ำให้สองประเทศอยู่ในสภำวะสงครำมเย็น
ตลอดครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 20  
 
Why was it called a "cold" war?  
 ค ำว่ำ “สงครำมเย็น” หมำยถึง สงครำมที่ไม่มีกำรสู้รบโดยตรง แต่แข่งขันกันด้วยกำรสร้ำงอิทธิพล 
และพยำยำมทำให้ตัวเองอยู่เหนือกว่ำอีกฝ่ำย กำรแข่งขันสะสมอำวุธระหว่ำงอเมริกำ ซึ่งปกครองด้วยระบอบ
ประชำธิปไตย และสหภำพโซเวียตที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ เริ่มต้นด้วยกำรสะสมกำลังทำงทหำร 
และอำวุธยุทโธปกรณ์ต่ำงๆ โดยเฉพำะอำวุธนิวเคลียร์ แต่กระนั้น สหรัฐอเมริกำและสหภำพโซเวียตก็ไม่เคยได้
รบกันโดยตรงเลย 
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Did any "hot" wars happen during the Cold War?  
 สงครำมที่เกิดขึ้นจริงก็ปรำกฏอยู่ เช่น สงครำมเกำหลี และสงครำมเวียตนำม ซึ่งสหรัฐอเมริกำและ
สหภำพโซเวียตต่ำงมีบทบำทในกำรท ำสงครำมในสองประเทศนี้  
 
So nuclear weapons were the big issue of the Cold War?  
 เมื่อสหภำพโซเวียตต้องใช้จ่ำยในกำรพัฒนำอำวุธนิวเคลียร์และใช้งบประมำณทำงทหำรมำกมำย   
จึงต้องลดกำรลงทุนในด้ำนอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ และส่งผลทำงลบต่อเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำม ควำมเปลี่ยนแปลง
ปรำกฎชัดเจนเมื่อกอร์บำชอฟเป็นประธำนำธิบดีในปี ค.ศ.1985 
 

 
 
What did he do?  
 ในปี 1985 กอร์บำชอฟ (Gorbachev) ขึ้นมำเป็นประธำนำธิบดีของสหภำพโซเวียต กอร์บำชอฟได้
เริ่มนโยบำยปฏิรูปประเทศ อย่ำงเช่น นโยบำยเปเรสตรอยกำ (Perestroika) ที่ปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ
และลดกำรพัฒนำอำวุธ และนโยบำยกลำสนอสต์ (Glasnost) ที่ทำกำรเปิดประเทศและให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมทำงสังคมมำกขึ้น ซึ่งนโยบำยเหล่ำนี้ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อสหภำพโซเวียต และสงครำมเย็น ท ำให้
ควำมสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกำรดีข้ึน ในช่วงประธำนำธิบดีโรนัลด์ เรแกน (Ronald Reagan)  
 
 
 



52 

ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

How did President Reagan respond?  
 ประธำนำธิบดีโรนัลด์ เรแกน และประธำนำธิบดีกอร์บำชอฟ ตกลงที่จะลดก ำลังทำงอำวุธและ 
คลำยควำมตึงเครียด สงครำมเย็น ในปี 1987 ประธำนำธิบดีโรนัลด์ เรแกน ได้เสนอให้ประธำนำธิบดี 
กอร์บำชอฟ ยุติบทบำทในกำรควบคุมเยอรมันตะวันออก และท ำลำยกำแพงเบอร์ลิน 
 

Did the wall come down?  
 ในปี 1989 ก ำแพงเบอร์ลินถูกท ำลำยลง และประเทศต่ำงๆ ในสหภำพโซเวียตได้ประกำศแยกตัว
เป็นอิสระ เป็นกำรสิ้นสุดกำรยึดครองควำมเป็นเจ้ำยุโรปตะวันออกของสหภำพโซเวียตอย่ำงเป็นทำงกำร   
ในปี 1991 ประธำนำธิบดีกอร์บำชอฟถูกโค่นล้มโดยชำวโซเวียตหัวรุนแรงที่กล่ำวโทษว่ำประธำนำธิบดี  
กอร์บำชอฟเป็นผู้ท ำให้โซเวียตตกต่ ำลง หลังจำกนั้นนำยบอริส เยลต์ซิน (Boris Yeltsin) ได้เป็นประธำนำธิบดี
คนแรกของรัสเซีย โดยกำรเลือกตั้งของประชำชน 
 

 
 

How did the end of Soviet Union affect the Cold War?  
 เมื่อสหภำพโซเวียตล่มสลำย จึงถือเป็นกำรยุติสงครำมเย็นอย่ำงเป็นทำงกำร 
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 เมื่อจบบทสนทนำแล้ว ให้นักเรียนคลิกที่แบบทดสอบ (Quiz) เพ่ือท ำแบบทดสอบ ให้นักเรียนเขียน
ชื่อ-นำมสกุล เป็นภำษำอังกฤษ แบบทดสอบนี้มี 5 ค ำถำม เป็นแบบตัวเลือก เมื่อท ำแบบทดสอบเสร็จแล้ว 
นักเรียนสำมำรถ  Save หรือ  Print หรือส่ งทำง  E-mail หรือส่ งกลุ่ ม เฟสบุ๊ ก (Facebook)  “รำยวิชำ
ประวัติศำสตร์สมัยใหม่ และกลุ่มห้องเรียนของนักเรียน”  ส่งครูสำยพิน  วงษำรัตน์  เพ่ือตรวจและเก็บคะแนน
ในรำยวิชำนั้นได้ 

 
 
QL#1297 End of the Cold War 
Quick Launch #1297  
Estimate to Complete  15-45 minutes  
Objectives 
 Identify the meaning of the term Cold War 
 Recognize the impact of the arms race during the Cold War 
 Recognize the events that caused the end of the Cold War 

 
Assessment 
Students take a short, online quiz at the end of the tutorial. Feedback is provided until all 
answers are correct. Upon successful completion, students receive a confirmation that they 
can save, print, or e-mail.  
 
Teacher Materials 
For an offline version of the quiz, see: 
 
Suggestions 
 Headphones 

If student computers have speakers, provide headsets. 
 Captions 

If sound or headsets are not available, ask students to use the captions button available 
with the audio controls. 
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 Projection 
For whole-class listening and viewing, project the tutorial. 

 Transcript 
Use the transcript for an offline review of the audio content 
 

How did the Cold War end? 
What was the Cold War? 
After World War II ended in 1945, the United States and the Soviet Union emerged as 
superpowers with very different philosophies of government. Throughout the last half of the 
20th century, the two nations remained in intense opposition. They were locked in a cold war.  
 
Why was it called a "cold" war? 
It was "cold" because, instead of military combat, the superpowers fought for influence. They 
attacked one another verbally, promoting the superiority of either American democracy or 
Soviet communism. The competition started an arms race. Each country built up huge arsenals 
of conventional and nuclear weapons. The danger was clear: if the United States and the 
Soviet Union ever did go to war, they would destroy one another and probably the rest of 
the world. 
 
Did any "hot" wars happen during the Cold War? 
Yes, there were a number of "hot" wars. The spread of communism ignited the Korean War 
in the 1950s and the Vietnam War in the 1960s and 70s. 
The United States and the Soviet Union never directly fought each other in these wars. But 
the world feared that, if a "hot" war turned into a confrontation between the two superpowers, 
the result would be a REALLY hot war due to nuclear weapons. 
  
So nuclear weapons were the big issue of the Cold War? 
Yes. And the expense of nuclear weapons was one reason the Cold War ended. The Soviet 
Union spent an overwhelming portion of its budget on the military, and the lack of 
investment in other industries hurt the economy. However, change did not occur until 1985 
when Mikhail Gorbachev became president.  
 
What did he do? 
When Gorbachev came to power, he began a revolutionary set of policies. Perestroika would 
restructure the Soviet economy and drastically reduce the money spent on weapons. 
Glasnost would promote openness and innovation in government and society. These 
policies dramatically changed the Soviet Union and the Cold War. 

javascript:openLessonGuideByID('/portal/Launch',%20'id',%20'1297',%20'transcript');%20void%200;
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To reduce military spending, Gorbachev had to improve the relationship with the United 
States-- and reach out to President Ronald Reagan who was a staunch anti-communist. 
 
How did President Reagan respond? 
President Reagan saw it as a rare opportunity to push for greater change. He and Gorbachev 
made several arms reduction agreements, lessening Cold War tensions. In 1987, while visiting 
Germany, Reagan made a famous speech challenging Gorbachev to end communist control 
over East Germany by tearing down the Berlin Wall. 
 
Did the wall come down? 
Yes, in 1989 East Germans tore down the wall. Within the next two years, most of the Soviet 
republics declared independence. This ended communist dominance of Eastern Europe and 
was the beginning of the end of Russian communism. In 1991 Soviet hardliners overthrew 
Gorbachev, blaming his reforms for the breakdown of regional dominance. Within a year, the 
hardliners were overthrown and the people democratically elected Boris Yeltsin as the first 
president of Russia, the former Soviet Union. 
 
How did the end of Soviet Union affect the Cold War? 
Once the Soviet Union collapsed, the Cold War ended because there were no longer two 
superpowers competing for dominance 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนััชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัั 
เรื่อง  สถำนกำรณ์โลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  

รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั6 
------------------------------------------------------------- 

ข้อสอบแบบเลือกตอบ(ปรนัย)ั20ัข้อ  
ค ำชี้แจงััให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวและท ำเครื่องหมำย X ด้วยปำกกำสีน้ ำเงิน 
1.  ข้อใดเป็นลักษณะส ำคัญของช่วงเวลำ “ประวัติศำสตร์สมัยใหม่”  
 1  กำรฟ้ืนฟูแนวคิดของนักปรำชญ์โบรำณ   
 2  กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 3  กำรเริ่มต้นควำมขัดแย้งในยุโรปตะวันตก   
 4  กำรยอมรับควำมแตก 
 
2.  จุดเริ่มต้นของภำวะสงครำมเย็น คือข้อใด 
 1  สตำลินละเมิดข้อตกลงที่ยัลตำ เรื่อง กำรปลดปล่อยยุโรปตะวันออก 
 2  สหรัฐอเมริกำละสหภำพโซเวียตแข่งขันกันแทรกแซงในสงครำมเกำหลี 
 3.  ทรูแมนแทรกแซงกำรเปิดล้อมเบอร์ลิน ท ำให้ประเทศคอมมิวนิสต์ไม่พอใจ 
 4.  สหภำพโซเวียตท้ำทำยสหรัฐอเมริกำ ด้ำนกำรทดลองอำวุธเคมีและกำรส ำรวจอวกำศ 
 
3.  เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ข้อใดเกิดขึ้นก่อนให้เรียงล ำดับเวลำ 
 ก  กำรตั้งองค์กำรโคมินฟอร์ม 
 ข  กำรปิดล้อมเบอร์ลิน 
 ค  กำรเยือนก ำแพงเบอร์ลินของประธำนำธิบดีเคเนดี 
 ง  กำรตั้งสหประชำชำติ 
ััััให้เรียงเหตุกำรณ์ข้ำงต้นตำมล ำดับเวลำ 
 1  ก  ค  ข  ง  2  ข  ค  ก  ง  3  ค  ข  ก  ง  4  ก  ง  ข  ค 
 
4.  ข้อควำมต่อไปนี้เป็นผลมำจำกเรื่องใด 

“ชำวพนมเปญสำมล้ำนคนถูกกองทัพก ำชับออกจำกเมืองตั้งแต่เดือนเมษำยน ปีที่แล้ว....วทิยุคลื่นสั้น 
  ของต่ำงประเทศกล่ำวว่ำ มีคนตำยรำววันละ 5000 คน” 

 1  กำรที่เวียตนำมส่งทหำรเข้ำไปช่วยสนับสนุนเขมรแดง   
 2  กำรบริหำรประเทศของพอลพต 
 3  กำรพัฒนำประเทศของนำยพลลำนอต    
 4  ควำมเสียหำยจำกสงครำมอินโดจีน 
 
5.  ข้อใดเป็นปฏิกิริยำของฝ่ำยคอมมิวนิสต์ สหภำพโซเวียต ที่เกิดจำก สหรัฐอเมริกำใช้ MARSHAL PLAN 
 1.  COMECON     2.  COMINFORM    
 3.  WARSAW PACT     4.  Tha Berlin Blockade 
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6.  ผู้น ำสหรัฐฯ ประกำศแผนกำรมำแชล   
 1.  เพ่ือสกัดกั้นกำรผลิตอำวุธปรมำณูของสหภำพโซเวียต 
 2.  เพ่ือเผยแพร่อุดมกำรณ์ของค่ำยโลกเสรีในยุโรปตะวันออก 
 3.  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงค่ำยโลกคอมมิวนิสต์และค่ำยโลกเสรี 
 4.  เพ่ือสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์โดยกำรช่วยเหลือบูรณะประเทศที่ประสบภัยสงครำม 
 

7.  กำรที่ภำวะสงครำมเย็นคลี่คลำยลงได้เนื่องจำกสำเหตุใด 
 1   กำรส่งกองทหำรสหประชำชำติไปช่วยคูเวตต่อต้ำนอิรัก 
 2   สหประชำชำติส่งเสริมให้มีกำรน ำพลังงำนนิวเคลียร์มำใช้ในด้ำนต่ำง ๆ 
 3.  สหประชำชำติมุ่งแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมอดอยำกในประเทศก ำลังพัฒนำ 
 4.  ควำมร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในระหว่ำงประเทศที่เคยแตกต่ำงกันทำงลัทธิกำรเมืองและเศรษฐกิจ 
 

8.  ช่วงสงครำมเย็นมักปรำกฏเหตุกำรณ์ข้อใด 
 1.  มีกำรเดินขบวนแสดงควำมเห็นต่อต้ำนรัฐบำล 
 2.  มีกำรท ำข้อตกลงเรื่องกำรพัฒนำแหล่งทรัพยำกร 
 3.  กำรสู้รบจำกสำเหตุควำมขัดแย้งด้ำนอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 
 4.  มีกำรวำงระเบิดสถำนที่รำชกำรเพรำะควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง 
 
9.  กำรปิดล้อมเบอร์ลิน  สืบเนื่องมำจำกสำเหตุใด 
 1.  สหรัฐอเมริกำ  อังกฤษ  ฝรั่งเศส ต้องกำรให้มีกำรรวมดินแดนเยอรมนีเข้ำด้วยกัน 
 2.  โซเวียตไม่พอใจที่ดินแดนเยอรมนีตะวันตกใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 3.  เยอรมนีตะวันตกเรียกร้องดินแดนเบอร์ลินส่วนตะวันออก 
 4.  โซเวียตเรียกร้องให้มีกำรแบ่งแยกดินแดนเยอรมนี 
 
10.  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของหลักกำรทรูแมน 
 1  กำรแทรกแซงยุโรปตะวันออก           
 2  กำรต่อต้ำนกำรคุกคำมของคอมมิวนิสต์ 
 3  กำรสร้ำงสันติภำพโดยองค์กำรสหประชำชำติ           
 4  กำรประกำศส่งทหำรไปสกัดกั้นสหภำพโซเวียต 
 
11.  เหตุใดผู้น ำสหรัฐฯ จึงประกำศแผนกำรมำแชล 
 1.  เพื่อสกัดกั้นกำรผลิตอำวุธปรมำณูของสหภำพโซเวียต 
 2.  เพื่อเผยแพร่อุดมกำรณ์ของค่ำยโลกเสรีในยุโรปตะวันออก 
 3.  เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงค่ำยโลกคอมมิวนิสต์และค่ำยโลกเสรี 
 4.  เพื่อสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์โดยกำรช่วยเหลือบูรณะประเทศที่ประสบภัยสงครำม 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

12.  ข้อต่อไปนี้กล่ำวถึงบุคคลส ำคัญและควำมคิดที่เก่ียวข้องกับสงครำมเย็น ยกเว้น ข้อใด 
 1.  สตำลิน – กำรปรำบฝ่ำยตรงข้ำมด้วยควำมรุนแรง 
 2.  ริชำร์ด นิกสัน – กำรประกำศสงครำมตึงเครียดกับสหภำพโซเวียต 
 3.  จอหน์ เอฟ เคเนดี – กำรใช้วิธีเจรจำสงบศึกในวิกฤตกำรณ์คิวบำ 
 4.  ฟิเดล คำสโตร – กำรปฏิรูปที่ดินและรัฐเป็นเจ้ำของกิจกำรส่วนใหญ่ของประเทศ 
 
13.ั"จงอย่ำถำมว่ำประเทศชำติจะให้อะไรแก่ท่ำน แต่จงถำมตัวท่ำนเองว่ำท่ำนจะท ำอะไรให้ประเทศชำติ 
       เจ้ำของวำทะเปี่ยมไปด้วยจิตส ำนึกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพลเมือง  คือใคร 
 1  ทรูแมน 
 2  ฟีเดล กัสโตร 
 3. นิกิต้ำ ครุสชอฟ  
 4. จอห์น เอฟ.เคนเนดี     
 
14.  แผนกำรมำร์แชล  มีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร 
 1.  เพ่ือสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์โดยกำรช่วยเหลือบูรณะประเทศที่ประสบภัยสงครำม 
 2.  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงค่ำยคอมมิวนิสต์และค่ำยโลกเสรี 
 3.  เพ่ือเผยแพร่อุดมกำรณ์ของค่ำยโลกเสรีในยุโรปตะวันออก 
 4.  เพ่ือสกัดกั้นกำรผลิตอำวุธปรมำนูของสหภำพโซเวียต 
 
15. สัญลักษณ์ของสงครำมเย็น หมำยถึงข้อใด 
 1. องค์กำรนำโต้ 
 2. หลักกำรทรูแมน 
 3.  แผนกำรมำร์แชล 
 4.  สหภำพโซเวียตได้สร้ำงก ำแพงขึ้นมำก้ันระหว่ำงกรุงเบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตก 
 
16.  หำกประธำนำธิบดีทรัมป์  เดินทำงมำประเทศไทยช่วงสงครำมเย็น  รัฐบำลไทยน่ำจะท ำสัญญำ  
      ในข้อใด 
 1.  ควำมร่วมมือทำงทหำรในองค์กำรซีโต (SEATO) 
 2.  ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในสมำคมอำสำ (ASA) 
 3.  ควำมร่วมมือทำงทหำรในองค์กำรเซ็นโต (CEATO) 
 4.  ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับธนำคำรโลก (World Bank) 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F._%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

Social Studies 1297 SAS® Curriculum Pathways® 
End of the Cold War:  Quiz 

NAME:………………………………………………..   CLASS:…………………… DATE…………………………………….:    
Select the phrase that correctly completes the sentence.    
 
17. The "Cold" War was     
      A trade disagreement    
      A superpower competition for influence    
      A period of extreme tension before "hot" wars    
      A nuclear war   
    
18. The greatest danger of the Cold War was the     
      Economic and social costs   
      Buildup of conventional weapons    
      Military conflicts between the US and the Soviet Union    
      Nuclear arms race      
 
19. Gorbachev started perestroika and glasnost as reform policies because     
      The military was no longer powerful    
      The Soviet Union was winning the Cold War    
      The needed to impress President Reagan    
      The economy was weak due to military spending      
 
20. The Cold War ended because     
     The Berlin Wall was torn down     
     Boris Yeltsin was democratically elected    
     There were no longer two superpowers    
     Soviet hardliners took over Russia   
 
 

*********************** 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนนัักำรสร้ำงสรรค์ผลงำน(ส่ือ)ัน ำเสนอัั 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1 

เรื่อง  สถำนกำรณ์โลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 

2 1 0 
1 เนื้อหำ (ให้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด) 
2 วิธีกำรน ำเสนอ กำรน ำเสนอผลงำน

ถูกต้องทุกข้ันตอนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
แปลกใหม่ น่ำสนใจ 

กำรน ำเสนอผลงำน
ถูกต้องบำงขั้นตอน 
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
แปลกใหม่ น่ำสนใจ 

กำรน ำเสนอผลงำน 
ไม่ถูกต้อง   
ไม่น่ำสนใจ 

3 กระบวนกำรกลุ่ม สมำชิกกลุ่มทุกคน 
ให้ควำมร่วมมือใน
กำรท ำงำน 

สมำชิกกลุ่มทุกคน 
ส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรท ำงำน 

สมำชิกกลุ่มไม่ให้
ควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน 

4 กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ ผลงำนกำรวิเครำะห์/
สังเครำะห์ ถูกต้อง
ตำมเนื้อหำ ชัดเจน 
และสมบูรณ์ 

ผลงำนวิเครำะห์/
สังเครำะห์ ถูกต้อง 
ส่วนใหญ่ตำมเนื้อหำ 
ชัดเจน  

ผลงำนวิเครำะห์/
สังเครำะห์ ไม่
ถูกต้องตำมเนื้อหำ 
ไม่ชัดเจนและ 
ไม่สมบูรณ์ 

5 ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
และตรงเวลำ 

ผลงำนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สมบูรณ์
ครบถ้วน และเสร็จ
ตำมเวลำที่ก ำหนด 

ผลงำนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่ไม่สมบูรณ์ 
และเสร็จไม่ตรง 
ตำมเวลำที่ก ำหนด 

ผลงำนไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และท ำงำนไม่เสร็จ
ตำมระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน   
ด้ำนเนื้อหำของ เรื่อง สถำนกำรณโ์ลกภำยหลังสงครำมโลกคร ั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น (4 คะแนน) 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน คะแนน 
1 ด้ำนเนื้อหำสำระ  
 1.1 เนื้อหำสำระถูกต้อง  ครบถ้วนตำมหัวข้อที่ก ำหนดทุกรำยกำร  
 1.2 เนื้อหำสำระถูกต้อง  ครบถ้วนตำมหัวข้อที่ก ำหนดบำงส่วน  
 1.3 เนื้อหำสำระไม่ถูกต้อง   
2 กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
 2.1 แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  และอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล  
 2.2 แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  แต่ไม่อ้ำงอิงแหล่งข้อมูล  
 2.3 ไม่แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติม  
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนนัั 
กำรใช้เทคโนโลยีส่ือสังคม (ัSocial Media)ั และบทเรียนออนไลน์  ัSAS Curriculum Pathways 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัเรื่อง  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล กำรใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 
ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 

2 1 0 
1 กำรใช้งำนเทคโนโลยี

สื่อสังคม  
(Social Media) ได้แก่ 
-Facebook ,  
-Slideshare ,  
-Youtube  
-เว็ปบล็อก 
(Webblog) 

กำรใช้งำนเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media)  
ได้ทุกรำยกำร 

กำรใช้งำนเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media)  
ได้ 2 -3รำยกำร 

กำรใช้งำนเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media) 
ได้ต่ ำกว่ำ 
2 รำยกำร 

2 กำรใช้งำนบทเรียน
ออนไลน์   
SAS Curriculum 
Pathways 

กำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 
สำมำรถใช้ทักษะ 
1.กำรคิดวิเครำะห์  
2.ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3.กำรตอบค ำถำม 
น ำบทเรียน 
ได้และถูกต้อง ทั้ง 3 ข้อ 

กำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 
สำมำรถใช้ทักษะ 
1.กำรคิดวิเครำะห์  
2.ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3.กำรตอบค ำถำม 
น ำบทเรียน 
ได ้2 ข้อ และถูกต้อง
บำงส่วน  

กำรใช้งำนบทเรียน
ออนไลน์   
SAS Curriculum 
Pathways 
ไม่สำมำรถใช้ทักษะ 
1.กำรคิดวิเครำะห์  
2.ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ  
3.กำรตอบค ำถำม 
น ำบทเรียน 

3 กำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์อ่ืน ๆ  
ในกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์เนื้อหำ 
สำระ 
- Mind Mapping 
Online 
- Infographic 
Online 
- Power Point 
Online 
-Sway  

สำมำรถสร้ำงสื่อน ำเสนอ 
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

สำมำรถสร้ำงสื่อน ำเสนอ 
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
ได้แต่ช้ำกว่ำระยะเวลำที่
ก ำหนด 

ไม่สำมำรถสร้ำงสื่อ
น ำเสนอ (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping 
Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
(นอกจำกมีวิธีกำรสร้ำง
สื่อน ำเสนอ อื่น ๆ) 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 

2 1 0 
4 กำรใช้งำนสื่อ

ออนไลน์อ่ืน ๆ  
ในกำรท ำ
แบบทดสอบและ 
กำรตอบค ำถำม ด้วย 
-Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   

สำมำรถท ำแบบทดสอบและ
กำรตอบค ำถำม ด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

สำมำรถท ำแบบทดสอบและ
กำรตอบค ำถำม ด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
ได้แต่ช้ำกว่ำระยะเวลำที่
ก ำหนด 

ไม่สำมำรถท ำ
แบบทดสอบและ 
กำรตอบค ำถำมด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัั 

เรื่อง  สถำนกำรณ์โลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้คะแนนพฤติกรรม 
 2     หมำยถึง     แสดงพฤติกรรมที่ก ำหนดบ่อยครั้ง 
 1     หมำยถึง     แสดงพฤติกรรมที่ก ำหนดบำงครั้ง 
 0     หมำยถึง     ไมแ่สดงพฤติกรรมที่ก ำหนด 
 

พฤติกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
2 1 0 

1. สนใจกำรเรียน มีควำมสนใจ 
ในกำรเรียนตลอดเวลำ 

มีควำมสนใจ 
ในกำรเรียนเป็นบำงครั้ง 

ไม่สนใจกำรเรียน 

2. กำรแสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมคิดเห็นกับ
สมำชิกกลุ่มตนเองและ
กลุ่มเพ่ือน เป็นประจ ำ 

แสดงควำมคิดเห็นกับ
สมำชิกกลุ่มตนเองและ
กลุ่มเพ่ือน เป็นบำงครั้ง 

ไม่เคยแสดงควำม
คิดเห็นกับสมำชิกกลุ่ม
ตนเองและกลุ่มเพ่ือน 

3. กำรรับฟังควำมคิดเห็น ยอมรับฟังควำมคิดเห็น
กับสมำชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน เป็น
ประจ ำ 

ยอมรับฟังควำมคิดเห็น
กับสมำชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน  
เป็นบำงครั้ง 

ไม่ยอมรับควำมคิดเห็น
กับสมำชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน 

4. ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยครบถ้วน 
และ ตรงเวลำ 

ปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยครบถ้วน 
และ ตรงเวลำบำงครั้ง 

ปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยไม่ครบถ้วน 
และ ไม่ตรงเวลำ 

5. สรุปควำมรู้ /สร้ำงองค์
ควำมรู้ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
-แผนผังควำมคิด 
-แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
-อินโฟกรำฟฟิก 
ฯลฯ 

สรุปควำมรู้ /สร้ำงองค์
ควำมรู้ ได้ครบถ้วนตำม
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สรุปควำมรู้ /สร้ำงองค์
ควำมรู้ ได้เป็นส่วนใหญ่
ตำมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ไม่สรุปควำมรู้ /สร้ำง
องค์ควำมรู้ 
ตำมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินผลงำนัั 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัรหัสวิชำัสั30106ััชั้นมัธยมศึกษำปีท่ีั6ั 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัเรื่อง  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
 

กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  
 
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 
 

สรุปผลกำรประเมิน 

2 1 0  ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. เนื้อหำ (ให้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด) 
2.  วิธีกำรน ำเสนอ       
3.  กระบวนกำรกลุ่ม       
4.  กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์       
5.  ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและตรงเวลำ       

รวม       
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน   8 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 5 – 7 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 4 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 0 (ปรับปรุง)     ไม่ผ่ำน 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน คะแนน 
1 ด้ำนเนื้อหำสำระ  
 1.1 เนื้อหำสำระถูกต้อง  ครบถ้วนตำมหัวข้อที่ก ำหนดทุกรำยกำร  
 1.2 เนื้อหำสำระถูกต้อง  ครบถ้วนตำมหัวข้อที่ก ำหนดบำงส่วน  
 1.3 เนื้อหำสำระไม่ถูกต้อง   
2 กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
 2.1 แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  และอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล  
 2.2 แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  แต่ไม่อ้ำงอิงแหล่งข้อมูล  
 2.3 ไม่แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติม  

 
 

              ................................................ผู้ประเมิน 
   (..................................................) 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำนัั 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัรหัสวิชำัสั30106ััชั้นมัธยมศึกษำปีท่ีั6ั 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัเรื่อง  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 
 

สรุปผลกำรประเมิน 
4 3 2 1 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

กลวิธีในกำรน ำเสนอข้อมูล        
เนื้อหำถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน        
กำรใช้ภำษำ        
สื่อ อุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอ        
กำรรักษำเวลำในกำรน ำเสนอผลงำน        

 
เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 4 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 3 (ดี) ผ่ำน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่ำน 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมิน  กำรน ำเสนอผลงำนัั 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัรหัสวิชำัสั30106ััชั้นมัธยมศึกษำปีท่ีั6ั 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัเรื่อง  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑร์ะดับคุณภำพ 
4 (ดีมำก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. กลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 

มีกลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 
ดีมำก 

มีกลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 
ดี 

มีกลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 
ปำนกลำง 

ขำดกลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 
 

2. เนื้อหำถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน 

น ำเสนอเนื้อหำ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทุกประกำร 

น ำเสนอเนื้อหำ
ครบถ้วนแต่ 
ไม่สมบูรณ์ 
ทุกประกำร 

เนื้อหำที่น ำเสนอ 
ขำดหำยไป 
บำงตอน  

เนื้อหำที่น ำเสนอ 
ขำดหำยไปมำก 
ไม่สมบูรณ์ 

3. กำรใช้ภำษำ กำรใช้ภำษำ ลีลำ
น้ ำเสียงถูกต้อง
ชัดเจน ดีมำก 

กำรใช้ภำษำ ลีลำ
น้ ำเสียงถูกต้อง
ชัดเจน ดี 

กำรใช้ภำษำ ลีลำ
น้ ำเสียงถูกต้อง
ชัดเจน พอใช้ 

กำรใช้ภำษำ ลีลำ
น้ ำเสียงไม่ถูกต้อง 
ไม่ชัดเจน 

4. สื่อ อุปกรณ์
ประกอบกำรน ำเสนอ 

มีสื่อประกอบ 
ในกำรน ำเสนอ  
ดีมำก 

มีสื่อประกอบ 
ในกำรน ำเสนอ  
ดี 

มีสื่อประกอบ 
ในกำรน ำเสนอ  
ไม่ดี 

ไม่มีสื่อประกอบ 
ในกำรน ำเสนอ  
 

5. กำรรักษำเวลำใน
กำรน ำเสนอผลงำน 

น ำเสนอผลงำน
เสร็จตรงตำม
เวลำที่ก ำหนด 

น ำเสนอผลงำน
เสร็จเกินเวลำ 
ที่ก ำหนดเพียง
เล็กน้อย 

น ำเสนอผลงำน
เสร็จตรงตำม
เวลำที่ก ำหนด 
ปำนกลำง 

น ำเสนอผลงำน
เสร็จเกินเวลำ 
ที่ก ำหนด 
ไว้มำก 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัรหัสวิชำัสั30106ััชั้นมัธยมศึกษำปีท่ีั6ั 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัเรื่อง  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
 

กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 
 

สรุปผลกำรประเมิน 
4 3 2 1 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.  กำรก ำหนดบทบำท        
2.ััขั้นตอนในกำรท ำงำน        
3.  กำรให้ควำมร่วมมือในกำร 
     ปฏิบัติงำน   

       

4.  ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่        
5.  ตรงเวลำ        

รวม        
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 4 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 3 (ดี) ผ่ำน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่ำน 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัรหัสวิชำัสั30106ััชั้นมัธยมศึกษำปีท่ีั6ั 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัเรื่อง  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
 

กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑร์ะดับคุณภำพ 
4 (ดีมำก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. กำรก ำหนด
บทบำท 

มีประธำน เลขำ
กลุ่ม เหรัญญิก 
และผู้รำยงำน 

ขำดองค์ประกอบ  
1 อย่ำง 

ขำดองค์ประกอบ  
2 อย่ำง 

ขำดองค์ประกอบ  
3 อย่ำง 

2. ขั้นตอนในกำร
ท ำงำน 

1. มีกำรวำงแผน 
ในกำรท ำงำน 
2. มีกำรเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ปฏิบัติงำน 
ตำมแผน และ 
พัฒนำงำน 

ขำดองค์ประกอบ  
1 ข้อ 

ขำดองค์ประกอบ  
2 ข้อ 

ขำดองค์ประกอบ  
ทุกข้อ 

3. กำรให้ควำม
ร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน   

ทุกคนมีส่วนร่วม
และให้ควำม
ร่วมมืออย่ำง
เต็มที่ 

80%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

60%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

40%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

4. ควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่ 

ทุกคนมีหน้ำที่
และมีควำม
รับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ของตน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
1 คน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
2 คน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
2 คนขึ้นไป 

5. ตรงเวลำ งำนเสร็จตำม
ก ำหนดและงำน 
มีคุณภำพดีมำก 

ท ำงำนเสร็จไม่ทัน
ตำมเวลำที่
ก ำหนด และ 
งำนมีคุณภำพดี 

ท ำงำนเสร็จไม่ทัน
ตำมเวลำที่
ก ำหนดและงำน 
มีคุณภำพต่ ำ 

ท ำงำนไม่เสร็จ
ตำมเวลำที่
ก ำหนด และงำน 
มีคุณภำพต่ ำ 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินกำรกำรเผยแพร่ผลงำนััั 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ัรหัสวิชำัสั30106ััชั้นมัธยมศึกษำปีท่ีั6ั 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ั1ัเรื่อง  สถำนกำรณโ์ลกภำยหลงัสงครำมโลกครัั้งที่ั 2ัที่น ำไปสู่สงครำมเยน็  
 

กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 
 

สรุปผลกำรประเมิน 
4 3 2 1 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

กลวิธีในกำรเผยแพร่ข้อมูล        
เนื้อหำถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน        
กำรใช้ภำษำ        
สื่อ อุปกรณ์ประกอบกำรเผยแพร่        
ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ผลงำน        

 
เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 4 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 3 (ดี) ผ่ำน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่ำน 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมั(Social Media) 
กำรสร้ำงบล็อกั(Blog) 

 
https://innovativesaipin.wordpress.com/ 

 
กำรสร้ำงบล็อกั(Blog)ัรำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ััชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั6 

 
https://saipimm.wordpress.com/ 

 

 
https://socialm6.wordpress.com/ 

https://saipimm.wordpress.com/
https://socialm6.wordpress.com/
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 

 
https://www.slideshare.net/sm037/1-

15685079?ref=https://socialm6.wordpress.com/ 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ห้องเรียนัเฟสบุ๊คั(Facebook) 
 

กลุ่มห้องเรียนัปกีำรศึกษำั2560 

 

 
 

กลุ่มห้องเรียนัปกีำรศึกษำั2559 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
แบบทดสอบัOnline   โดยใช้โปรแกรมััSocrative 

 
วิธีกำรให้นักเรียนท ำแบบทดสอบท่ีครูสร้ำงขึ้น  ตำมลูกศรสีแดง 
1. เข้ำสู่หน้ำเว็บไซต์ http://www.socrative.com  
2. เมื่อเข้ำสู่เว็บไซต์จะปรำกฏหน้ำต่ำง ดังนี้ 
3. เขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์http://www.socrative.com จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม STUDENT LOGIN 

 
 

4. ให้นักเรียนกรอกช่ือห้องที่ครูตั้งไว้ และคลิกปุ่ม join 
 

 
5. พิมพ์ช่ือ-สกุลนักเรียน เช่น กำรุณ แล้วคลิกท่ีปุม่ DONE  

 

M6KRUSAIPIN 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

6. นักเรียนเริ่มท ำข้อสอบโดยเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจำกนั้นกดปุ่ม SUBMIT ANSWER 

 
7. นักเรียนจะพบหน้ำตำ่ง Feedback Correct หรือ Incorrect พร้อมเฉลย และ คลิกปุ่ม OK แล้วโปรแกรมจะท ำกำร
เปลี่ยนค ำถำมเป็นข้อต่อไป 
 

 
 
8. หลังท ำแบบทดสอบเสร็จ จะแสดงข้อควำมดังนี ้

 
9. ให้นักเรียนท ำกำรออกจำกโปรแกรม โดยคลิกที่ Menu และเลือก LOG OUT 

 

M6KRUSAIPIN 

M6KRUSAIPIN 

M6KRUSAIPIN 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ใช้ในอินโฟกรำฟิกต้องเข้ำใจง่ำย 
ไม่ซับซ้อน และออกแบบให้ดูเรียบง่ำย 
สบำยตำ จัดวำงองค์ประกอบให้ลงตัว 

ข้อมูลในอินโฟกรำฟิกัั 
ต้องสั้น  กระชับ  ตัดส่วนที่ไม่จ ำเป็น

ออก 
 

กำรจัดองค์ประกอบศิลป์ 
องค์ประกอบภำพ 

Information 
หมำยถึง  สำรสนเทศ  ข้อมูลที่ ผ่ ำนกำรคิด
วิเครำะห์แล้ว ผ่ำนกำรประมวลผลแล้ว ท ำให้
เป็นข้อมูลที่ดีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อได้ 

Graphic 
หมำยถึง  ภำพในรูปแบบดิจิตอลใช้กำรสื่อ
ควำมหมำยด้วยกำรใช้เส้น ภำพวำด สัญลักษณ์ 
ภำพถ่ำย กรำฟ แผนภูมิ กำร์ตูน ฯลฯ 

จุด 1 2 3 เป็นจุดดึงดดูสำยตำ 
จุด 4 จุดรวมสำยตำ 

เทคนิคกำรท ำัInfographic  
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
 

กำรลงทะเบียนใช้งำนัั 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักเรียนจะต้องเข้ำเว็บไซต์ kahoot.it 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ใส่ชื่อ แล้วคลิก OK,go! 

หน้ำจอค ำถำม 

 
 
หน้ำจอนักเรียน และ สถิตกิำรเล่น 
 

 



79 

ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรใช้งำนัPlicker  ในกำรตอบค ำถำม(รำยบุคคลัหรือักลุ่ม) 
ครูผู้สอน  เข้ำสู่ระบบโดยเข้ำท่ี www.plicker.com  จะพบหน้ำจอดังภำพ แล้วครูด ำเนินกำรให้
นักเรียนตอบค ำถำมในระยะเวลำสั้น ๆ โดยนักเรียนใช้กำร์ด ส ำหรับตอบค ำถำม (กำร์ด 4 ด้ำน  
จะมีอักษร A    B   C   D   คือ แบบค ำถำมปรนัย 4 ตัวเลือก   

 
 
นักเรียนใช้กำร์ด ส ำหรับน ำไปตอบค ำถำม  โดยนักเรียนสำมำรถพลิกกำร์ด ตำมท่ีนักเรียน
พิจำรณำค ำตอบที่ถูกต้อง 
 

 
 

 

 

A 

D B 

C 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

Apps Social Media 
นักเรียนสำมำรถัดำวน์โหลด Applicationsััเพ่ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะ 

 

 
 

ที่มำ.  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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คู่มือกำรสร้ำงแผนผังควำมคิดออนไลน์ั(Mind Mapping Online) 
 

Transcript of คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมัPrezi 
Prezi คือ 
โปรแกรม Presentation Online ที่มีลักษณะเด่น คือกำรซูมเข้ำซูมออกโดย โปรแกรม Prezi มีลักษณะเด่น
อยู่หลำยประกำร ดังนี้ 
 1. สมัครเป็นสมำชิกเมื่อเข้ำใช้งำนครั้งแรก โดยคลิ๊กที่ Sign up now หรือถ้ำเป็นสมำชิก 
Facebook อยู่แล้วสำมำรถลงชื่อเข้ำใช้ด้วยบัญชี Facebook ได้ทันที  
 2. ให้กดท่ีปุ่ม Sign up now เพ่ือสมัครสมำชิก จำกนั้นจะให้เรำเลือกรูปแบบกำรสมัครสมำชิก 
(Choose your Prezi License) โดยให้เรำเลือกท่ี Public Sign up now > 
 3. ให้เรำกรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกท่ี I agree to the terms of use เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม Sign 
up เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบ  
4. เข้ำสู่หน้ำแรกของ Prezi ให้เรำเลือกท่ี New prezis เพ่ือเริ่มสร้ำงงำนน ำเสนอใหม่  
 
คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมPrezi 
 1. เป็น Non – Linear Presentation คือ กำรเดินทำงของงำนน ำเสนอ ไม่ได้เป็นเส้นตรงที่มุ่งไป
ข้ำงหน้ำ หรือถอยหลังได้ที่ละสไลด์ แต่สำมำรถกระโดดไปนู้นนี่นั้นได้ตำมที่เรำออกแบบ ซึ่งเลียนแบบ
กระบวนกำรคิดกำรท ำงำนของสมอง 
 2. Prezi สำมำรถใส่  
รูปภำพ  
เสียง  
วิดีโอ  
PPT และ 
ไฟล์ PDF ได้ตำมที่ต้องกำร  
 3. สำมำรถสร้ำง, แก้ไขและน ำเสนองำนได้ทั้งแบบ ออนไลน์ 
บน http://prezi.com (ฟรี) และ ออฟไลน์โดยดำวน์โหลดเป็นไฟล์นำมสกุล .exe ได้  
 4. กำร drag พ้ืนหลัง ท ำให้เห็นพื้นที่ว่ำงมำกมำยมหำศำล สำมำรถวำงวัตถุได้ตำมต้องกำร 
 5. กำร scroll เมำส์เข้ำ พ้ืนหลังสำมำรถซูมลงไปได้ลึกลงไปอีก ท ำให้วัตถุที่เล็ก สำมำรถโตขึ้นและ
เห็นรำยละเอียดภำยในได้ ขณะเดียวกัน กำร scroll ออก ก็ท ำให้เห็นมุมมองแบบกว้ำงของพ้ืนที่เหล่ำนี้  
 6. ตัวอักษรที่พิมพ์ จะเป็นภำพที่สำมำรถซูมเข้ำไปได้โดยไม่แตก  สำมำรถเคลื่อนย้ำยต ำแหน่งได้  
เมื่อคลิกบนตัวอักษร(จะปรำกฏวงสีฟ้ำ) ที่สำมำรถย่อ-ขยำยขนำด เคลื่อนย้ำยต ำแหน่ง และหมุนในองศำต่ำง  ๆได้ 
 7. กำรก ำหนด Path หรือเส้นทำงที่งำนน ำเสนอจะเดินไป เหมือนกำรก ำกับภำพยนต์เรื่องสั้น ที่มี
ฉำกต่ำงๆด ำเนินไปตำมที่เรำก ำหนด 1-2-3) ส่วนนี้จะท ำให้สไลด์ดูน่ำตื่นเต้น เรำสำมำรถท ำให้ฉำกเหล่ำนี้ ถูก
ซูมเข้ำไป กระโดดข้ำมไปมำ หรือหมุนตะแคงเล่น ได้ แต่ต้องเชื่อมโยงควำมคิดในแต่ละสไลด์กำรน ำเสนอให้
ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย  
 8. กำรใช้งำนโปรแกรม Prezi หำกต้องกำรน ำเสนอในวงกว้ำงสำมำรถท ำได้โดยง่ำยเพรำะเป็นกำร
ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ สำมำรถช่วยประชำสัมพันธ์ ผลงำนของเรำเพียงแค่ Link เดียว 
 9. ใช้งำนง่ำยกว่ำ PPT เพรำะมีโปรแกรมเพียงแค่ 5 ตัวเท่ำนั้น 
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 10. แต่ก่อน Prezi จะมีข้อจ ำกัดเรื่องกำรน ำเสนองำนเป็น ภำษำไทย แต่ปัจจุบันปัญหำนี้หมดไปแล้ว 
เพรำะปัจจุบันมีกำรพัฒนำ Theme ภำษำไทยรองรับกำรน ำเสนอท่ีใช้งำนง่ำยมำกยิ่งข้ึน 
 11. สำมำรถ Print งำนเป็นเอกสำรคล้ำยๆ สไลด์ PPT ได ้เพรำะฉะนั้นจะไม่มีปัญหำเรื่องสื่อ
สิ่งพิมพ์ ข้อจ ำกัด 
 1.ข้อมูลกำรน ำเสนอที่ท ำแบบออนไลน์ จะถูกเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ซึ่งไม่เหมำะส ำหรับกำรน ำเสนอ
ขอมูลส ำคัญๆ หรือข้อมูลที่เป็นควำมลับขององค์กรมำน ำเสนอในโปรแกรมรูปแบบนี้กำรใช้งำนโปรแกรม Prezi 
จะกินโควตำกำรใช้งำน Internet ของบริษัท จึงท ำให้กำรใช้งำนโปรแกรมดังกล่ำวใช้ได้แบบมีก ำหนดเวลำ 
 2.สำมำรถดำว์นโหลดมำใช้งำนแบบออฟไลน์ได้แต่มีระยะเวลำจ ำกัดเพียง 30 วัน 
ต่อ Account เท่ำนั้นเริ่มต้นใช้งำนโปรแกรม Prezi เปิดเวบ็ไซต์ http://prezi.com  
 3. แถบเมนูหลังที่ปรำกฏด้ำนบนงำนน ำเสนอ 
- Your prezis: เป็นข้อมูลของสื่อท่ีเรำได้ท ำกำรสร้ำงไว้แล้ว  
- Learn & Support: เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรใช้งำน Prezi  
- Explore: เป็นตัวอย่ำงผลงำนเพื่อเป็นแรงบันดำลใจ  
 4. จำกนั้นเข้ำสู่หน้ำจอ เริ่มกำรสร้ำง Prezi โดยให้เรำเลือก Templates ของกำรน ำเสนอ จำกนั้น
กดท่ีปุ่ม Choose เพ่ือเริ่มกำรใช้งำน (ถ้ำต้องกำรสร้ำง Templates ใหม่ด้วยตนเองให้เลือก Start Blank 
Template)  
 5. เข้ำสู่หน้ำแรกของกำรสร้ำงสื่อ กำรน ำเสนอบน Prezi  
 6. เมนูกำรใช้งำน Prezi มีเพียง 3 กลุ่มเมนู ในกำรสร้ำงงำนน ำเสนอดังนี้ Frames & Arrows,  
Insert และ Template  
 -เมนู Frames & Arrows เป็นกำรสร้ำงกรอบข้อควำมที่จะน ำเสนอ  
 -เมนู Template ท ำหน้ำที่ในกำรเปลี่ยน Template และเปลี่ยน Themes รูปแบบของ
ตัวอักษรในกำรน ำเสนอ ในที่นี้เพื่อเป็นกำรรองรับภำษำไทย เรำจึงเลือก Themes “ไทย” กดคลิ๊ก Themes 
ที่เลือกก็จะได้ Themes ตำมต้องกำร 
 -เมนู Insert คือกำร upload ไฟล์ที่ต้องกำร (และโปรแกรมรับรอง ได้แก่ Image, Video, PDF) 
แล้ว นอกจำกนี้เรำยังดึงไฟล์จำก YouTube เพ่ือให้แสดงผลในขณะกำรน ำเสนอได้ (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) 
แทรกอีกอย่ำงคือ Shape ได้แก่ เส้น รูปร่ำง ลูกศร ใช้ตกแต่งสไลด์เช่นกัน เมื่อเลือก Insert จะปรำกฏเมนูย่อย
ดังนี้ Symbols & Shapes เป็นกำรแทรกสัญลักษณ์ต่ำงๆ ซึ่งมีให้เลือกมำกมำย เมื่อเลือกแล้วให้กดท่ี Choose 
ซึ่ง Shape นี้สำมำรถขยำยขนำดได้ตำมต้องกำร Diagram: เป็นกำรเพ่ิมรูปร่ำง diagram ลงในงำนน ำเสนอ
ของเรำ ซึ่งหนึ่งวงกลมที่ได้จะหมำยถึงหนึ่ง Slide โดยกำรน ำเสนอจะมีกำร เล่นตำมล ำดับของลูกศร  
You Tube Video: เป็นกำรเพ่ิมวิดีโอจำก YouTube โดย Copy ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์ YouTube แล้ว
น ำมำใส่ที่ช่อง Insert YouTube และกดที่ปุ่ม Insert (**หมำยเหตุ VDO ที่เรำแทรกจำก YouTube นั้น ตอน
ที่เรำ Download ตัว Prezi เพ่ือแสดงผลแบบออฟไลน์บนเครื่องของเรำ YouTube จะเล่นไม่ได้ ต้องท ำกำร
เชื่อมต่อ Internet ด้วย เ พ่ือให้  YouTube สำมำรถเล่นได้ )  Add Background Music… เป็นกำรเ พ่ิม
เสียงเพลงลงบนสไลด์กำรน ำเสนอของเรำ เมื่อเลือกเสร็จแล้วจะให้เรำเลือกไฟล์เสียงจำกเครื่องคอมพิวเตอร์
ของเรำจำกนั้นกด Open เป็นอันเสร็จเรียบร้อย Add Voice-over to Path เป็นกำรเพ่ิมเสียงลงในสไลด์ที่เรำ
ต้องกำรเท่ำนั้น โดยจะเล่นเสียงเฉพำะสไลด์ที่เรำเลือก เมื่อเลือกแล้วจะให้เรำท ำกำรเพ่ิมไฟล์เสียงจำก
คอมพิวเตอร์ของเรำเพ่ือ Upload ขึ้น Prezi ซึ่งจะต่ำงกับ Add Background Music ตรงที่จะเป็นกำรเล่น
ทั้งหมดของสไลด์ที่น ำเสนอ Add PDF กรณีท่ีเรำเพ่ิมไฟล์ PDF ลงใน Prezi เรำจะเห็นไฟล์ PDF ในแต่ละหน้ำ
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และเรำยังสำมำรถน ำเสนองำนในแต่ละหน้ำได้โดยกำรเลือกที่ Frames & Arrows จำกนั้นเลือกที่ Draw 
Invisible Frame  
 เมื่อทรำบเมนูหลักของ Prezi ทั้งสำม แล้วขั้นต่อไปคือกำรสร้ำงงำนน ำเสนอในแต่ละสไลด์ 
ลูกศรสีแดงฝั่งซ้ำยมือ จะโชว์งำนน ำเสนอในละแต่ละสไลด์ โดยสไลด์บนสุดจะโชว์ภำพรวมของงำนน ำเสนอ 
และสไลด์ต่อๆมำจะเรียกตำม Path ที่เรำจัดเพ่ือให้งำนน ำเสนอเข้ำใจง่ำยมำกยิ่งขึ้น โดยเรำสำมำรถเปลี่ยน 
Path ได้ง่ำยๆโดยกำรคลิ๊กปุ่ม Edit Path และเลื่อนสไลด์สลับไปมำได้ตำมต้องกำร 
 
 เมื่อสร้ำงงำนกำรน ำเสนอเสร็จสิ้นแล้วัขั้นต่อไปเป็นกำรน ำเสนอผลงำน  
 Present Remotely เป็นกำร Copy Link ไปน ำเสนอแบบออนไลน์  
 Download เป็นกำรน ำผลงำนกำรน ำเสนอออกมำเก็บในรูปแบบไฟล์ 
 Share จะข้ึน Link ขึ้นมำให้ Copy เพ่ือน ำไปแชร์ให้เพ่ือนต่อไป 
14. กำร Print Out ผลงำนในโปรแกรม Prezi ออกมำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 
เลือก ปุ่ม Edit 
กด Share > Download as PDF 
กด SAVE PDF 
หลังจำกนั้น จะได้ไฟล์เป็น PDFสำมำรถ  
Print เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตำมสไลด์ที่สร้ำง  
ทั้ง 14 วิธีกำรใช้งำนโปรแกรม Prezi  
หวังว่ำทุกท่ำนจะสนุกกับเรียนรู้ และสำมำรถฉีกกรอบ 
กำรน ำเสนองำนในรูปแบบเดิม ๆนะค่ะ 
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