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ค ำน ำ 
 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุค
สงครำมเย็น  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษำเนื้อหำสำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่  
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็นร่วมกับกำรประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  โดยศึกษำเนื้อหำสำระ
และปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  
นักเรียนสำมำรถศึกษำเนื้อหำสำระจำกเอกสำรชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้หรือดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรผ่ำนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook)  แท็บเล็ต 
(Tablet) โทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟน (Smartphone) ฯลฯ ได้เรียนรู้ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ ตำมควำมต้องกำร
ในกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียนต้องร่วมมือปฏิบัติกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ กำรท ำงำนร่วมกัน และกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนน ำเสนอ  กำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 หลักสูตรสถำนศึกษำ และเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21  
ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้นี้   เป็นชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม 
(Social Media)และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ชุดที่ 2 เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของ 
กำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  มีข้ันตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ / เวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 2.  แผนภำพแสดงส ำหรับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 3.  นักเรียนศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  สำระส ำคัญ  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้  
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน/ทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ชิ้นงำน/ภำระงำน  สื่อ/อุปกรณ์ และ
แหล่งเรียนรู้ 
 4.  นักเรียนทุกคนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
จ ำนวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ Socrative หรือ Microsoft Forms 
 5.  แบ่งกลุ่ม วำงแผนกำรปฏิบัติกิจกรรม 
 6.  ศึกษำใบควำมรู้ และปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ในชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 7.  ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสำมำรถปรึกษำกันภำยในกลุ่ม และสำมำรถขอรับค ำแนะน ำจำกครูผู้สอนได้ 
 8.  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลง 
ในยุคสงครำมเย็น  ประกอบด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอน 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.  ท ำแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 เพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนของ
นักเรียนหลังจำกปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ 
Socrative หรือ Microsoft Forms 
 10.  ตรวจค ำตอบของแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน และผลงำนจำกครูผู้สอน 
 11.  กำรประเมินผล 
 11.1  กำรทดสอบก่อน/หลังเรียน 
 11.2  กำรตรวจผลงำนกำรสร้ำงสรรค์/กำรคิดวิเครำะห์ 
 11.3  สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน 
 บทบำทผู้เรียน  ผู้เรียนมีบทบำท ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้เรียนอ่ำนค ำชี้แจงและปฏิบัติตำมข้ันตอนให้ครบถ้วน 
 2.  ผู้เรียนพยำยำมท ำกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและศักยภำพ 
 3.  ผู้เรียนตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง  ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเรื่อง 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ในเวลำเรียน จ ำนวน 8 คำบ  
คำบที่ 1  
 1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 2  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
                  โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
  1. กำรตอบค ำถำม เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุค
สงครำมเย็น  ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers 
  2. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways   ได้แก ่
       - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
 กำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning to Question)  กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้ สร้ำงสัมพันธ์
ภำพระหว่ำงผู้เรียนและครู 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ  
ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  โดยแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 -5  คน  
“สงครำมตัวแทน” ตำมหัวข้อ ดังนี้ 
 1)  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 2)  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 3)  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  
      4)  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 5)  กรณีเขมรแดง 
 โดยกำรวิเครำะห์หัวข้อต่ำงๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 (1) ปัญหำคืออะไร      (2) สำเหตุของปัญหำ    (3) กำรสิ้นสุดของปัญหำนั้น ๆ และผลกำรทบ 
คำบที่ 2  
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์   
 กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์  โดยเลือกท ำตำมควำมถนัดและควำมสมำรถ เช่น แผนผังควำมคิด (Mind Map)  
ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point   
เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) ฯลฯ  ในหัวข้อทีได้รับมอบหมำย สงครำมตัวแทน  หัวข้อ ดังนี้   
 1)  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 2)  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 3)  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  
      4)  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 5)  กรณีเขมรแดง 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

หมำยเหตุ  ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3  นักเรียนสำมำรถใช้นอกเวลำเรียนได้  ด้วยบริบทโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
เป็นโรงเรียนที่นักเรียนพักประจ ำ  สำมำรถใช้เวลำ คือ  ตอนเย็น เวลำ 18.30 น .- 20.00 น.  หรือ วันเสำร์-อำทิตย์ เป็นต้น) 
 
คำบที่ 3  
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน และโดยใช้เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน  ๆ
 
ขั้นที ่5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 
ของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศกำร  จัดป้ำยนิเทศ  ICT และสร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ Community โดยใช้
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Facebook Blog Wordpress , YouTube  , 
SlideShare  และ Scribd     
 
คำบที่ 4 
ขั้นที่ 2  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ  
ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  โดยแบ่งนักเรียนเป็น  3 กลุ่ม ๆ  ละ 8 คน  ดังนี้  
  1.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อน และช่วงสงครำมเย็น   
จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม  
  2. จนีคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  นโยบำยส ี่ทันสมัย 
และเหตุกำรณ์จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 
 3.  กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง 
สหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
 
คำบที่ 5 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์   
 กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์  โดยเลือกท ำตำมควำมถนัดและควำมสมำรถ เช่น แผนผังควำมคิด (Mind Map)  
ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์
พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) ฯลฯ ตำมหัวข้อทีได้รับมอบหมำย 
 
คำบที่ 6  
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน และโดยใช้เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน  ๆ
  
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 
ของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศกำร  จัดป้ำยนิเทศ  ICT และสร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ Community โดยใช้
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Facebook  Blog Wordpress , YouTube  , 
SlideShare  และ Scribd     
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

คำบที่ 7 
ขั้นที่ 2  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำ  
ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น   โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน ในบทเรียน
ออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ได้แก่ 
  - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
 กำรฝึกแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชุดที่ 2 และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   ซึ่งจะส่งเสริมเกิดกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ 
(Learning to Search)  และทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้  (Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ หัวข้อ ((QL#)  บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ที่ได้รับ
มอบหมำย   (ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ)  ได้แก่ 
  - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
คำบที่ 8 
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอเนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  (ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ) 
  - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public Service)  กำรเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum 
Pathways  คือ ผลงำนกำรวิเครำะห์และกำรจัดท ำคลิปในขั้นกำรน ำเสนอหัวข้อ (QL#) 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1.  ผู้เรียนและผู้สอนสรุปสำระกำรเรียนรู้ /ผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 
 2.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
                     โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 3.  สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ได้แก่ 
   - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
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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  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
 3. กำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ได้แก่ 
  - กำรวิเครำะห์โดยแผนผ ังควำมคิด (Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping 
Online) เช่น Mind Meister Map  Mind Domo Prezi  /Infographic /Sway 
  - กำรทดสอบโดยกำรประยุกตใ์ช้ Socrative /  Microsoft forms / Plickers / Kahoot 
 4. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุค
สงครำมเย็น  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) 
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แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2  
ทีป่ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่ือสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  

                  เพื่อเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

ชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

ขั้นกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้น 

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  Plickers  และ
Microsoft forms  
2. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ 
ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น หัวข้อ ดังนี้ 
1  สงครำมตัวแทน   
2.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุค 
ก่อนและช่วงสงครำมเย็น  จีนยุคสำธำรณรัฐ  และจีนคอมมิวน ิสต์หลัง 
สงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ  
3. กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบ
กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
6. เนื้อสำระ/ค ำถำม ในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   
กำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำง
หลำกหลำย ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 1 เว็ปบล็อก ฯลฯ 
 

ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำร
น ำเสนอ  ผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน/ใช้
เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน ๆ
อ่ืน ๆ  
 
 

กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกัน
ระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้  
จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย จัดท ำแผนผังควำมคิด  
(Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online)  
อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ตำมล ำดับ
เวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ 
(Power Point Online) ฯลฯ และศึกษำ/วิเครำะห์เนื้อหำสำระบทเรียน
ออนไลน์ SAS Curriculum Pathways ได้แก่ QL# 38 Johnson and 
the Vietnam War   QL# 936 The Cuban Missile Crisis และQL# 
603  The Chinese Cultural Revolution 

ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้
(Knowledge Formation)) 

กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ผ่ำน
เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) 
และสร้ำงเครือข่ำย เชื่อมโยง  

1.สรุปสำระกำรเรียนรู้ /
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
2.ทดสอบหลังเรียน 20ข้อ 
3. สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','936');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','603');
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรออกแบบกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6                               
วิชำ ประวัติศำสตร์สมัยใหม่            รหัส ส 30106          เวลำ  8 ชั่วโมง   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2  สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 
 

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 
 สำระกำรเรียนรู ้  สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น   
          1.  สงครำมตัวแทน 
 1.1  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 1.2  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 1.3  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  
      1.4  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 1.5  กรณีเขมรแดง 
 โดยกำรวิเครำะห์หัวข้อต่ำงๆ ในประเด็น 
 1) ปัญหำคืออะไร 
 2) สำเหตุของปัญหำ 
 3) กำรสิ้นสุดของปัญหำนั้น ๆ 
 2.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง   เศรษฐกิจ  และสังคมของจีนในยุคก่อนและช่วงสงครำมเย็น 
 2.1  จีนยุคสำธำรณรัฐ  
 2.2  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง (กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม)  
 2.3  จีนคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็นสมัยเปิดประเทศ  แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง (นโยบำย 
ส ี่ทันสมัย และเหตุกำรณ์จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 
 2.4  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อนและช่วงสงครำมเย็น   
จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม จีนคอมมิวน ิสต์ 
หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  นโยบำยส ี่ทันสมัย  และเหตุกำรณ์จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 
 3.  กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตกอ่นส ิ้นส ุดสงครำมเย็น   
  3.1  สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น  
  3.2  วิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
  3.3  กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของ 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของ
สหภำพโซเวียต 
 
 วิธีกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์ 5 ข้ันตอน 
 1. ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation)  พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์  และกระตุ้นให้
นักเรียนคิด 

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 Media  

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/ 
 - Youtube  เรื่อง  กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน  สงครำมเกำหลี  สงครำมเวียดนำม  วิกฤตกำรณ
คิวบำ  กรณีเขมรแดง  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อนและ
ช่วงสงครำมเย็น (จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง)  จีนคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิด
ประเทศ (แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง)  และกำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตกอ่นส ิ้นส ุดสงครำมเย็น  
 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/  ตำมหัวข้อ (QL#) ดังนี้ 
  - QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
  - QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
  - QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
  Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
 3. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน  
เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  ดังนี้ 
  3.1  สงครำมตัวแทน 
 1)  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 2)  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 3)  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  
      4)  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 5)  กรณีเขมรแดง 
 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/%20%20ตาม
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','936');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','603');
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 โดยกำรวิเครำะห์หัวข้อต่ำงๆ ในประเด็น 
 1) ปัญหำคืออะไร      2) สำเหตุของปัญหำ    3) กำรสิ้นสุดของปัญหำนั้น ๆ 
 3.2   กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อนและช่วงสงครำมเย็น   
จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม  
จนีคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  นโยบำยส ี่ทันสมัย  และเหตุกำรณ์
จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 
 3.3   กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง 
สหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
 4. กำรกิจกรรมระดมควำมค ิด             
 5. กำรตั้งประเด็นคำถำม  วิเครำะห์หัวข้อต่ำงๆ ในประเด็น 
  1) ปัญหำคืออะไร 
  2) สำเหตุของปัญหำ 
  3) กำรสิ้นสุดของปัญหำนั้นๆ 
 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) 
 สื่อกำรสอน /แหล่งเรียนรู้ 
 1. โดยใช้ เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่  
  -  เว็ปไซต์  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็ปไซต์  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็ปไซต์  http://socialm6.wordpress.com/ 
 - Youtube  เรื่อง  กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน  สงครำมเกำหลี  สงครำมเวียดนำม  วิกฤตกำรณ์คิวบำ   
กรณีเขมรแดง  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อนและ 
ช่วงสงครำมเย็น (จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง)  จีนคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิด
ประเทศ (แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง)  และกำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตกอ่นส ิ้นส ุดสงครำมเย็น  
 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
  - QL# 38  Johnson and the Vietnam War  
  - QL# 936  The Cuban Missile Crisis 
  - QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
  Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
 
 
 
 

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','936');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','603');
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 3. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่   
เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  ดังนี้ 
  3.1  สงครำมตัวแทน 
 1)  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 2)  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 3)  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  
      4)  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 5)  กรณีเขมรแดง 
 โดยกำรวิเครำะห์หัวข้อต่ำงๆ ในประเด็น 
 1) ปัญหำคืออะไร      2) สำเหตุของปัญหำ    3) กำรสิ้นสุดของปัญหำนั้น ๆ 
 3.2   กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อนและช่วงสงครำมเย็น   
จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม  
จนีคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  นโยบำยส ี่ทันสมัย  และเหตุกำรณ์
จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 
 3.3   กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง 
สหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
 4.  ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ควำมสำมำรถกำรสื่อสำร 
 2. ควำมสำมำรถกำรคิด 
 3. ควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำ 
 4. ควำมสำมำรถกำรใช้ทักษะชีวิต    
 5. ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลย ี
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1   มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มีควำมรับผิดชอบ 
 4.  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
 5.  มีจิตสำธำรณะ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  (K P A) 
 ด้ำนควำมรู้ (K) 
 1.  อธิบำยสถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น ได้ 
 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
 2.  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น ได้ 
 ด้ำนจิตพิสัย (A) 
 3.  กำรเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศำสนำที่ตนนับถือ  
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

สำระกำรเรียนรู้ 
 สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 
 1.  สงครำมตัวแทน 
 1.1  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 1.2  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 1.3  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  
      1.4  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 1.5  กรณีเขมรแดง 
 โดยกำรวิเครำะห์หัวข้อต่ำงๆ ในประเด็น 
 1) ปัญหำคืออะไร 
 2) สำเหตุของปัญหำ 
 3) กำรสิ้นสุดของปัญหำนั้น ๆ 
 2.   กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อนและช่วงสงครำมเย็น   
จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม  
จนีคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  นโยบำยส ี่ทันสมัย  และเหตุกำรณ์
จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 
 3.  กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง 
สหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
 
ภำระงำน/ชิ้นงำน 
 1. ท ำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ  
ด้วยวิธีกำรสอบแบบออนไลน์(Online) โดยใช้โปรแกรม Socrative /Microsoft forms 
 2. สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)   
    เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 
 1)  สงครำมตัวแทน 
 (1)  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 (2)  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 (3)  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  
      (4)  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 (5)  กรณีเขมรแดง 
 โดยกำรวิเครำะห์หัวข้อต่ำงๆ ในประเด็น 
 (1) ปัญหำคืออะไร 
 (2) สำเหตุของปัญหำ 
 (3) กำรสิ้นสุดของปัญหำนั้น ๆ และผลกระทบ 
 .2)   กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อนและช่วงสงครำมเย็น   
จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม  
จนีคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  นโยบำยส ี่ทันสมัย  และเหตุกำรณ์
จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 



15 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 3)  กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง 
สหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
 3.  สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) โดยสรุปองค์ควำมรู้ /วิเครำะห์ในรูปแบบแผนผังควำมคิด  
(Mind Map) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ 
ออนไลน์ (Power Point Online)  หรืออ่ืน ๆ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของนักเรียน   
 4. ศึกษำและวิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways/ (ฝึกทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษ) 
  - QL# 38  Johnson and the Vietnam War  
  - QL# 936  The Cuban Missile Crisis 
  - QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
 5. กำรสื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) 
 6. กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ (Public Service)  โดยกำรเผยแพร่ผลงำน สร้ำงเครือข่ำย  กำรเชื่อมโยง
เกิดระบบCommunity แห่งกำรเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และสื่อออนไลน์ต่ำง  ๆ
 
กำรวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

1. อธิบำยสถำนกำรณ์ 
ปัญหำ ควำมขัดแย้ง
และผลของกำร
เปลี่ยนแปลงในยุค
สงครำมเย็น 

1.กำรทดสอบก่อน/หลังเรียน 
2. กำรค้นหำค ำตอบในเวลำ
สั้น (Buzzing)   
2. กำรซักถำม 

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 

2.ว ิเครำะห์
สถำนกำรณ์ ปัญหำ 
ควำมขัดแย้งและผล
ของกำรเปลี่ยนแปลง
ในยุคสงครำมเย็น 
 

1. ประเมินผลกำรวิเครำะห์  
2. ประเมินกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
3. ประเมินกำรเผยแพร่
ผลงำน 
- โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social 
Media) ในกำรน ำเสนอ/
เผยแพร่ผลงำนสร้ำงเครือข่ำย  
เชื่อมโยง  เกิดระบบ 
Community 
- โดยใช้บทเรียนออนไลน์  
SAS  Curriculum 
Pathways 
 

1. แบบประเมินผล
กำรวิเครำะห์ 
2. แบบประเมิน
กำรน ำเสนอผลงำน 
3. แบบประเมิน
กำรเผยแพร่ผลงำน 
 

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

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','936');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','603');
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 
 กำรวิเครำะห์ โดย แผนผังควำมคิด 

(Mind Map) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /
กระดำษเอ 4  แผนผังควำมคิด
ออนไลน์ (Mind Mapping 
Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)   
แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ตำมล ำดับเวลำ(Time Line)  
เพำเวอร์พอยท์ Power Point  
เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์  
(Power Point Online) 

  

3. กำรเสนอแนวคิดโดย
ใช้หลักธรรมในศำสนำที่

ตนนับถือ  
 

พฤติกรรมกำรเสนอแนวคิด
โดยใช้หลักธรรมในศำสนำ 
ที่ตนนับถือ  

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน

รำยบุคคล 
 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
กำรเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรม 

ในศำสนำที่ตนนับถือ  
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 

ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 นักเรียนสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้จำกบทเรียน SAS Curriculum Pathways และเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media) ครูสำยพิน วงษำรัตน์  http://saipimm.wordpress.com/  ห้องสมุด ตัวอย่ำง
ผลงำนของนักเรียนปีที่ผ่ำนมำแล้ว  เอกสำร/ต ำรำ และจำกเว็ปไซด์ต่ำงๆ 
 

เกณฑ์กำรประเมินแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน  ของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
 ในกำรจัดกำรเรียนรู้  ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมรู้พ้ืนฐำนเดิมของนักเรียนก่อน เพ่ือให้ทรำบถึง  
พ้ืนควำมรู้เดิมในเรื่องที่จะท ำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน จำกนั้นจึงน ำข้อมูล
ที่ได้จำกนักเรียนแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับระดับคุณภำพโดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 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 ำมำปรับกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้เหมำะสมกับระดับของนักเรียน 

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

ผังมโนทัศน์ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

ผังมโนทัศน์เป้ำหมำยกำรเรียนรู้และขอบข่ำยภำระงำน/ชิ้นงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ด้ำนควำมรู้ 
1.  สงครำมตัวแทน 
กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน   สงครำมเกำหลี   สงครำมเวียดนำม  วิกฤตกำรณคิวบำ 
และ กรณีเขมรแดง 
2.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีน 
ในยุคก่อนและช่วงสงครำมเย็น 
    - จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และ
กำรปฏิวัติวัฒนธรรม         

  - จนีคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  
นโยบำยส ี่ทันสมัย  และเหตุกำรณ์จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 

3. กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนส ิ้นส ุดสงครำมเย็น 
-  สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น 
- วิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 

  
  

 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

และค่ำนิยม 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มีควำมรับผิดชอบ 
4. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
5. มีจิตสำธำรณะ 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
1. กำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน/แบบค ำถำม 
2. สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)   
3. สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) โดยสรุปองค์ควำมรู้ /
วิเครำะห์ในรูปแบบแผนผังควำมคิด (Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
(Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  
แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ 
Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) 
4. วิเครำะห์เนื้อหำ สำระ ในบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
5. กำรน ำเสนอผลงำน    6. เผยแพร่ผลงำน 
 

สถำนกำรณ์ ปัญหำ  
ควำมขัดแย้งและ 

ผลของกำรเปลี่ยนแปลง
ในยุคสงครำมเย็น 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1. กำรสื่อสำร 
2. กำรคิด 
3. กำรแก้ปัญหำ 
4. กำรใช้ทักษะชีวิต    
5. กำรใช้เทคโนโลยี 
 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะกำรเรียนรู้ และ 
    นวัตกรรม :  
    - ทักษะกำรสื่อสำร  
    - ทักษะกำรคิด  
    - ทักษะกำรร่วมมือ 
2. ทักษะสำรสนเทศ  
    สื่อและเทคโนโลยี :  
3. ทักษะชีวิต และ 
   กำรท ำงำน 
 

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)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

 

คำบที่ 1  
  1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 
ข้อโดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ในเวลำเรียน จ ำนวน 12 คำบ  
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
  1. กำรตอบค ำถำม เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำม
เย็น  ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers 
  2. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways   ได้แก ่
  - QL# 38  Johnson and the Vietnam War  
  - QL# 936  The Cuban Missile Crisis 
  - QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
 3.  ครูแนะน ำนักเรียนศึกษำเพ่ิมเติมจำกคลิป YouTube เรื่อง กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน สงครำม
เกำหลี สงครำมเวียดนำม  วิกฤตกำรณ์คิวบำ กรณีเขมรแดง และนักเรียนสะท้อนค ำถำมด้วยตนเองเกี่ยวกับ
บุคคลส ำคัญมีใครบ้ำง  (เช่น จอห์น เอฟ.เคนเนดี , ฟีเดล กัสโตร , นิกิตำ ครุสชอฟ และอู ถั่น ฯลฯ)  แล้วให้
นักเรียนช่วยกันตอบในประเด็นค ำถำมต่อไปนี้ 
 -  เป็นภำพของบุคคลใด 
 -   มีบทบำทส ำคัญ ในกำรประจัญหน้ำระหว่ำงมหำอ ำนำจในสงครำมเย็น: ของวิกฤตกำรณ์คิวบำ อย่ำงไร 
   -  สำเหตุของกำรเกิดควำมขัดแย้งและกำรเปลี่ยนแปลงคืออะไรเป็นส ำคัญ   
   -  มีประเทศใดบ้ำงท่ีเข้ำร่วมเหตุกำรณ ์ 
   -  เหตุกำรณ์เป็นอย่ำงไร   
 เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning to Question)  กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้ สร้ำงสัมพันธ์
ภำพระหว่ำงผู้เรียนและครู 
 4. นักเรียนศึกษำจำกชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 2  เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของ
กำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  
 5.  นักเรียนค้นหำค ำตอบในเวลำสั้น (Buzzing) เรื่อง สงครำมตัวแทนและบันทึกลงในสมุดของนักเรียน 
 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ  
ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  โดยแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 -5  คน  
“สงครำมตัวแทน” ตำมหัวข้อ ดังนี้ 
 1)  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 2)  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 3)  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','936');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','603');
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
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%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9_%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

      4)  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 5)  กรณีเขมรแดง 
 โดยกำรวิเครำะห์หัวข้อต่ำงๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 (1) ปัญหำคืออะไร      (2) สำเหตุของปัญหำ    (3) กำรสิ้นสุดของปัญหำนั้น ๆ และผลกำรทบ 
 
คำบที่ 2  
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์   
 กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์  โดยเลือกท ำตำมควำมถนัดและควำมสมำรถ เช่น แผนผังควำมคิด (Mind Map)  
ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point   
เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online)  ฯลฯ  ในหัวข้อทไีด้รับมอบหมำย สงครำมตัวแทน  หัวขอ้ ได้แก่   
 1)  กำรปิดล้อมกรุงเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1948-1949 / กำรสร้ำงก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)  
 2)  สงครำมเกำหลี (Korean War ค.ศ. 1950 – 1953)          
 3)  สงครำมเวียดนำม  (Vietnam War ค.ศ. 1963 - 1975)  
      4)  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธในคิวบำ ปี ค.ศ. 1962 
 5)  กรณีเขมรแดง 
 
คำบที่ 3  
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน จำกควำมร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้  กำรแสวงหำควำมรู้ ในหัวข้อหรือเนื้อหำสำระที่ได้รับมอบหมำย และโดย
ใช้เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน  ๆ
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศำสนำที่ตนนับถือ  ของปัญหำควำมขัดแย้ง  
และส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 
 ของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศกำร  จัดป้ำยนิเทศ  ICT และสร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ  
                 Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Facebook  
                        Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  และ Scribd     
 
คำบที่ 4 
ขั้นที่ 2  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ  
ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  โดยแบ่งนักเรียนเป็น  3 กลุ่ม ๆ  ละ 8 คน  ดังนี้  
  1.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อน และช่วงสงครำมเย็น   
จีนยุคสำธำรณรัฐ  แนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม  
  2. จนีคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  นโยบำยส ี่ทันสมัย 
และเหตุกำรณ์จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 3.  กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง 
สหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
 
คำบที่ 5 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์   
 กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์  โดยเลือกท ำตำมควำมถนัดและควำมสมำรถ เช่น แผนผังควำมคิด (Mind Map)  
ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4  แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point   
เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) ฯลฯ  ตำมหัวข้อทีได้รับมอบหมำย 
 
คำบที่ 6  
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน จำกควำมร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้  กำรแสวงหำควำมรู้ ในหัวข้อหรือเนื้อหำสำระที่ได้รับมอบหมำย และโดย
ใช้เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน  ๆ
 2. .นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศำสนำที่ตนนับถือ  ของปัญหำควำมขัดแย้ง  
และส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 
 ของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศกำร  จัดป้ำยนิเทศ  ICT และสร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ  
                 Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Facebook  
                        Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  และ Scribd     
 
คำบที่ 7 
ขั้นที่ 2  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำ  
ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น   โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน ในบทเรียน
ออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ได้แก่ 
  - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
 กำรฝึกแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชุดที่ 2 และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   ซึ่งจะส่งเสริมเกิดกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ 
(Learning to Search)  และทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้  (Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ หัวข้อ ((QL#)  บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ในหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมำย   (ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ)  ได้แก่ 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','936');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','603');


21 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

  - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
 
คำบที่ 8 
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอเนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  (ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ) 
  - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public Service)  กำรเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum 
Pathways  คือ ผลงำนกำรวิเครำะห์และกำรจัดท ำคลิปในขั้นกำรน ำเสนอหัวข้อ (QL#) 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1.  ผู้เรียนและผู้สอนทบทวนควำมรู้  และสรุปสำระกำรเรียนรู้ /ผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 
 2.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
                     โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 3.  สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ได้แก่ 
   - หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
   - หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
 - หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
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 และจำกเว็ปไซด์ต่ำง ๆ 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

น้ ำหนักคะแนนของผลงำนแต่ละภำระงำน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 

ภำระงำน พฤติกรรมกำรเรียนรู้ น้ ำหนักคะแนน 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน  ด้ำนควำมรู้ (K) 20 
2. แบบทดสอบหลังเรียน ด้ำนควำมรู้ (K) 20 
3.  สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)   
    สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) โดยสรุป 
    องค์ควำมรู้ /วิเครำะห์ในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมถนัด 
    และควำมสนใจของนักเรียน  เช่น 
    แผนผังควำมคิด (Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์  
    (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์  
     (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
     ตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point   
     เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) ฯลฯ 
4. ศึกษำและวิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ 
   SAS Curriculum Pathways/  
    (ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ) 
- หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War   
- หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis  
- หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution   
5. ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 
6. ประเมินกำรเผยแพร่ผลงำน 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 26 

7. เสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศำสนำที่ตนนับถือ   ด้ำนคุณลักษณะ(A) 10 
 

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        25  แสดงว่ำ  ผ่ำน   

ได้คะแนนต่ ำกว่ำ   ต่ ำกว่ำ 25 แสดงว่ำ  ไม่ผ่ำน 
 3. สรุปผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะ(A)  ผ่ำนร้อยละ 70   
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ใบควำมรู้ 
เร่ือง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

 
สงครำมตัวแทน 
สงครำมเวียตนำม ค.ศ.  1960 -1975 

 
  •1941 ได้เกิดขบวนกำรเวียดมินห์เพ่ือขับไล่ฝรั่งเศส โดยมีผู้ที่มีสมญำว่ำ โฮจิมินห์ เป็นผู้น ำหลังสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 เวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝรั่งเศสกับเวียดนำมก็ได้ท ำสัญญำสงบศึกที่กรุงเจนีวำ เมื่อปี 1954 
เรียกว่ำ อนุสัญญำเจนีวำ 
อนุสัญญำเจนีวำ 
 มีสำระส ำคัญคือ ให้แบ่งเวียดนำมออกเป็นสองส่วน คือ เวียดนำมเหนือ และเวียดนำมใต้ โดยใช้ 
เส้นรุ้งที่ ๑๗ เหนือ ซึ่งผ่ำนเมืองกวำงตรี ตำมแนวแม่น้ ำเบนไฮ เป็นเส้นแบ่งเขตแดน 
 ประธำนำธิบดี จอห์นสัน ของสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจท ำสงครำมโดยเปิดเผยระหว่ำงสหรัฐฯ และ
เวียดนำมเหนือ จึงเริ่มต้นตั้งแต่กุมภำพันธ์ 1965•ฝ่ำยประชำธิปไตยที่ให้ควำมช่วยเหลือเวียดนำมใต้ •
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน ฟิลิปปินส์ สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) และไทย 
ทฤษฎีโดมิโน 
 ควำมหมำย คือ ทฤษฎีที่ยกอุทำหรณ์จำกเกมไพ่ต่อแต้ม ซึ่งถ้ำมีไพ่ล้มหนึ่งใบ ไพ่ใบอ่ืน ๆ จะล้มเป็น
แถบติดต่อเป็นลูกโซ่ เกิดจำกควำมเชื่อถือที่ว่ำ เมื่อประเทศใดตกอยู่ภำยใต้ระบอบกำรปกครองแบบ
คอมมิวนิสต์จะท ำให้ประเทศอ่ืน ๆ กลำยเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยทฤษฎีกำรสกัดก้ันนำยจอห์น ฟอสเตอร์ 
ดัลเลส (John Foster Dulles) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำได้มีทฤษฎีต่อต้ำนทฤษฎี
โดมิโน คือ ทฤษฎีกำรสกัดกั้น (Containment Policy) 
 

 
 
 

 

 
ลินดอน บี. จอห์นสัน 

1963-1969 

ผู้น ำสหรัฐอเมริกำ  จอห์น เอฟ. เคนเนดี     ลินดอน บี. จอห์นสัน            ริชำร์ดนิกสัน 
                           1961-1963                 1963-1969                  1969-1974 
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กำรสิ้นสุดสงครำม 
 สหรัฐฯ และชำติพันธมิตรฝ่ำยโลกเสรีได้ถอนก ำลังทั้งหมด ออกจำกเวียดนำมใต้ กองทัพเวียดนำม
เหนือและเวียดกงเข้ำยึดกรุงไซ่ง่อนได้เมื่อ ๓๐ เมษำยน ๒๕๑๘ และเวียดนำมเหนือสำมำรถรวมเวียดนำมใต้
เข้ำด้วยกัน เมื่อ ๓ กรกฎำคม ๒๕๑๘ และประกำศใช้ชื่อประเทศใหม่ว่ำ สำธำรณรัฐเวียดนำม 
 

 
เรื่องรำวของสมรภูมิรบเวียดนำมและจุดเริ่มต้นสงครำมเวียดนำม 
ที่มำ.https://www.youtube.com/watch?v=COHIlpwGhl4 

 
ภำพประวัติศำสตร์จำกสงครำมเวียดนำม 
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สงครำมเกำหลี 
 สงครำมเกำหลี เป็นสงครำมระหว่ำง เริ่มตั้งแต่ 25 มิ.ย. 1950 – 27 ก.ค.1953 เป็นหนึ่งในสงครำม
ตัวแทน ช่วงสงครำมเย็น  เกำหลีเหนือใช้ยุทโธปกรณ์ของโซเวียตบุกข้ำมเส้นขนำนที่ 38 ลงมำ สำมำรถยึด 
กรุงโซลได้ สหรัฐอเมริกำภำยใต้กำรน ำของประธำนำธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมน ได้สั่งกำรให้นำยพลดักลำส  แมก
อำร์เธอร์ ผู้บัญชำกำรภำคพ้ืนแปซิฟิกในขณะนั้น ให้ท ำกำรตอบโต้ 
กองทัพอเมริกันบุกเกำหลีเหนือถึงแม่น้ ำยำลู ชำยแดนระหว่ำงเกำหลีเหนือกับจีน  โซเวียตให้ควำม
ช่วยเหลือ  จีนปะทะกับทหำรอเมริกัน กองทัพจีนก็ล่ำถอยไปอยู่ในเทือกเขำ กองทัพสหประชำชำติบุกข้ำมแม่
น้ ำยำลูกองทัพจีนโอบล้อมกองทัพของพวกนำนำชำติแถบอ่ำงเก็บน้ ำโชสิน (Chosin Reservoir) 
ผลของสงครำม 
• ฝ่ำยเกำหลีเนือเสียชีวิตในสงครำมทั้งหมด 1,066,000 นำย ส่วนฝ่ำยเกำหลีใต้เสียชีวิตประมำณ 941,356–
1,139,518 นำย 
ทหำรฝ่ำยไทยจ ำนวน 1,294 นำย 
กำรสิ้นสุดของสงครำมเกำหลี 
•2 กันยำยน 1976 ลงนำมระหว่ำงเกำหลีเหนือกับสหประชำชำติ แบ่งเขตแดนระหว่ำงเกำหลีเหนือและเกำหลี
ใต้อย่ำงเป็นทำงกำร 
 

 
ย้อนเหตุกำรณ์สำเหตุที่เกำหลีถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ำย 

https://www.youtube.com/watch?v=di9Q1LMGy2c 

 
สงครำมเกำหลี (Korean War) 

https://www.youtube.com/watch?v=waqXh7yegSo&t=206s 
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ใบควำมรู้ 
จีนในยุคก่อน /ช่วงสงครำมเย็น  และจีนคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศ 

1. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคก่อนและช่วงสงครำมเย็น   
   จีนยุคสำธำรณรัฐแนวคิดของเหมำ เจ๋อตง  กำรน ำลัทธิคอมมิวนิสต์มำใช้ และกำรปฏิวัติวัฒนธรรม  
2. จนีคอมมิวน ิสต์หลังสงครำมเย็น สมัยเปิดประเทศแนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง  นโยบำยส ี่ทันสมัย  และ 
    เหตุกำรณ์จัตุรัสเทียนอ ันเหมิน 
 
 เหมำ เจ๋อ ตง หรือ เหมำ เจ๋อ ตุง เกิดท่ีมณฑลหูหนำน จบกำรศึกษำจำกวิทยำลัยฝึกหัดครู ก่อนจะ
เข้ำร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีน หลังจำกถูกปรำบปรำมโดยนำยพลเจียงไคเชก เหมำได้ขึ้นมำเป็นประธำนของ
คณะโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ภำยใต้กำรปกครองของเหมำเจ๋อตุง พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศจีนได้ชนะสงครำมกลำงเมืองจีน และปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ได้ เหมำเจ๋อตุงได้ประกำศตั้ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ค.ศ. 1949 ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน   
 เหมำได้น ำประเทศเข้ำเป็นพันธมิตรกับสหภำพโซเวียต ก่อนจะแยกตัวมำภำยหลัง เขำยังเป็นผู้น ำให้
เกิดกำรปฏิวัติวัฒนธรรม  
 เหมำได้รับกำรยกย่องให้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง หลังจำกตกอยู่ใต้อิทธิพลของต่ำงชำติ
ตั้งแต่สงครำมฝิ่น ในประเทศเขำถูกเรียกว่ำ ประธำนเหมำ (Chairman Mao) แต่เขำปกครองประเทศจีน และ
ก็มีป้ำยปรำกฏค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นครั้งสุดท้ำยที่เหมำจะขอควำมคิดเห็นกับประชำชน
จีน ไม่ช้ำหลังจำกนั้นเขำก็ก ำจัดคนที่ออกมำพูดอย่ำงอ ำมหิต คนหลำยแสนคนถูกระบุว่ำเป็นพลเรือนฝ่ำยขวำ 
และถูกไล่ออกจำกงำนคน หลำยหมื่นคนถูกส่งเข้ำคุก แต่เหมำไม่สนใจอีกต่อไป เขำแวดล้อมด้วยลูกขุนพลอย
พยักและมีอิสระที่จะด ำเนินตำมควำมคิด ซึ่งมีน้อยคนนักท่ีจะคำดเดำปลำยทำงได้  
 เหมำรวมพลคนใจเดียวกัน ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน ค.ศ.1921 และปีเดียวกัน เขำเป็นแกนน ำ
หยุดงำนประท้วงของคนงำนเหมืองแร่ที่อันหยวน เขียนหนังสือ “พลังปฏิวัติเบ่งบำนออกมำจำกปำกกระบอก
ปืน” แล้วก่อตั้งกองทัพแดงกรรมกรและชำวนำ ตำมด้วยกองทัพปลดแอกประชำชน ปฏิบัติกำร “ป่ำล้อม
เมือง” จนมีชัยเหนือเจียงไคเชก  

 เหมำเจ๋อตุง กุมอ ำนำจรัฐเบ็ดเสร็จเด็ดขำด เขำสถำปนำ “สำธำรณรัฐประชำชนจีน” ด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนสำธำรณรัฐจนถึง ค.ศ.1969  

 
หลักกำรของเหมำเจ๋อตุง  

 หลักกำรของเหมำเจ๋อตุงนั้นเน้นกำรใช้อ ำนำจเด็ดขำด หรือวิธีกำรเผด็จกำรโดยชนชั้นกรรมำชีพ
ภำยใต้กำรน ำของพรรคคอมมิวนิสต์ เหมำเจ๋อตุงเห็นว่ำอ ำนำจนั้นจะได้มำก็ด้วยกำรปฏิวัติ ดังค ำกล่ำวว่ำ 
“อ ำนำจรัฐเกิดจำกกระบอกปืน” กล่ำวคือ “หลักกำรของเรำคือ พรรคบัญชำปืน จะยอมให้ปืนมำบัญชำ
พรรคไม่ได้เป็นอันขำด แต่เป็นควำมจริงที่เมื่อมีปืนแล้ว ก็สำมำรถสร้ำงพรรคขึ้นมำได้” เหมำเจ๋อตุงย้ ำว่ำ 
กำรปฏิวัติเป็นกำรต่อสู้โดยไม่ต้องค ำนึงหรือน ำพำต่อค ำคัดค้ำนใดๆ ทั้งสิ้น  

 
จุดมุ่งหมำยของเหมำเจ๋อตุง 
 1.  ในด้ำนเศรษฐกิจ เหมำเจ๋อตุงเน้นควำมส ำคัญ หรือควำมทุกข์ร้อนของชำวไร่ ชำวนำมำกยิ่งกว่ำ
ควำมทุกข์ร้อนของชนชั้นกรรมำชีพ ฉะนั้น เหมำเจ๋อตุงจึงมุ่งกำรปฏิวัติเพ่ือชนบทโดยใช้กลยุทธ “ป่ำล้อม
เมือง” และใช้ระบบคอมมูน ซึ่งเป็นเขตกำรเกษตรกรรม อันประกอบด้วยกองผลิตเล็ก และกองผลิตใหญ่  
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 2.  เหมำเจ๋อตุงมีควำมปรำรถนำอย่ำงแน่วแน่ และจริงจัง ในกำรวำงรำกฐำนของระบบคอมมิวนิสต์
ในเอเชีย โดยใช้สำธำรณรัฐประชำชนจีนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือเผยแพร่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ให้บรรลุ
เป้ำหมำย ฉะนั้น คอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่ในภูมิภำคเอเชีย ได้ยึดถือแนวควำมคิดของเหมำเจ๋อตุงเป็นหลักกำรใน
กำรด ำเนินกำรที่เรียกว่ำ “ลัทธิเหมำ” (Maoism)  
 3.  เหมำเจ๋อตุงได้เรียกวิธีกำรของตนว่ำ “ประชำธิปไตยแผนใหม่” ซึ่งเน้นควำมส ำคัญในกำรรวมกลุ่ม
ชำวไร่ ชำวนำ กรรมกร ปัญญำชน และนำยทุน เข้ำมำเป็นแกนกลำงของคอมมิวนิสต์ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิวัติ 
 4.  เหมำเจ๋อตุงให้ควำมส ำคัญของกำรต่อสู้ด้วยกำรใช้ก ำลังพลและอำวุธ โดยแสดงออกในรูปของ
สงครำมปลดปล่อย ซึ่งมีทหำรป่ำ และกองโจรติดอำวุธเป็นหัวหอกในกำรขยำยอิทธิพล ส ำหรับกลยุทธที่ทหำร
ป่ำ และกองโจรด ำเนินกำรนั้นใช้หลัก “มึงมำ ข้ำมุด มึงหยุด ข้ำแหย่ มึงแย่ ข้ำตี มึงหนี ข้ำตำม” 
 
นอกจำกนั้น เหมำเจ๋อตุงได้ใช้ต ำรำพิชัยสงครำมของ “ซุ่นจื่อ” 3 ประกำร กล่ำวคือ 

1. ต้องเอำชนะจิตใจประชำชน คือกำรแย่งชิงปวงชน 
2. ต้องเอำชนะเพ่ือให้ได้มำซึ่งเสบียงอำหำร 
3. ต้องพิชิตป้อมปรำกำรของศัตรูให้จงได้ 

เหมำเจ๋อตุงได้อธิบำยหลักพิชัยสงครำมนี้ โดยได้อุปมำอุปไมยว่ำ “ทหำรเปรียบเสมือนปลำ ประชำชน
เปรียบเสมือนน้ ำ ถ้ำปลำขำดน้ ำก็จะตำยฉันใด ถ้ำทหำรอยู่ห่ำงไกลจำกประชำชน ก็จะตำยฉันนั้น”  
 
ปรัชญำกำรเมือง  
หัวใจของปรัชญำทำงกำรเมืองของเหมำเจ๋อตุง คือ “มวลชนสู่มวลชน ” หมำยถึง นโยบำยของพรรคต้อง
เริ่มต้นจำกมวลชนโดยตรงโดยวิธีกำรดังนี้ 

1. รวบรวมควำมคิดเห็นของมวลชนที่กระจำยไม่เป็นระเบียบ 
2. ศึกษำควำมคิดเห็นที่ได้รวบรวมและเสนอผู้บังคับบัญชำ 
3. ผู้บังคับบัญชำให้ค ำแนะน ำและส่งคืนสู่ประชำชน 
4. เมื่อมวลชนยอมรับ ก็คือนโยบำย 

 ลัทธิมำร์กซิสตำมทรรศนะของเหมำเจ๋อตุงพิจำรณำถึงอดีต เพ่ือเป็นแนวทำง ในกำรประยุกต์เพ่ือ
ปัจจุบัน และยังเชื่ออีกว่ำในขณะที่สังคมก ำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนำไปเรื่อยกำรเมืองต้องมีอ ำนำจบังคับ
บัญชำทุกอย่ำงได้ 
 
ควำมขัดแย้งในควำมคิดของ เหมำเจ๋อตุงมี 2 ประเภท คือ  
1. ควำมคิดท่ีขัดแย้งเกี่ยวกับตนเอง และศัตรู  
2. ควำมขัดแย้งที่ไม่เก่ียวกับตนเอง ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

1. ระหว่ำงอุตสำหกรรมหนักกับกำรเกษตรกรรม 
2. ระหว่ำงอ ำนำจส่วนกลำงกับท้องถิ่น 
3. ระหว่ำงในเมืองกับชนบท 
4. ระหว่ำงชนกลุ่มน้อยในชำติกับประชำชนชำวฮ่ัน ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

กำรปฏิวัติวัฒนธรรมที่ควำมมุ่งหมำยเพ่ือแก้ไขควำมขัดแย้งระหว่ำงระบบรวมอ ำนำจทำงเศรษฐกิจของชนชั้น
กรรมำชีพ และปัจเจกนิยมชนชั้นกระฏุมพี ดังนั้นจึงถูกเรียกว่ำ “กำรปฏิวัติทำงวัฒนธรรม”  
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ทฤษฎีกำรปฏิวัติของเหมำเจ๋อตุง  
 ระดับพัฒนำกำรของทุนนิยมในจีนในยุคของเหมำเจ๋อตุงนั้นไม่ได้เป็นสังคมทุนนิยมตำมควำมหมำย 

ในลัทธิมำร์กซ์ แต่เป็นสังคมที่เหมำเจ๋อตุงเรียกว่ำ “กึ่งศักดินำ กึ่งอำณำนิคม” ดังนั้น ในเมื่อลัทธิมำร์กซ์มิได้
ผูกขำดขบวนกำรปฏิวัติเพ่ือสังคมนิยมไว้กับวิธีกำรปฏิวัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเฉพำะ หำกเป็นลัทธิที่เปิดกว้ำง
ให้กับกำรน ำเอำกลวิธีใดก็ได้มำใช้ หำกกลวิธีดังกล่ำวสำมำรถน ำไปสู่ควำมส ำเร็จได้ เหมำเจ๋อตุงจึงได้พยำยำม
ศึกษำคิดค้นแนวทำงด ำเนินกำร และกลวิธีในกำรท ำสงครำมปฏิวัติที่เหมำะสม และสอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ตำมควำมเป็นจริงที่ปรำกฏในจีนขณะนั้น   ในเมื่อพัฒนำกำรของสังคมจีนมีรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ (โครงสร้ำง
ขั้นพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ) ที่แตกต่ำงมำกจำกสังคมทุนนิยมของยุโรปตะวันตก กำรเน้นบทบำทของปัจจัย
ด้ำนอัตวิสัยจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมแนวทฤษฏีกำรปฏิวัติของลัทธิมำร์กซ์ 
ซึ่งกำรเน้นบทบำท และควำมส ำคัญของปัจจัยอัตวิสัยในกำรท ำกำรปฏิวัติของจีนเป็นที่ประจักชัดจำกกำรที่
เหมำเจ๋อตุง ได้ชี้ ให้ เห็นว่ำไม่มีกำรขัดกันระหว่ำงลัทธิจิตส ำนึก ( voluntarism) กับลัทธิวัตถุก ำหนด 
(economic determinism) โดย เหมำเจ๋อตุง ยอมรับว่ำวัตถุเป็นเครื่องก ำหนดระบบควำมคิดและควำมคงอยู่
ของสังคม และควำมส ำนึกของบุคคลในสังคม แต่ขณะเดียวกันเขำเห็นว่ำอ ำนำจของควำมส ำนึกอำจเปลี่ยน
สภำพวัตถุได้เหมือนกัน 
  พลังของจิตส ำนึก (ปัจจัยอัตวิสัย) ซึ่งตำมลัทธิมำร์กซ์ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงส่วนบน 
(superstructure) จะสำมำรถก่อควำมเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม ก็ต่อเมื่อมีควำมสัมพันธ์และ
สัมผัสโดยตรงกับสภำพควำมเป็นจริงทำงเศรษฐกิจกำรเมืองที่ปรำกฏในแต่ละห้วงเวลำของประวัติศำสตร์ ด้วย
เหตุผลดังกล่ำว ควำมคิดของเหมำเกี่ยวกับกำรปฏิวัติจึงได้เน้นให้ควำมส ำคัญแก่ชำวนำมำกกว่ำกรรมกรในกำร
ท ำกำรปฏิวัติ ทั้งนี้มิได้หมำยควำมว่ำเหมำปฏิเสธลัทธิมำร์กซ์เกี่ยวกับควำมส ำคัญของชนชั้นกรรมำชีพในกำร
ปฏิวัติ แต่เป็นเพรำะจีนในยุคของเหมำ ไม่มีจ ำนวนกรรมกรที่เป็นชนชั้นกรรมำชีพเพียงพอที่จะท ำกำรปฏิวัติ 
และข้อส ำคัญที่สุดคือ กำรที่เหมำได้มอบบทบำทหลักในกำรท ำปฏิวัติจีนให้แก่ชนชั้นชำวนำหำไม่ได้มี
ควำมหมำยว่ำเหมำเจ๋อตุงได้เปลี่ยนหลักกำรขั้นพ้ืนฐำนของลัทธิมำร์กซ์ - เลนิน ทั้งนี้เหมำได้เน้นอีกด้วยว่ำ
ถึงแม้กำรปฏิวัติของจีนโดยเนื้อหำแล้วจะเป็นกำรปฏิวัติของชำวนำ แต่กำรปฏิวัติดังกล่ำวจ ำต้องน ำโดยฝ่ำย
กรรมำชีพ หรืออีกนัยหนึ่งต้องเป็นกำรปฏิวัติที่น ำโดยพรรคคอมมิวนิสต์  ลักษณะเด่นอีกด้ำนหนึ่งของ
แนวควำมคิดเก่ียวกับกำรปฏิวัติของเหมำเจ๋อตุงที่มีลักษณะจ ำเพำะต่ำงจำกลัทธิมำร์กซ์ - เลนิน (แต่ยังคงรักษำ
เนื้อหำและหลักกำรเดิมไว้) คือ กำรเปลี่ยนควำมคิดเดิมของลัทธิเลนินที่ว่ำเส้นทำงไปสู่ชัยชนะของกำรปฏิวัติมี
จุดศูนย์กลำงที่กำรลุกฮือในเมืองโดยเหมำเจ๋อตุงได้เปลี่ยนรูปแบบของกำรปฏิวัติโซเวียตจำกเมืองสู่ชนบทเป็น
ชนบทสู่ เมือง โดยเน้นลักษณะกำรท ำสงครำมปฏิวัติที่ยืดเยื้อมีชนบทเป็นที่ตั้งของศูนย์อ ำนำจปฏิวัติ 
นอกจำกนั้นโดยที่จีนยุคปฏิวัติตกอยู่ภำยใต้กำรรุกรำนและยึดครองของญี่ปุ่นจึงนับเป็นกำรเปิดโอกำสให้เหมำ
เจ๋อตุงท ำกำรโยงปัญหำกำรปฏิวัติเข้ำโดยตรงกับปัญหำควำมอยู่รอดของจีน ซึ่งมีส่วนส ำคัญช่วยให้พรรค
คอมมิวนิสต์จีนสำมำรถเรียกร้องกำรสนับสนุนจำกประชำชนจ ำนวนมำกจนประสบชัยชนะในที่สุด 
  จะเห็นได้ว่ำเหมำเจ๋อตุงนิยมใช้วิธีกำรรุนแรง ที่เรียกกันว่ำ “อ ำนำจต้องได้มำด้วยกระบอกปืน” และ
เหมำเจ๋อตุงมีควำมเชื่ออย่ำงมั่นคงว่ำ ด้วยวิธีกำรใช้ก ำลังพลเข้ำโจมตีอย่ำงหำญหัก และด้วยวิธีกำรอันฉับพลัน
ทันใด คอมมิวนิสต์จะเป็นฝ่ำยชนะในที่สุด ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เกิดขึ้นมำในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับกันว่ำ สมัยนั้นผู้ใช้แรงงำนยังได้รับค่ำจ้ำงแรงงำนค่อนข้ำงต่ ำ และสวัสดิกำรในด้ำนต่ำง ๆก็ไม่สู้ดีนัก 
แต่ในปัจจุบันนี้ ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีได้พัฒนำไปมำก ท ำให้สถำนภำพและควำมเป็นอยู่ของ
คนงำนโดยส่วนรวมดีขึ้น ฉะนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์จึงอำจล้ำสมัย และนอกจำกนั้นปรำกฏว่ำยังไม่มีประเทศใดใน
โลกนี้ได้บรรลุควำมเป็นคอมมิวนิสต์โดยสมบูรณ์แม้แต่ประเทศเดียว  
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สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ 
 แนวคิดในเรื่องสังคมนิยมเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเพลโต้เขียนเรื่อง อุตมรัฐ และ เซอร์ โธมัส มอร์เขียนเรื่อง 

ยูโทเปีย 
 ส่วนแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์เป็นแนวคิดท่ีเกิดจำกแนวคิดของ คำร์ล มำร์กซ์ จุดประสงค์ คือ ต้องกำร

ท ำลำยแนวคิดแบบประชำธิปไตย ที่มีลักษณะเป็นเหมือนปลำใหญ่กินปลำเล็ก จึงต้องกำรสร้ำงสังคม
ที่ปรำศจำกชนชั้น 

 
สังคมนิยม  
แนวควำมคิดของลัทธิสังคมนิยมได้เกิดข้ึนก่อนคริสตศักรำช กล่ำวคือ เพลโตได้วำดมโนภำพไว้ว่ำ สรรพสิ่งทั้ง
ปวงเป็นของกลำงเพ่ือให้คนทุกชั้นได้บริโภค  
 วิวัฒนำกำรของสังคมนิยมได้เริ่มตั้งแต่กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมในระบบทุนนิยมในปลำย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 และตอนต้นคริสตศตวรรษที่ 19 กล่ำวคือผู้ใช้แรงงำนหรือกรรมกรซึ่งไม่มีทั้งควำมรู้ และ
ทรัพย์สินได้รับควำมทุกข์ยำก และมีควำมยำกจนข้นแค้นเป็นอย่ำงมำก นักสังคมนิยมจึงได้แสวงหำวิธีกำรที่จะ
สร้ำงสังคมใหม่ที่ปรำศจำกควำมอยุติธรรมและควำมไม่เท่ำเทียมกัน นักคิดเหล่ำนี้เสนอแนะให้มนุษย์ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันโดยให้พิจำรณำถึงผู้ยำกจนเป็นกรณีพิเศษ  
 
สังคมนิยมมี 2 แบบ คือ 

1. สังคมนิยมแบบอุดมคติ (Utopian Socialism) 
2. สังคมนิยมแบบประชำธิปไตย (Democratic Socialism) 

คอมมิวนิสต์  
ค ำว่ำ “คอมมิวนิสต์” (Communist) เริ่มมีข้ึนรำวปี ค.ศ. 1834-1839 พวกสมำคมลับที่จะปฏิวัติฝรั่งเศสคิด
ขึ้น หมำยถึง “กำรรวมกันของบรรดำทรัพย์สิน เป็นของกลำงร่วมกันทั้งหมด” (Community of goods) โดย
เห็นว่ำควำมไม่เท่ำเทียมกันของควำมสุขสมบูรณ์ และควำมยำกจนของมนุษย์ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรที่ต่ำงคน
ต่ำงเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน ท ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน  
 คอมมิวนิสต์ เป็นลัทธิขบวนกำรปฏิวัติที่พยำยำมจะล้มล้ำงลัทธิทุนนิยม และจัดตั้งสังคมใหม่ โดยให้
ถือว่ำทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของส่วนรวม กำรด ำเนินกำรเศรษฐกิจจะเป็นไปตำมแผนกำร และอยู่ในควำม
ควบคุมจัดกำรของส่วนรวม โดยแบ่งส่วนเฉลี่ยทรัพย์แก่ทุกคนตำมหลักกำรที่ว่ำ “แต่ละคนท ำงำนตำม
ควำมสำมำรถของตนแต่ละคนได้รับสิ่งที่ตนต้องกำร”  
 
จุดประสงค์หลักของคอมมิวนิสต์ 

1. มุ่งก่อตั้งสังคมไร้ชนชั้น 
2. เครื่องมือกำรผลิตต้องกระจำยไป 
3. กำรแลกเปลี่ยนทุกชนิดต้องเป็นของประชำคม 
4. รัฐซึ่งเป็นเครื่องมือกดขี่ประชำชนจะต้องสลำยไป 
5. ถ้ำยังไปไม่ถึงอุดมกำรณ์นั้น ให้เรียกว่ำ “สังคมนิยม” หรือ “เผด็จกำรของชนชั้นกรรมำชีพ” 
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หลักคอมมิวนิสต์  
คือ แต่ละคนท ำงำนตำมควำมสำมำรถของเขำ และรับปันผลผลิตจำกสังคมนิยมตำมควำมจ ำเป็นของเขำ  
 
จุดแข็งของคอมมิวนิสต์  
คือ กำรดึงปัญญำชนเข้ำมำมีบทบำท แล้วถ่ำยทอดสู่ชนชั้นแรงงำนระดับล่ำง ควำมจริงแล้วลัทธินี้ก็คือ กลุ่ม
แนวคิดท่ีเข้ำมำแทนที่ช่องว่ำงอันเกิดมำจำกกำรสลำยตัวขององค์กรทำงศำสนำนั่นเอง  
 
ควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์  
ควำมเหมือน  
ประชำคม หรือรัฐเป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิต แต่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบวิธีที่จะให้ประชำคมเข้ำท ำกำรควบคุม จึง
ต้องมีรัฐไว้เพ่ือท ำหน้ำที่บริกำรแทนไปก่อน 
ควำมแตกต่ำง 
สังคมนิยมถือว่ำพวกเขำสำมำรถก่อตั้ง และด ำรงระบบของพวกตนเอำไว้ด้วยวิถีประชำธิปไตย ซึ่งคอมมิวนิสต์
ไม่เชื่อว่ำจะเป็นไปได้ และกล่ำวหำสังคมนิยมว่ำเป็นพวกประนีประนอมกับนำยทุน 
 ในกำรประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน สมัยที่ 7 ในปี 1945 ได้บรรจุในธรรมนูญพรรค ให้ 
“ควำมคิดเหมำเจ๋อตง” เป็นควำมคิดชี้น ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ต่อมำในปี 1997 ในกำรประชุมใหญ่พรรค
คอมมิวนิสต์จีน สมัยที่ 15 รนะหว่ำงวันที่ 12 – 18  กันยำยน เจียงเจ๋อหมิน ประธำนพรรคในขณะนั้น ก็ได้
เสนอให้บรรจุ “ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง” เป็นควำมคิดชี้น ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นกัน แต่เป็นเวลำหลังกำร
เสียชีวิตของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วในวันที่ 19  กุมภำพันธ์ ในปีเดียวกัน 
 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ  “ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง” คือ  ทฤษฎีกำรสร้ำงลัทธิสังคม
นิยมแบบมีอัตตลักษณ์ของจีน และได้ให้อรรถำธิบำยเพ่ิมเติมว่ำ กำรก่อเกิดของทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงแบ่งได้เป็น 4  ขั้นตอน 
1)   ปี  1978 – 1982  เป็นช่วงที่น ำเสนอประเด็นปัญหำ 
2)   ปี  1982  - 1987  เป็นช่วงที่เริ่มก่อเกิดเค้ำโครงพ้ืนฐำน 
3)   ปี  1987 – 1992  ทฤษฎีเริ่มมีควำมสุกงอม  เริ่มก ำหนดระบบอย่ำงชัดเจน 
4)   ปี  1992 – 1997  ทฤษฎีมีควำมสมบูรณ์และพัฒนำไปอีกขั้นหนึ่ง 
รำยละเอียดของลัทธิสังคมนิยมแบบมีอัตตลักษณ์ของจีน  หำอ่ำนได้ในหนังสือ “เพรำะเหตุใด  6  ประกำร”  --  ผู้เขียน) 
 
ควำมจริงพื้นฐำนของทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงอำจย้อนหลังไปถึงยุคก่อตั้งประเทศจีนใหม่  
 ในยุคตั้งประเทศจีนใหม่จีนเรียกระบอบกำรปกครองในขณะนั้นว่ำเป็นระบอบประชำธิปไตยแผน
ใหม่ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกับระบอบประชำธิปไตยแผนเก่ำ ในทำงทฤษฎีปฏิวัติของจีน  ถือว่ำกำรปฏิวัติที่น ำโดย 
ดร.ซุนยัดเซ็นนั้นเป็นกำรปฏิวัติที่น ำโดยชนชั้นนำยทุน เป็นกำรปฏิวัติประชำธิปไตยแผนเก่ำ ส่วนกำรปฏิวัติที่
น ำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคต่อมำ เรียกว่ำกำรปฏิวัติประชำธิปไตยแผนใหม่ ในทำงกำรเมืองถือว่ำเป็น
กำรปฏิวัติที่น ำโดยชนชั้นกรรมำชีพที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทน มีชนชั้นชำวนำเป็นพันธมิตร และมีชนชั้น
นำยทุนน้อยและชนชั้นนำยทุนชำติเป็นแนวร่วม สะท้อนออกท่ีสัญลักษณ์ของธงชำติจีนที่มีดำวแดงดวงใหญ่ซึ่ง
หมำยถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้น ำ มีดำวเล็กอีกสี่ดวงเป็นบริวำร ซึ่งหมำยถึงชนชั้นทั้งสี่ที่กล่ำวมำ  
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ในระบอบเศรษฐกิจประชำธิปไตยแผนใหม่ที่สอดรับกับระบอบกำรเมืองนี้จะประกอบด้วยองค์เศรษฐกิจ  
5 ประเภท 
1.เศรษฐกิจรัฐวิสำหกิจ 
2.เศรษฐกิจสหกรณ ์
3.เศรษฐกิจทุนนิยมแห่งรัฐ  (คือรัฐเป็นเจ้ำของ  โดยท ำตัวเหมือนนำยทุนทั่วไปในระบอบทุนนิยม  ซึ่งรวมถึง
กำรร่วมทุนระว่ำงรัฐและเอกชน ) 
4.เศรษฐกิจทุนนิยมส่วนบุคคล   และ 
5.เศรษฐกิจผู้ผลิตสินค้ำรำยย่อยหรือเศรษฐกิจกึ่ งธรรมชำติ (หมำยถึงพวกหัตถกรรมกำรค้ำขำย
เล็กๆน้อยๆ  หรือเกษตรกรท ำกำรผลิตเบ็ดเตล็ด)      

 
 หลิวเส้ำฉี เคยกล่ำวว่ำ กำรปฏิวัติประชำธิปไตยแผนใหม่ โดยหลักทั่วไปจะไม่ท ำลำยระบอบ
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เศรษฐกิจประชำธิปไตยแผนใหม่เป็นเศรษฐกิจช่วงเปลี่ยนผ่ำนชนิดหนึ่ง เวลำของช่วง
เปลี่ยนผ่ำนสู่ระบอบสังคมนิยมต้องใช้เวลำนำนมำก ภำรกิจแกนหลักในช่วงนี้ก็คือ 
(รำยละเอียดของลัทธิสังคมนิยมแบบมีอัตตลักษณ์ของจีน  หำอ่ำนได้ในหนังสือ “เพรำะเหตุใด  6  ประกำร”   
กำรพัฒนำก ำลังกำรผลิต และว่ำ  ชนชั้นนำยทุนชำติในวันนี้ยังไม่ใช่เป้ำของกำรต่อสู้ ในด้ำนกำรผลิตนำยทุนมี 
“ต ำแหน่ง” สูงมำก กำรปกป้องพวกเขำ ควำมจริงแล้วก็คือกำรปกป้องกำรผลิต          

 
เหมำเจ๋อตง ผู้เขียนเอกสำรชี้น ำทำงทฤษฎีเล่มหนึ่งชื่อว่ำ “ว่ำด้วยลัทธิประชำธิปไตยแผนใหม่” (1940) ซึ่ง
อธิบำยถึงลักษณะทำงกำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ควรจะเป็นเมื่อกำรปฏิวัติส ำเร็จและ
สำมำรถยึดอ ำนำจรัฐได้  ซึ่งต้องถือว่ำเป็นควำมคิดเห็นร่วมกันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้น แม้ในปี 
1952 เหมำเจ๋อตงก็ยังได้ผลักดันให้ศูนย์น ำพรรคจีนเสนอ “แนวทำงหลักของยุคสมัยเปลี่ยนผ่ำน” ว่ำจะต้องใช้
ระยะเวลำค่อนข้ำงยำวนำน เพ่ือท ำให้ประเทศจีนเป็นแบบอุตสำหกรรม ( Industrialization) สังคมนิยมของ
ประเทศจะปรำกฏเป็นจริงอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ส่วนด้ำนเกษตรกรรม  หัตถกรรม อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมของทุน
นิยม ก็ต้องท ำกำรปฏิรูป (Reform) ตำมแนวสังคมนิยมให้ปรำกฏเป็นจริงอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน    
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ในปี 1956  ศูนย์กำรน ำพรรคจีน ได้เรียกประชุมเกี่ยวกับปัญหำปัญญำชน   และต่อด้วยกำรเสนอเข็มมุ่ง  
“ร้อยบุบผำบำนสะพรั่ง ร้อยส ำนักประชันขัน” เรียกร้องให้นักวิชำกำรเสนอควำมคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศ    
“ ปี 1958  .........  เนื่องจำกขำดประสบกำรณ์ต่อกำรสร้ำงสังคมนิยม ขำดควำมเข้ำใจที่เพียงพอต่อกฎเกณฑ์
กำรพัฒนำของเศรษฐกิจและต่อสภำพพ้ืนฐำนเศรษฐกิจจีน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง....... ขยำยเชิดชูบทบำทของ
เจตจ ำนงทำงอัตวิสัยและควำมพยำยำมทำงอัตวิสัย ไม่ได้ผ่ำนกำรใช้จุดทดลอง คล้อยหลังกำรเสนอ “แนวทำง
หลัก”  ก็เร่งด ำเนินกำรเคลื่อนไหว ก้ำวกระโดด และกำรเคลื่อนไหว คอมมูนปะชำชน (ปี 1958 – 1959 --- 
ผู้เขียน) อย่ำงขำดควำมรอบคอบ”   ผลก็คือเกิดภัยพิบัติในปี  1959 – 1961 กำรผลิตตกต่ ำโดยเฉพำะภำคเกษตร     
อนึ่ง ในปี 1957 ประเทศจีนได้มีกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเศรษฐศำสตร์ เพ่ือค้นหำกฎเกณฑ์ในกำร
พัฒนำประเทศ ประเด็นหลักท่ีพิจำรณำมำกที่สุดก็คือ เรื่อง “กฎแห่งมูลค่ำ” อันเป็นทฤษฎีพื้นฐำนของทุนนิยม 
ว่ำในเศรษฐกิจสังคมประชำธิปไตยแผนใหม่ ยังเป็นกฎที่ต้องใช้หรือใหม่ แต่ผลส ำเร็จในกำรประชุมครั้งนี้ที่
พยำยำมค้นหำแนวทำงและทฤษฎีที่จะพัฒนำประเทศนั้น ถูกกลบด้วยกระแสซ้ำยจัดในปีต่อมำ    
ในทำงปฏิบัติ จีนไปยึดติดกับรูปแบบของสหภำพโซเวียต คือภำคอุตสำหกรรมทุกอย่ำงต้องเป็นของรัฐ ภำค
เกษตรกรรมก็ต้องเป็นระบบนำรวม ในทำงทฤษฎี จีนก็ไปยึดติดกับควำมคิดที่เห็นว่ำ กำรแบ่งแยกระหว่ำง
เศรษฐกิจทุนนิยมกับเศรษฐกิจสังคมนิยมก็คือ ระบอบทุนนิยมใช้เศรษฐกิจกำรตลำด (Market Economy) 
ส่วนระบอบสังคมนิยมต้องใช้กำรวำงแผนโดยส่วนกลำง  (Central Planning) 
 ปี 1979 หลังกำรขึ้นน ำของเติ้งเสี่ยวผิง มีกำรประชุมทำงวิชำกำรเศรษฐศำสตร์เป็นครั้งที่ 2 ประเด็น
ส ำคัญที่วิเครำะห์กันก็ยังเป็น “กฎแห่งมูลค่ำ”  (Law of Value) แต่ตำมด้วยประเด็นที่ส ำคัญอีกประเด็นหนึ่ง 
คือ “เศรษฐกิจเชิงสินค้ำ” (Commodity Economy)  ว่ำเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและใช้ได้ในระบบเศรษฐกิจของจีน
หรือไม่ จำกประเด็นที่พิจำรณำทั้งสองข้อ ส่อให้เห็นว่ำ นักวิชำกำรจีนก ำลังยอมรับกฎของทุนนิยมบำงอย่ำง
และจะน ำมำซึ่งเศรษฐกิจกำรตลำด 

มำร์กซ 

 
และเองเกลส์ มีควำมเห็นว่ำ ในขั้นตอนลัทธิสังคมนิยม เนื่องด้วยกำรสถำปนำของระบบกรรมสิทธิ์รวมของ
ปัจจัยกำรผลิต ผู้คนจะไม่แลกเปลี่ยนผลผลิตของตนเองอีกต่อไป แรงงำนที่ใช้ไปในกำรผลิตผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ 
จะไม่สะท้อนมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ แต่จะเป็นส่วนหนึ่งของแรงงำนรวมของสังคมโดยตรง (จำกเนื้อหำใน
บทควำม “วิจำรณ์ธรรมนูญโกธำ” ของมำร์กซ) ในขณะเดียวกัน สภำพอนำธิปไตยของกำรผลิตทำงสังคม ก็จะ
ถูกแทนที่โดยองค์กรจัดตั้งที่มีจิตส ำนึกและมีแผนโครงกำร (จำกเนื้อหำในบทควำม “Anti-Duhring” :- แอนตี้
ดูริงห์ ของเองเกลส์) โดยสรุปก็คือ โครงกำรที่มีจิตส ำนึกจะแทนที่กลไกตลำดของ “มือที่มองไม่เห็น” และกฎ
แห่งมูลค่ำก็ไม่มีบทบำทในกำรปรับแก้กำรผลิตของสังคมนิยมอีกต่อไป 
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 ในหนังสือ “ปัญหำเศรษฐกิจสังคมนิยมโซเวียต” ที่เขียนโดย สตำลินในปี 1952 สตำลินเห็นว่ำ  ใน
เศรษฐกิจสังคมนิยม มีควำมจ ำเป็นของกำรผลิตในรูปสินค้ำและกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ และยืนยันถึงกำรใช้ 
“กฎแห่งมูลค่ำ” แต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่ำ กำรแลกเปลี่ยนปัจจัยกำรผลิตภำยในระหว่ำงหน่วยงำนในระบบ
กรรมสิทธิ์มวลชน  (All  people ownership) โดยแท้จริงไม่ใช่สินค้ำอีกต่อไป 
 แต่จำกสภำพควำมเป็นจริงที่ปรำกฏ นักวิชำกำรจีนพบว่ำกำรไม่ยึดกฎแห่งมูลค่ำและกำรผลิตเชิง
สินค้ำ ท ำให้เศรษฐกิจจีนได้รับควำมเสียหำยและด้อยประสิทธิภำพ ข้อสรุปของนักวิชำกำรจีนดูเหมือนจะมำลง
เอยที่ว่ำ  สังคมนิยมขั้นตอนแรกของประเทศจีน แท้จริงแล้วยังอยู่ในขอบข่ำยของระบอบทุนนิยม กฎแห่ง
มูลค่ำและเศรษฐกิจเชิงสินค้ำยังเป็นของจ ำเป็นและมีคุณค่ำ แต่ก็ไม่ปฏิเสธควำมคิดของมำร์กซและเองเกลส์ 
โดยเห็นว่ำนั่นอำจเป็นสังคมนิยมในระดับสูงแล้ว และที่ส ำคัญคือ สังคมสังคมนิยมที่ท่ำนหมำยถึงนั้น   เป็น
สังคมสังคมนิยมที่พัฒนำขึ้นจำกสังคมทุนนิยมที่ก ำลังกำรผลิตได้พัฒนำถึงระดับสูงแล้ว 
 ข้อวิจัยเหล่ำนี้แท้จริงแล้วก็คือพ้ืนฐำนทำงทฤษฎีที่น ำมำสู่ เศรษฐกิจสังคมนิยมกำรตลำดของจีนที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้น โดยพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงนี้  ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงจึงไม่ใช่ผลงำนหรือควำมคิดของเติ้ง
เสี่ยวผิงแต่ผู้เดียว หำกเป็นผลงำนคิดค้นมำเป็นเวลำยำวนำนของนักวิชำกำรจีนโดยรวม ที่คิดค้นกันมำตั้งแต่ยุค
ตั้งประเทศใหม่ๆ แม้จะต้องสะดุดหยุดชะงักไปในช่วงหนึ่ง และได้มำพลิกฟ้ืนอีกครั้งในกำรประชุมครั้งที่สองใน
ปี  1979   คุณูปกำรอันยิ่งใหญ่ของเติ้งเสี่ยวผิง จึงอยู่ที่กำรหยุดยั้งแก้ไขควำมผิดพลำด กล้ำที่จะเรียกร้องให้
คนจีนกลับมำเดินบนเส้นทำงที่ค้นหำสิ่งถูกต้องจำกควำมเป็นจริง 
 ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงไม่ใช่ทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นทฤษฎีที่พัฒนำตลอดเวลำ แม้แต่เติ้งเสี่ยวผิงเอง
ก็กล่ำวว่ำ กำรปฏิรูปเปิดกว้ำงก็ดี เศรษฐกิจกำรตลำดสังคมนิยมก็ดี ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวอย่ำงในอดีต เรำยัง
ขำดประสบกำรณ์ จึงต้องใช้วิธี “คล ำหินข้ำมแม่น้ ำ” ซึ่งหมำยถึงกำรก้ำวไปทีละก้ำวอย่ำงระมัดระวัง  
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยเศรษฐกิจของจีนครั้งใหญ่ครั้งนี้ ถ้ำจะว่ำไปแล้วก็เสมือนน ำจีนกลับไปในยุคของ
ประชำธิปไตยแผนใหม่ กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่สังคมนิยมอย่ำงสุกเอำเผำกินได้ท ำลำยชนชั้นนำยทุนและชนชั้น
นำยทุนน้อยไป แต่กำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เติ้งเสี่ยวผิงได้สร้ำงชนชั้นนำยทุนและชนชั้นนำยทุนน้อยขึ้นมำ
ใหม ่ และดูเหมือนว่ำจะมีอ ำนำจเศรษฐกิจมำกกว่ำเก่ำด้วยซ้ ำ   
 
จึงอดไม่ได้ที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่ำ จีนได้ละท้ิงสังคมนิยมและก ำลังเปลี่ยนไปสู่ทุนนิยม ? 
 ควำมจริงข้อสงสัยนี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้ำประวัติศำสตร์ย้อนยุคไปได้ สมมุติว่ำประเทศจีนยังอยู่ในยุคของ
ประชำธิปไตยแผนใหม่ ที่กล่ำวกันว่ำต้องใช้เวลำยำวนำนเป็น 50 ปีกว่ำจะเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ระบอบสังคมนิยม
ได้เรำก็จะเห็นกำรเจริญเติบใหญ่ของเศรษฐกิจกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลควบคู่ไปกับกำรเติบใหญ่ของเศรษฐกิจ
กรรมสิทธิ์รวม และก็จะไม่มีใครสงสัยว่ำประเทศจีนก ำลังก้ำวไปสู่ระบอบทุนนิยม      
เพรำะจีนประกำศชัดแล้วในเจตนำตั้งแต่ตั้งประเทศใหม่ว่ำทิศทำงกำรพัฒนำของระบอบประชำธิปไตยแผน
ใหม่ก็คือเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ระบอบสังคมนิยม  แต่เมื่อเกิดกำรเอนเอียงและผิดพลำดในกำรสร้ำงสรรค์ประเทศ จึง
ต้องถอยมำตั้งหลักกันใหม่ ท ำให้ดูเสมือนว่ำจีนยอมรับควำมพ่ำยแพ้ในกำรพัฒนำไปสู่สังคมนิยมและหันก้ำว
ไปสู่ทุนนิยม 
 จีนไม่เคยรับว่ำเศรษฐกิจกำรตลำดเป็นของผูกขำดของทุนนิยม และจะน ำจีนไปสู่ทุนนิยม เติ้งเสี่ยว
ผิงเคยกล่ำวไว้ว่ำ “ทุนนิยมก็มีกำรวำงแผน แล้วสังคมนิยมท ำไมจะมีกำรตลำดไม่ได้ กำรรับเศรษฐกิจ
กำรตลำดจึงไม่ได้หมำยควำมว่ำจีนก ำลังเดินไปสู่ทุนนิยม” จีนถือว่ำเศรษฐกิจกำรตลำดเป็นเพียงสิ่งเสริม
ส่วนบกพร่องของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม จูหรงจีเคยกล่ำวไว้ว่ำ “เศรษฐกิจภำครัฐยังจะเป็นเศรษฐกิจภำค
ส ำคัญของจีน ผลผลิตมวลรวมจำกภำครัฐวิสำหกิจจะต้องมีสัดส่วนเหนือกว่ำภำคเอกชน ทรัพย์สินรวมกันของ
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ภำครัฐวิสำหกิจจะต้องมำกกว่ำภำคเอกชน” เรำจึงได้เห็นว่ำแม้ในปัจจุบัน จีนจะปล่อยให้ภำคเอกชนควบคุม
กำรผลิตด้ำนสิ่งอุปโภคบริโภคทั่วไปเกือบทั้งหมด แต่ภำคเศรษฐกิจส ำคัญกลับถูกยึดครองโดยรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หลำยแห่งของจีนได้กลำยเป็นบรรษัทข้ำมชำติไปแล้ว 
 
กำรปฏิรูปประเทศของสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 

 

 
 
 
  

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองในพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน ค.ศ.1976 เหมำเจ๋อตง (Mao Zedong) 
ประธำนพรรคคอมมิวนิสต์จีนถึงแก่อสัญกรรม กลุ่มกำรเมืองที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกเหมำ เจ๋อตง ซึ่งมี
บทบำทส ำคัญในกำรปฏิวัติวัฒนะธรรม (ค.ศ.1966-1976)  หมดอ ำนำจลง  และบำงคนถูกจับกุมด ำเนินคดี
ข้อหำอำชญำกรรม อ่ัว กว๋อเฟิง (Hua Guafeng)   ประธำนพรรคคอมมิวนิสต์ ทำยำททำงกำรเมืองของเหมำ 
เจ๋อตงได้ด ำเนินนโยบำยตำมเหมำ เจ๋อตง  คือ ด ำเนินนโยบำยแบบสังคมนิยมต่อไป แต่อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกที่
เติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) กลับเข้ำมำมีบทบำทในพรรค  ฮั่ว กว๋อเฟิง ก็ถูกลดอ ำนำจลงเนื่องจำกกำรกลับ
เข้ำรับต ำแหน่งในคณะกรรมกำรกลำงของสมำชิกพรรคอำวุโส ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ณ์กำร
ปฏิวัติวัฒนธรรม  คณะกรรมกำรพรรคชุดใหม่จึงหันไปสนับสนุน เติ้ง เสี่ยวผิง  ซึ่งเท่ำกับว่ำเติ้ง เสี่ยวผิง  
สำมำรถกุมอ ำนำจในคณะกรรมกำรลำงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไว้ได้ ในที่สุด  ช่วง ค.ศ. 1980  ฮ่ัว กว๋อเฟิง
ได้ลำออกจำกต ำแหน่งประธำน 

คณะกรรมกำรกลำงของพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องจำกมีข้อขัดแจ้งกับสมำชิกของพรรคในเรื่องกำรปฏิวัติ
วัฒนธรรม ส่วนต ำแหน่งนำยยกรัฐมนตรี ฮ่ัว กว๋อเฟิงได้พ้นจำกต ำแหน่งไปก่อนหน้ำนี้แล้ว  โดยมีจ้ำว จื่อหยำง 
(Zhao Ziyang)  ที่เติ้ง เสี่ยวผิงสนับสนุน  ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีแทน  ดังนั้น  อ ำนำจของกลุ่มนิยมลัทธิ
เหมำจึงถูกลิดรอนลงโดยเติ้ง เสี่ยวผิงด้วยวิธีกำรละมุนละม่อม  เติ้ง เสี่ยวผิงได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนที่
ปรึกษำพรรค   

 นอกจำกกำรถูกลิดรอนอ ำนำจของกลุ่มนิยมลัทธิเหมำแล้ว รัฐบำลจีนภำยใต้กำรปกครองของเติ้ง 
เสี่ยวผิงได้พยำยำมลดอิทธิพลของลัทธิเหมำในหมู่ประชำชน  โดยโจมตีประเด็นเรื่องแนวควำมคิดกำรปฏิวัติ
ทำงชนชั้น กำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมว่ำไม่สำมำรถท ำให้ประชำชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นและยังท ำให้
ประเทศจีนล้ำหลัง 

เติ้ง เสี่ยวผิงมีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรพัฒนำประเทศจีนได้เจริญก้ำวหน้ำนั้น จะต้องพัฒนำทั้งด้ำน
กำรเกษตร อุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรทหำร กำรด ำเนินงำนนี้ได้จะต้องด ำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศ และเปิดประเทศเพ่ือน ำเอำวิทยำกำรตะวันตกมำพัฒนำประเทศ  ดังนั้น เติ้ง เสี่ยวผิงจึงเริ่ม
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ด ำเนินนโยบำยสี่ทันสมัย (Four Modenizationx)   เพ่ือพัฒนำประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนให้ทันสมัย
แบบตะวันตก 
            ตลอดระยะตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์ครองอ ำนำจ  ประชำกรประเทศจีนได้เพ่ิมขึ้นจำก 586 ล้ำนคน 
ใน พ.ศ. 1953 มำเป็น 1,200 ล้ำนคนใน พ.ศ. 1989 ท ำให้ ทรัพยำกรต่ำง ๆ ถูกบริโภคอย่ำงมำก   นอกจำกนี้ 
คุณภำพของประชำกรยังคงเป็นปัญหำ   คุณภำพกำรท ำงำนที่ถดถอย และกำรเน้นอุตสำหกรรมหนักและ
ยกเลิกเกษตรกรรำยย่อยท ำให้เกิดปัญหำเศรษฐกิจและสังคม  เช่น ปัญหำกำรว่ำงงำน เป็นต้น 

นโยบำยสี่ทันสมัย (Four Modenizationx) 
  

                                 
ในยุคเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ก้ำวขึ้นมำมีอ ำนำจในจีนเมื่อปี ค.ศ. 1976 เป็นช่วงเวลำทีจีน

ด ำเนินนโยบำยปฏิรูปควำมเจริญของบ้ำนเมืองให้ทันสมัย โดยเปิดประเทศรับวิทยำกำรจำกภำยนอกเพ่ือ
พัฒนำประเทศให้ทันสมัยตำมแบบตะวันตก เรียกว่ำ “นโยบำยสี่ทันสมัย” โดยเน้นพัฒนำ 4 ด้ำน คือ 
             1  ด้ำนเกษตรกรรม 

   
            2 ด้ำนอุตสำหกรรม   
            3 ด้ำนกำรป้องกันประเทศ 
            4 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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           เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำยสี่ทันสมัย 
กำรพัฒนำประเทศตำม “นโยบำยสี่ทันสมัย” ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน สรุปได้ดังนี้ 

1 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตทำงกำรเกษตรแผนใหม่ คือ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น โดยยินยอมให้เกษตรกรน ำผลผลิตส่วนที่เกิด

จำกปริมำณที่รัฐก ำหนดไปขำยในท้องตลำดได้ ใครผลิตได้มำกก็ย่อมมีรำยได้มำก เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่
เกษตรกรขยันท ำงำนและช่วยแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

(2) ชุมชนมีส่วนร่วมวำงแผนกำรผลิต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้แก่หมู่บ้ำนหรือชุมชนของตน รวมทั้งส่งเสริม
กำรผลิตส่วนบุคคล เช่น ให้เกษตรกรใช้เวลำว่ำงเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ เพ่ือน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยใน
ตลำดและมรีำยได้เป็นของตนเอง 

2 กำรพัฒนำอุตสำหกรรม นโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมสมัยใหม่ คือ 
(1) เน้นกำรผลิตอุตสำหกรรมเบำ หรือสินค้ำอุปโภคบริโภคเพ่ือกำรส่งออก 
(2) ส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 
(3) พัฒนำเมืองหลักบริเวณชำยฝั่งทะเลให้เป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”5เขต 
(4) ปรับปรุงโครงสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนในเขตเมืองส ำคัญต่ำง ๆ เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำรสื่อสำร 

และกำรสำธำรณูปโภคอ่ืน ๆ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม 
(5) น ำระบบกลไกตลำดมำใช้ โดยให้รำคำสินค้ำเปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์และ 

อุปทำนในตลำด 
3 กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันประเทศ เน้นพัฒนำกองทัพให้ทันสมัยโดยลดก ำลังทหำรให้น้อยลง 

แต่พัฒนำด้ำนคุณภำพโดยส่งเสริมกำรศึกษำในโรงเรียนทหำรและพัฒนำอำวุธของกองทัพให้ทันสมัย เป็น
ต้น 

4 พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพี่อเป็นรำกฐำนรองรับกำรพัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำของ
ประเทศ โดยจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำและ
วิจัย เพื่อน ำควำมรู้และผลงำนวิจัยไปใช้พัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 

 
            ผลกระทบและควำมส ำคัญของกำรปฏิรูปประเทศของสำธำรณรัฐประชำชนจีนกำรปฏิรูป 
ปประเทศตำม “นโยบำยสี่ทันสมัย” ในยุคของเติ้ง เสี่ยวผิง เกิดผลกระทบต่อจีนทั้งด้ำนดีและด้ำนเสีย ดังนี้ 

1 ด้ำนดี จีนมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก มีกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชำชำติ (GNP) เพ่ิมสูงขึ้น ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น มีรำยได้และกำรศึกษำสูงขึ้น สังคมจีนจึงเกิดชน
ชั้นกลำงเพ่ิมข้ึนจ ำนวนมำก 

2 ด้ำนเสีย เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจีน ดังนี้ 
(1) เกิดภำวะเงินเฟ้อ เนื่องจำกกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศมีมำกท ำให้กำรหมุนเวียนของเงินตรำใน

ระบบเศรษฐกิจมีควำมคล่องตัวสูง จึงท ำให้เกิดภำวะเงินเฟ้อ สินค้ำมีรำคำเพ่ิมสูงขึ้น 
(2) เกิดปัญหำควำมไม่เป็นธรรมในกำรกระจำยรำยได้ ผู้คนในเขตเมืองหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

มีรำยได้สูงกว่ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำแรงงำนในชนบท จึงเกิดกำรอพยพหลั่งไหลของคนในชนบทเข้ำสู่เมือง
มำกขึ้น 

(3) เกิดปัญหำสังคมต่ำง ๆ เช่น กำรทุจริตของข้ำรำชกำร กำรซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกและลัทธิ
บริโภคนิยม ปัญหำอำชญำกรรม โสเภณี และยำเสพติด เป็นต้น 
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ควำมส ำคัญของกำรปฏิรูปประเทศของจีน 
 ผลกำรปฏิรูปประเทศของจีนตั้งแต่ปี ศ.ศ.1976 เป็นต้นมำ ท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงต่อสำธำรรัฐ
ประชำชนจีนและต่อโลก ดังนี้ 
             1 ท ำให้จีนก้ำวเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของโลก และมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของโลกใน
ปัจจุบันเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกจีนมีจ ำนวนประชำกรถึง 1 ,200 ล้ำนคน จึงเป็นตลำดแรงงำนที่ใหญ่และมี
ก ำลังซื้อมหำศำล 
 2 ท ำให้เกิดกำรลงทุน กำรผลิต กำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรขยำยตัวของระบบทุนนิยมโลก
อย่ำงมำก ประเทศในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก ต่ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรขยำยควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำกับจีน
และกำรลงทุนในประเทศจีนทั้งสิ้น 

 

 
จีนก้ำวเข้ำสู่มหำอ ำนำจ 

ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=S9e_9rPBaQo&t=36s 
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ใบควำมรู้ 
กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น สำเหตุและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง 

สหภำพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครำมเย็น และวิกฤติกำรณ์และผลกระทบกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 
 

 
กำรปฏิวัติรัสเซีย และกำรก่อตั้งสหภำพโซเวียต 
กำรปฏิวัติรัสเซีย พ.ศ. 2460 และสงครำมกลำงเมืองรัสเซีย  สหภำพโซเวียตถูกก่อตั้งมำจำกกำรยึดอ ำนำจของ
พรรคบอลเชวิก โดยยึดอ ำนำจจำกพระเจ้ำซำร์นิโคลัสที่ 2 น ำโดย วลำดิมีร์ เลนิน เรียกกำรปฏิวัติครั้งนั้นว่ำ
กำรปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 เกิดขึ้นในวันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2460 ซึ่งอยู่ในระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่
หนึ่ง กำรปฏิวัติครั้งนั้นส่งผลให้ รัฐบำลของกษัตริย์ถูกยกเลิก ระบอบกำรปกครองโดยกษัตริย์ถูกยกเลิก ก่อเกิด
รัฐสังคมนิยมขึ้นมำแทน และเกิดเหตุกำรณ์สังหำรหมู่รำชวงศ์โรมำนอฟในเวลำต่อมำ ผลอ่ืนๆคือ กิจกำร
ธนำคำรและโรงงำนทั้งหมดถูกโอนเป็นของรัฐ และบัญชีส่วนบุคคลทั้งหมดถูกโอนให้แก่รัฐ และสหภำพโซเวียต
ถอนตัวออกจำกสงครำมโลกครั้งที่ 1 
ยุคสตำลิน (ค.ศ. 1922-1953) 

 
โจเซฟ สตำลินในปี ค.ศ. 1942 

นับตั้งแตส่ตำลินได้ถูกแต่งตั้งเป็นเลขำธิกำรพรรคคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1922 สตำลินได้ด ำเนินนโยบำย
แบบรวมอ ำนำจ แข็งกร้ำว และรุนแรง เขำได้ริเริ่มแผนปฏิรูป 5 ปี เพ่ือสร้ำงระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
แผนดังกล่ำวมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรทหำรและเศรษฐกิจ โดยเน้นกำรพ่ึงตนเองเป็นหลัก 
นโยบำยดังกล่ำวได้ท ำให้เกิดกำรก่อตั้งนำรวม (Collective farm) ขึ้น ส่งผลให้ชำวนำผู้ถือครองที่ดินอยู่ก่อน
เกิดควำมไม่พอใจ สตำลินจึงสร้ำงค่ำยกักกัน (Gulak) ขึ้นเพ่ือเป็นสถำนที่ในกำรคุมขังผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเขำ 
ตลอดกำรปกครองของสตำลินมีผู้คำดกำรณ์ว่ำมีนักโทษเสียชีวิตในค่ำยกักกันถึง 60 ล้ำนคน สตำลินได้ท ำกำร
กวำดล้ำงผู้ต่อต้ำนครั้งใหญ่ในช่วงกลำงทศวรรษที่ 1930 ซึ่งบุคคลเหล่ำนั้นรวมถึงสมำชิกพรรคบอลเชวิคห
ลำยๆคนซึ่งเคยร่วมกับเลนินในกำรท ำกำรปฏิวัติรัสเซียปี ค.ศ. 1917 ด้วย 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2460
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1917
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JStalin_Secretary_general_CCCP_1942.jpg


39 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ในปี ค.ศ. 1932 สหภำพโซเวียตได้มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือลดอำวุธ ณ กรุงเวียนนำ ในปีถัดมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและสหภำพโซเวียตได้ถูกสถำปนำขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร 
ยุคครุสชอฟ (ค.ศ. 1953-1964 

สตำลิน ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 5 มีนำคม ค.ศ. 1953 โดยไม่มีกำรแต่งตั้งทำยำททำงกำรเมือง นิกิตำ 
ครุสชอฟ ได้รับเลือกตั้งขึ้นเป็นเลขำนุกำรคนที่ 1 ของ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภำพโซเวียต (Communist 
Party of the Soviet Union) ซึ่งเปรียบเสมือนต ำแหน่งผู้น ำของประเทศ หลังจำกนั้นในปี ค.ศ. 1956 เขำก็
ท ำให้โลกตะลึงด้วยกำรด้วยกำรประณำมควำมเลวร้ำยของสตำลิน ผู้ท ำกำรปฏิวัติระบบนำรวม (Commune) 
ให้ทรัพย์สินของทุกคนเป็นของส่วนรวม และน ำสหภำพโซเวียตท ำ สงครำมเย็น กับสหรัฐอเมริกำ 

ในช่วงปลำยของ ค.ศ. 1950 เกิดกำรแตกแยกระหว่ำงจีนกับโซเวียต ในเรื่องของอุดมกำรณ์ของ
คอมมิวนิสต์ เนื่องจำกจีน โดย เหมำ เจ๋อตง ไม่เห็นด้วยกับกำรยอมรับระบบทุนของโซเวียต และเห็นว่ำควร
รักษำแนวคิดระบบนำรวมเอำไว้ กำรแตกแยกครั้งนี้ส่งผลให้ แอลบำเนีย กัมพูชำ และ โซมำเลียเลือกที่จะเป็น
พันธมิตรกับจีนแทนโซเวียต 

ในช่วงเวลำนี้ของสหภำพโซเวียตด ำเนินควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องในกำรหำประโยชน์ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดตัวดำวเทียมเทียมดวงแรกของโลก  สปุตนิก 1 ส่งสุนัขไลก้ำขึ้นสู่อวกำศ 
มนุษย์คนแรกของโลกที่ขึ้นสู่อวกำศคือ ยูริ กำกำริน ในปี ค.ศ. 1963 ส่งผู้หญิงคนแรกของโลกขึ้นสู่อวกำศ
คือ วำเลนตีนำ เตเรชโควำ ในปี ค.ศ.1965 ส่งอเล็กซี ลีโอนอฟ มนุษย์คนแรกที่เดินในอวกำศ รวมทั้งส่งโรเวอร์
คันแรกไปยังดวงจันทร์ ได้แก่ Lunokhod 1 และ Lunokhod 2 

แม้ครุสชอฟจะด ำเนินนโยบำยเน้นสันติภำพ และพยำยำมผ่อนคลำยสงครำมเย็น แต่เขำก็ด ำเนิน
นโยบำยทำงกำรเมืองผิดพลำดหลำยครั้ง อำทิ  วิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธคิวบำ  ในปี ค.ศ. 1962 ได้ท ำให้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศโซเวียตกับสหรัฐอเมริกำตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง นอกจำกนี้เขำยังส่งทหำรเข้ำไปยัง
โปแลนด์และฮังกำรีเพื่อสนับสนุนกำรปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ในที่สุดเขำก็ถูกยึดอ ำนำจในปี ค.ศ. 1964 

 
ยุคเบรจเนฟ (ค.ศ. 1964-1982) 

ในเดือน ตุลำคม ปี ค.ศ. 1964 คณะกรรมำธิกำรเพ่ือควำมมั่นคงแห่งรัฐ (Committee for State 
Security หรือ KGB) น ำโดย เลโอนิด เบรจเนฟ และ โคชิกิน ได้เข้ำท ำรัฐประหำรยึดอ ำนำจจำกครุสชอฟ โดย
ครุสชอฟถูกบีบให้ลำออกจำกต ำแหน่ง 

เบรจเนฟ ด ำรงต ำแหน่ง เลขำธิกำรพรรคและประธำนำธิบดี โดยมีนำยโคซิกิน เป็นนำยกรัฐมนตรี จึง
เรียกยุคนี้ว่ำสมัยผู้น ำร่วม เบรจเนฟ-โคชิกิน กำรด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศมีลักษณะผ่อนคลำย มีกำร
ด ำเนินกำรเจรจำกำรจ ำกัดอำวุธทำงยุทธศำสตร์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (SALT I,SALT II) ในปี ค.ศ.1972และ 
ค.ศ.1979 ตำมล ำดับ มีกำรด ำเนินกำรเจรจำเพ่ือควำมร่วมมือกันในยุโรปที่กรุงเฮลซิงกิ ในปี ค.ศ. 1975 มีกำร
ประกำศใช้ หลักกำรของเบรจเนฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน ค.ศ.1968 เพ่ือยืนยันสิทธิและพันธกิจของสหภำพ
โซเวียต ในกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยแก่ลัทธิสังคมนิยม 

ในด้ำนกำรบริหำรของพรรคคอมมิวนิสต์ เบรจเนฟได้ตั้งกฎกำรเปลี่ยนตัวบุคคลจำกภำยในโปลิตบูโร
ขึ้นมำใหม่โดยกำรจัดให้มีกำรเปลี่ยนบุคคลต่ำงๆ โดยไม่ต้องผ่ำนสมัชชำ แต่ผ่ำนแค่คณะกรรมกำรกลำงพรรค
เท่ำนั้น ซึ่งตำมธรรมนูญของพรรคแล้วถือว่ำสมัชชำพรรคเป็นองค์กรสูงสุดของพรรค ที่สำมำรถด ำเนินเป็น
อิสระจำกฝ่ำยผู้น ำได้ ที่ประชุมสมัชชำพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตประกอบด้วยสมำชิกถำวรทั้ง 14 คน กับ
สมำชิกสมทบทั้ง 10 คนของโปลิตบูโร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5_%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3
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และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เบรจเนฟ ถึงแก่อสัญกรรมวันที่ 10 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1982 ด้วยควำมสงบ โดยมี แอนโดรปอฟ ขึ้นเป็น
เลขำธิกำรพรรคคนใหม่ใน วันที่ 12 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1982 ยูริ วี แอนโดรปอฟ นั่งในต ำแหน่งเลขำธิกำร
พรรคได้ไม่นำนก็ถึงแก่อสัญกรรมวันที่ 9 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1984 กอนสตันติน ยู เชอร์เนนโก (Constantine U. 
Chernenko) ขึ้นเป็นเลขำธิกำรพรรคคอมมิวนิสต์ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1984 และเพียงหนึ่งปีก็ถึงแก่
อสัญกรรมในวันที่ 10 มีนำคม ค.ศ. 1985 

 
กำรปฏิรูปของกอร์บำชอฟ และกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต (ค.ศ. 1985-1991) 

ดูบทความหลักที่ การล่มสลายของสหภาพโซเวียต 

 
มิคำอิล กอร์บำชอฟ 

 
 

บอริส เยลซิน ยืนท้ำทำยคณะรัฐประหำรอยู่ด้ำนหน้ำรัฐสภำ วันที่ 19 สิงหำคม ค.ศ. 1991 
เมื่อ มิคำอิล กอร์บำชอฟได้ขึ้นครองอ ำนำจเขำได้ด ำเนินนโยบำยปฏิรูปกำรเมืองและเศรษฐกิจในสหภำพโซ
เวียตที่เรียกว่ำแผน "เปเรสตรอยกำ" (Perestroika) ที่ให้อิสรเสรีแก่ประชำชนมำกขึ้น เปิดโอกำสให้มีกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำล ให้เสรีภำพแก่สื่อมวลชน ซึ่งเป็นนโยบำยที่ไม่มีผู้น ำโซเวียตคนใดท ำมำก่อน นอกจำกนี้ 
เขำได้ด ำเนินโยบำยถอนทหำรออกจำกอัฟกำนิสถำน ในปีค.ศ. 1988 กำรปฏิรูปของกอร์บำชอฟได้ส่งผลให้เกิด
กฎหมำย Law on Cooperatives Law on Cooperatives ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจครั้งใหญ่
ที่สุดตั้งแต่สมัยเลนิน กฎหมำยนี้ได้อนุญำตให้ประชำชนมีทรัพย์สินส่วนบุคคล และด ำเนินกิจกำรเอกชนได้ ซึ่ง
ขัดต่อลัทธิมำร์กซ์อย่ำงสิ้นเชิง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1991
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1988
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_on_Cooperatives_Law_on_Cooperatives
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikhail_Gorbachev_1987_Cropped.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boris_Yeltsin_19_August_1991-1.jpg
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 ต่อมำ ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1990 ที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ได้มีมติเห็นชอบยกเลิกกำรรวม
อ ำนำจไว้ที่พรรคคอมมิวนิสต์ นั่นหมำยถึงพรรคคอมมิวนิสต์ได้กระจำยอ ำนำจสู่ประชำชนและท ำให้เกิดกำร
เลือกตั้ง ส่งผลให้อีกไม่กี่สัปดำห์ต่อมำ รัฐจ ำนวน 15 รัฐของสหภำพโซเวียตได้รับรองกฎหมำยเลือกตั้งทั่วไป 
และผลกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในปี ค.ศ. 1991 คือ บอริส เยลซิน ได้คะแนนสูงสุดถึง 
57.3% (มีกำรเลือกตั้งในวันที่ 12 มิถุนำยน ค.ศ. 1991) เนื่องจำกกอร์บำชอฟมีควำมพยำยำมที่จะลดควำม
เป็นศูนย์กลำงอ ำนำจของสหภำพโซเวียตสหภำพโซเวียตตึงได้มีแผนจะผ่ำนสนธิสัญญำ  New Union Treaty 
ซึ่งจะมำแทนสนธิสัญญำกำรก่อตั้งสหภำพโซเวียต   

 ปี ค.ศ. 1922 ซึ่งมีแผนจะลงนำมในวันที่ 20 สิงหำคม ค.ศ. 1991 มีเนื้อหำแปลงสหภำพโซเวียตให้
เป็นสหพันธรัฐ มีประธำนำธิบดีเป็นผู้น ำของรัฐนั้น ๆ 

 กำรปฏิรูปของกอร์บำชอฟส่งผลให้เกิดควำมไม่พอใจในหมู่สมำชิกซ้ำยจัดของพรรคคอมมิวนิสต์ และ
เกิดเป็นควำมพยำยำมที่จะยึดอ ำนำจกำรบริหำรจำกกอร์บำชอฟ เรียกกำรรัฐประหำรครั้งนั้นว่ำ  กำร
รัฐประหำรเดือนสิงหำคม แต่ไม่เป็นผลส ำเร็จเนื่องจำกเกิดกำรต่อต้ำนจำกประชำชนส่วนมำกในประเทศและ
เยลต์ซินสำมำรถกู้สถำนกำรณ์เอำไว้ได้ ผลคือ คณะรัฐประหำรถูกจับกุมและถูกสังหำร สนธิสัญญำถูกเห็นชอบ 
หลังจำกผ่ำนสนธิสัญญำรัฐย่อยต่ำงๆของสหภำพโซเวียตซึ่งมีควำมพยำยำมจะแยกตัวมำกก่อนหน้ำนี้แล้ว ได้มี
กำรลงประชำมติเห็นชอบกำรแยกตัวออกจำกสหภำพโซเวียต รัฐย่อยต่ำงๆจึงได้แยกตัวจำกสหภำพโซเวียตอ
ย่ำงสมบูรณ์ ท้ำยสุดในวันที่ 25 ธันวำคม ค.ศ. 1991 กอร์บำชอฟได้เห็นชอบโอนอ ำนำจกำรบริหำรทั้งหมดจำก
ประธำนำธิบดีแห่งสหภำพโซเวียต ให้กับ ประธำนำธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และในคืนวันนั้นธงชำติสหภำพ
โซเวียตได้ถูกเชิญลงจำกยอดเสำที่เครมลิน อันเป็นกำรสิ้นสุดสหภำพโซเวียตอย่ำงสมบูรณ์ 

ในปลำยทศวรรษที่ 1930 สหภำพโซเวียตได้ท ำสนธิสัญญำไม่รุกรำนกับนำซีเยอรมนีและในปีเดียวกันควำม
ล้มเหลวในกำรเจรจำให้ฟินแลนด์เลื่อนเขตแดนให้ห่ำงจำกเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (เลนินกรำดในสมัยนั้น) 
ออกไปอีก 25 กิโลเมตร ท ำให้สหภำพโซเวียตได้ใช้ก ำลังบุกฟินแลนด์ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของสหภำพโซเวียต 

 แม้ว่ำสหภำพโซเวียตและนำซีเยอรมนีจะได้ท ำข้อตกลงไม่รุกรำน แต่นำซีเยอรมนีได้ละเมิดข้อตกลง
และรุกรำนสหภำพโซเวียตในเดือนมิถุนำยน ค.ศ. 1941 แม้ว่ำกองทัพของสหภำพโซเวียตจะมียุทโธปรณ์ที่
ทันสมัยซึ่งเป็นผลมำจำกแผนปฏิรูป 5 ปี แต่กองทัพแดง ขำดผู้น ำทำงกำรทหำรซึ่งเป็นผลมำจำกกำรกวำดล้ำง
ครั้งใหญ่ของสตำลิน ท ำให้กองทัพแดงขำดบุคลำกรไปเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้ในช่วงแรกของสงครำมสหภำพ
โซเวียตพ่ำยแพ้มำโดยตลอด แต่เมื่อก ำลังเสริมจำกไซบีเรียมำถึงสงครำมจึงเปลี่ยนไป ฝ่ำยเยอรมนีประสบกับ
ควำมพ่ำยแพ้มำตลอดจนเสียกรุงเบอร์ลินให้แก่สหภำพโซเวียต และสิ้นสุดสงครำมเมื่อปี ค.ศ. 1945 อย่ำงไรก็
ตำม สงครำมดังกล่ำวส่งผลให้ชำวรัสเซียเสียชีวิตไปกว่ำ 10 ล้ำนคน บ้ำนเรือน ไร่ นำเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวง 
เมื่อสิ้นสุดสงครำมสหภำพโซเวียตได้สถำปนำกำรปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้นในรัฐต่ำงๆที่ถูกปลดแอกจำก
กำรยึดครองของนำซีเยอรมันในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 เช่น โปแลนด์ โรมำเนีย เป็นต้น 

 ในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 สหภำพโซเวียตได้ซ่อมแซมบ้ำนเมืองที่เสียหำยจำกสงครำม ฟ้ืนฟู
ระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งแผ่ขยำยอ ำนำจและก่อตั้งรัฐบริวำรในยุโรบตะวันออก ต่อมำได้ก่อตั้งคณะกรรมกำร
ช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ (Comecon) ในปีค.ศ. 1949 และสถำปนำสนธิสัญญำวอร์ซอในปี ค.ศ. 1955 หลัง
สงครำมโลกครั้งที่ 2 นับเป็นกำรเริ่มตันของสงครำมเย็นอย่ำงแท้จริง ซึ่งเปลี่ยนประเทศพันธมิตรในสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 อย่ำง สหรำชอำณำจักร และ สหรัฐอเมริกำ ให้กลำยเป็นศัตรูกับสหภำพโซเวียต 

http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Union_Treaty
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Creation_of_the_USSR
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1922
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95_%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1991&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95_%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1991&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3


42 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 กำรก่อตัวของสหภำพโซเวียตเกิดขึ้นเมื่อกำรปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 ถึงจุดสูงสุด โค่นล้มกำร
ปกครองของพระเจ้ำซำร์นิโคลัสที่ 2 สหภำพโซเวียตเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศแรกของโลก โดย
เปลี่ยนแปลงกำรปกครองมำเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภำยใต้กำรน ำของกลุ่มบอลเชวิค (ต่อมำเป็น
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภำพโซเวียต) เมื่อปี พ.ศ. 2460(ค.ศ. 1917) องคก์รทำงกำรเมืองที่ปกครองประเทศมี
พรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภำพโซเวียต  ซึ่งเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ รวมทั้งนโยบำย
ต่ำงประเทศ 

 หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพแดงได้ท ำลำยกองทัพนำซีจนย่อยยับ และยึดครองกรุงเบอร์ลิน
ได้แล้ว สหภำพโซเวียตได้ท ำกำรก่อตั้งรัฐสังคมนิยมในประเทศที่โซเวียตยึดครองจำกฝ่ำยนำซีในแนวรบ 
ด้ำนตะวันออก จนเกิดเป็นโลกตะวันออกซึ่งเป็นหนึ่งขั้วมหำอ ำนำจในช่วงสงครำมเย็น 

 เขตแดนของสหภำพโซเวียตเปลี่ยนแปลงเสมอ ก่อนกำรล่มสลำยมีเขตแดนอยู่ในแนวใกล้เคียงกับ
ปลำยยุคจักรวรรดิรัสเซีย ไม่รวมประเทศโปแลนด์ ฟินแลนด์ และรัฐอะแลสกำโดยมีอำณำเขตติดต่อกับ
นอร์เวย์ ฟินแลนด์ โปแลนด์ ฮังกำรีบัลแกเรีย โรมำเนีย เชโกสโลวำเกีย ตุรกี อิหร่ำน อัฟกำนิสถำน
จีน มองโกเลีย และเกำหลีเหนือ อีกท้ังยังมีพรมแดนทำงทะเลใกล้กับรัฐอะแลสกำของสหรัฐอเมริกำด้วย 

 
ประเทศที่แยกตัวจำกสหภำพโซเวียต 

สหภำพโซเวียตได้ล่มสลำยเมื่อปี ค.ศ. 1991 ท ำให้สำธำรณรัฐต่ำง ๆ แบ่งแยกตั้งเป็นประเทศทั้งหมด 
15 ประเทศ หลังจำกกำรแยกตัวออกมำปกครองอย่ำงเอกเทศแล้ว ประเทศเหล่ำนี้ยังมีกำรรวมกลุ่มกันเป็น
เครือรัฐเอกรำชCommonwealth of Independent States (CIS) ยกเว้น เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย 

 
แผนที่  สหภำพโซเวียตเมื่อปี พ.ศ. 2532 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1917
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2460
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1991
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
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กำรสิ้นสุดสงครำมเย็น 
 สหภำพโซเวียตในยุคที่มิคกำฮิล กอร์บำซอฟ (Mikhail Gorbachev) เป็นผู้น ำได้ด ำเนินกำรปฎิรูป
บ้ำนเมืองหลำยด้ำน และเป็นจุดเริ่มต้นท ำให้สภำวะสงครำมเย็นเริ่มคลี่คลำยตัวลง สรุปได้ดังนี้ 

1. กำรใช้นโยบำยปฏิรูปกำรเมืองและเศรษฐกิจของสหภำพโซเวียตให้เป็นเสรีประชำธิปไตยมำกขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1985 เรียกว่ำ “นโยบำยเปิด-ปรับ” หรือกลำสนอสต์-เปเรสทรอยกำ 

2. กำรรวมเยอรมนีตะวันออกเข้ำกับตะวันตกเป็นประเทศเดียวกันได้ส ำเร็จใน ค.ศ. 1990 
3. กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียตในปี ค.ศ.1991 คือกำรยุติกำรรวมตัวเป็นสหภำพโซเวียตของ 15 

สำธำรณรัฐและท ำให้เกิดรัฐเอกรำช 15 ประเทศ สำเหตุของกำรล้มสลำยของสหภำพโซเวียต คือ ปัญหำเงิน
เฟ้อและควำมตกต่ ำทำงเศรษฐกิจ และปัญหำกำรเมืองภำยใน 

4.  กำรก่อรัฐประหำรเพ่ือโค่นล้มรัฐบำลของพวกคอมมิวนิสต์หัวเก่ำควำมเปลี่ยนแปลงภำยหลังสิ้นสุด
ยุคสงครำมเย็นควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจภำยหลังกำรสิ้นสุดสงครำมเย็นนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1991 เป็นต้นมำ บรรยำกำศควำมตึงเครียดของโลกในยุคสงครำมเย็น ได้สิ้นสุดลง มีกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมืองที่ส ำคัญคือ ประเทศคอมมิวนิสต์เริ่มปรับตัวเข้ำสู่วิถีทำงของระบอบประชำธิปไตยมำกขึ้น และเปลี่ยน
มำใช้ระบบเศรษฐกิจแบบกำรตลำดหรือทุนนิยมเสรีตำมอย่ำงโลกตะวันตก  

ควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจของโลกภำยหลังกำรสิ้นสุดยึดสงครำมเย็น มีดังนี้ 
1. กำรเกิดสำธำรณรัฐเอกรำช 15 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ยูเครน ลัตเวีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย เบลำรุส 

มอลโดวำ อุซเบกิสสถำน อำร์เมเนีย ทำจิกิสถำน เติร์กเมนิสสถำน คำซัคสถำน จอร์เจีย อำเซอร์ไบจำน และ
คีร์กีซสถำน 

2. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองในยุโรปตะวันออก 
 2.1 กำรล่มสลำยของสหพันธรัฐยูโกสลำเวีย รัฐต่ำงๆได้แยกตัวเป็นประเทศเอกรำช 
 2.2 โปแลนด์ เป็นชำติแรกในยุโรปที่มีกำรปฏิรูประบอบกำรเมืองเข้ำสู่ระบอบประชำธิปไตย และ
เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมำเป็นระบบตลำดเสรีเหมือนอย่ำงประเทศตะวันตก 
 2.3  ฮังกำรี มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและระบบเศรษฐกิจท ำนองเดียวกับโปแลนด์ ในปี ค.ศ. 1991 
 2.4 เชโกสโลวะเกีย ในเดือนมกรำ ค.ศ. 1993 เชโกสโลวะเกียประกำศแยกออกเป็น 2 ประเทศ
คือ สำธำรณรัฐเช็ก และสำธำรณรัฐสโลวะเกีย 
 2.5 เยอรมนีตะวันออก รวมกับเยอรมนีตะวันตกใน ค.ศ. 1990 ภำยใต้ชื่อประเทศ “สหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนี” ปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตยและใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบกำรตลำด 

3. กำรเปิดประเทศของจีน ในปี ค.ศ. 1992 จีนประกำศนโยบำยปฎิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบ
ตลำดเสรี ส่งเสริมกำรลงทุนของนักธุรกิจต่ำงชำติ 

 
กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 

ที่มำ.. https://www.youtube.com/watch?v=qI-Q13vcs7A&t=259s 
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แผนภูมิแสดง  กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     สำเหตุ นโยบำยเปเรสตรอยกำและกลำสนอสต์ 

กลำสนอสต์ นโยบำยที่เปิดระบบต่ำงๆที่
ถูกปิดให้มีควำมคล่องตัว สหภำพโซเวียต
เปลี่ยนจำกระบอบกำรบริหำรที่ข้ึนอยู่กับ
รัฐบำลส่วนกลำงซึ่งมีอ ำนำจมำกและไม่
เปิดเผยเรื่องรำวต่ำงๆต่อประชำชน มำเป็น
รัฐบำลที่เปิดเผยต่อประชำชนมำกขึ้น 

เปเรสทรอยก้ำ กำรจัดโครงสร้ำงใหม่ทำงเศรษฐกิจในสังคม
โซเวียตปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจโดยให้กลไกรำคำมำ
ควบคุม ลดบทบำทของรัฐลง ประชำชนมีสิทธิและเสรีภำพ
ในกำรแสดงออกทำงควำมคิดมำกขึ้นน ำไปสู่กำรเคลื่อนไหว
เรียกร้องเอกรำชของรัฐต่ำงๆ ขณะเดียวกันประเทศยุโรป
ตะวันออกก็เรียกร้องเสรีภำพและประชำธิปไตยจนน ำไปสู่
กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียตในที่สุด 
 

ล ำดับ
เหตกุารณ์ 

มีกำรด ำเนินนโยบำยปฏิรูปในลักษณะเสรี
ประชาธิปไตย 

ฝ่ำยอนุรักษ์นิยม และ
คอมมิวนิสต์ไม่พอใจ 

รัฐประหำรประธำนำธิบดี 
ฮำอิล กอร์บำชอฟไม่ส ำเร็จ 
 

อ ำนำจตกอยู่ในมือประธำนำธิบดี 
รัฐต่ำง ๆในสหภำพโซเวียต 

เกิดแนวคิด
ชำตินิยม 

ชำติต่ำงๆแยกตัวเป็น
อิสระ (รัสเซียเป็นชำติ
แรก) 

โปแลนด์เลือกตั้งแบบเสรีประชำธิปไตย 

แสดงให้เห็นว่ำสหภำพโซเวียต
เสื่อมอ ำนำจลงแล้ว 

ปฏิรูปกำรปกครองจำกคอมมิวนิสต์ เป็นประชำธิปไตย 

     ผลกระทบ 

1. ท ำให้สงครำมเย็นสิ้นสุดลง 
2. ดุลแห่งอ ำนำจของโลกเปลี่ยนแปลงไป สหรัฐอเมริกำ 
    ได้กลำยเป็นประเทศมหำอ ำนำจอันดับหนึ่งของโลก 
3. กำรที่สหภำพโซเวียตแตกออกเป็นสำธำรณรัฐต่ำงๆ  
   ท ำให้ประเทศในสหภำพโซเวียตเดิมมีควำมอ่อนแอ 

ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจ  บัญชีเดินสะพัดของไทยขำดดุล  
เมื่อเศรษฐกิจตกต่ ำแล้ว ภำคเอกชนส่วนใหญ่
จ่ำยหนี้คืนต่ำงประเทศในรูปเงินดอลลำร์ 
ยิ่งเป็นกำรท ำให้ทุนส ำรองระหว่ำงประเทศ 
ของไทยลดลงมำกข้ึน 
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แผนที่แสดงประเทศที่แยกตัวออกจำกสหภำพโซเวียต 
 

 
 
ประเทศที่แยกตัวออกจำกสหภำพโซเวียต 15 ประเทศ  ได้แก ่
1. รัสเซีย – สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation (Russian SFSR)เมืองหลวง คือ มอสโก 
2. ยูเครน Ukrainian SSRเมืองหลวง คือ เคียฟ Kiev 
3. อำร์เมเนีย Armenian SSRเมืองหลวง คือ เยรำวำน Yerevan 
4. เบลำรุส Byelorussian SSR เมืองหลวง คือ มินสก์ Minsk 
5. จอร์เจีย Georgian SSR เมืองหลวง คือ ทบีลีซี Tbilisi 
6. มอลโดวำ Moldavian SSR เมืองหลวง คือ คีนีเนฟ Chişinău 
7. คำซัคสถำน Kazakh SSR เมืองหลวง คือ อัลมำ-อำตำ Alma-Ata 
8. อุซเบกิสถำน Uzbek SSR เมืองหลวง คือ ทัสเคนต์ Tashkent 
9. เติร์กเมนิสถำน Turkmen SSR เมืองหลวง คือ อัชกำบำด Ashgabat 
10. คีร์กิซสถำน Kirghiz SSR เมืองหลวง คือ ฟรุณซ์ Frunze 
11. ทำจิกิสถำน Tajik SSRเมืองหลวง คือ ดูซัมบี Dushanbe 
12. อำเซอร์ไบจำน Azerbaijan SSRเมืองหลวง คือ บำกู Baku 
13. เอสโตเนีย* Estonian SSRเมืองหลวง คือ ทัลลินำ Tallinn 
14. แลตเวีย*Latvian SSR เมืองหลวง คือ ริกำ Riga 
15. ลิธัวเนีย*Lithuanian SSR เมืองหลวง คือ วิลนิอุส Vilnius 
 
 
 

http://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/zz24.png
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https://www.youtube.com/watch?v=qI-Q13vcs7A
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์   

SAS Curriculum Pathways 
 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เร่ือง สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

 
    หัวข้อ QL# 38  Johnson and the Vietnam War 
    หัวข้อ QL# 936  The Cuban Missile Crisis 
   หัวข้อ QL# 603  The Chinese Cultural Revolution 

เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไมต่้องใส)่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','936');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','603');
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
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ขั้นตอนกำรใช้บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
 

 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

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

หัวข้อ(QL#) 38 

นักเรียนเข้ำใช้ตำมขั้นตอน  
ตำมหมำยเลข และลูกศรชี้ 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
 

 
 
Johnson and the Vietnam War 
 

Quick Launch #38  
Estimate to Complete  60-90 minutes  
Objectives 
The student will  
 Activate and build background knowledge about the Cold War, the Gulf of Tonkin 

incident, and increased U.S. involvement in Vietnam 
 Analyze the relevant primary-source documents and identify arguments with varying 

points of view 
 Evaluate the arguments for and against increasing U.S. military commitment in Vietnam 
 
Assessment 
The Wrap-Up  
 Reviews the relative support for the Vietnam War prior to the Tet Offensive in 1968 
 Describes the results of the Vietnam War in loss of lives, economic impact, and political 

implications 
 Discusses the impact that the volatile conflict in Vietnam had on President Johnson's 

domestic agenda 
 Offers questions for further discussion 

https://www.sascurriculumpathways.com/portal/resources/socialstudies/documentanalyzerseries/content/global/materials/wrapUp.jsf?resourceID=38
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Johnson and the Vietnam War: Wrap-Up and Discussion Questions  

In March 1965, President Lyndon Johnson ordered combat troops to Vietnam. By the end of 
the year, more than 200,000 American soldiers were fighting in Southeast Asia. In response 
the North Vietnamese Communist Party adopted a protracted war strategy, refusing to 
confront the superior American forces in open combat. Instead, they relied on guerrilla 
warfare, believing that the Americans would eventually tire of a war that seemed to drag on 
interminably. 

Over the next three years the American troop presence in Vietnam grew to more than 
500,000. American military leaders confidently claimed that enemy losses were growing and 
that the U.S. was winning the war. However, during the January 1968 Tet holiday, North 
Vietnam and the National Liberation Front launched a massive coordinated attack 
throughout the country. While American forces successfully beat back the assault, the public 
relations damage to Johnson's administration was devastating. 

Vietnam anti-war protests began even before the war started. Prior to the Tet Offensive a 
majority of the American people supported the president's actions. Following Tet, public 
opinion turned against Johnson. Opposition to the war reached a climax in October 1969 
with the nationwide Vietnam Moratorium, in which two million Americans participated. 

President Johnson's domestic anti-poverty program, the "Great Society," suffered as he was 
forced to devote more money and political power to the war. Finally, battered by the 
demands of a wartime presidency and facing rising domestic criticism, Johnson announced 
that he would not seek re-election in 1968. This cleared the path for the election of Richard 
Nixon, who continued the war for five more years. Johnson died of a heart attack in January 
1973, just five days before the U.S. signed a peace treaty with North Vietnam and agreed to 
withdraw all American troops. 

Ultimately the Vietnam War cost America 58,000 lives and over $150 billion dollars. The war 
cost Vietnam millions of lives and left the nation devastated. In November 1973 Congress 
passed the War Powers Act. It severely limited the president's discretionary power to commit 
U.S. military forces. Congress overrode President Nixon's attempt to veto the law. 

Questions for Discussion 
1. Did the United States have a legitimate purpose in halting the spread of communist 

influence in Asia?  
2. What constitutional role does Congress have in issues of peace and war?  
3. What process should a nation undergo when deciding to go to war?  
 



52 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

QL#38 : Johnson and the Vietnam War (ประธำนำธิบดีจอห์นสันกับสงครำมเวียดนำม) 
 
Lesson Guide :  
 บทเรียนนี้เป็นประเภท Interactive Tool เป็นเรื่องบทบำทของสหรัฐอเมริกำสมัยประธำนำธิบดี 
ลินดอน จอห์นสัน (Lyndon Johnson) ในสงครำมเวียดนำม ซึ่งวิจำรณ์กำรสนับสนุนสงครำมเวียดนำม ก่อนที่
จะเกิดยุทธกำรไซ่ง่อน (Tet Offensive) ในปี 1968 ผลของสงครำมเวียดนำมทำให้สูญเสียชีวิต ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและกำรเมือง น ำไปสู่กำรวิจำรณ์ผลกระทบที่เกิดจำกควำมขัดแย้งในประเทศเวียดนำม ที่มีขึ้น 
ในกำรประชุมภำยในประเทศของประธำนำธิบดีจอห์นสัน สิ่งที่ควรด ำเนินกำรคือ ก ำหนดให้นักเรียนแสดง
ควำมคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้ำนตำมควำมคิด ซึ่งควำมคิดเห็นเหล่ำนี้มำจำกกำรวิเครำะห์หลักฐำนชั้นต้น 
ที่อยู่ในบทเรียนนี้  
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้  
 1. นักเรียนมีควำมรู้เรื่องสงครำมเย็น อุบัติกำรณ์ที่อ่ำวตังเกี๋ย (the Gulf of Tonkin) และกำรขยำย
บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกำในเวียดนำม  
 2. นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์ หลักฐำนชั้นต้นที่เกี่ยวข้อง และทรำบถึงมุมมองที่หลำกหลำยแตกต่ำง
กันออกไป  
 3. นักเรียนประเมินเหตุผลของกำรอภิปรำยเรื่อง กำรขยำยบทบำททำงกำรทหำรของสหรัฐอเมริกำ
ในเวียดนำม  
 
 บทเรียนนี้ได้เตรียม Scoring Guide เป็นเกณฑ์กำรให้คะแนนแก่นักเรียนในกำรวิเครำะห์หลักฐำน
ชั้นต้น (Criteria for Document Analysis) และเกณฑ์ส ำหรับกิจกรรมแสดงควำมคิดเห็นสนับสนุนหรือ
คัดค้ำน (Criteria for Essay, Debate, or Presentation) และมีสื่อที่นำไปสู่กำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ 
ได้แก่ Movie Notes ที่ใช้ประกอบกำรชมภำพยนตร์, Documents ซึ่งเป็นหลักฐำนชั้นต้นพร้อมแบบฝึกหัด 

 
Focus Question :  
 ค ำถำมส ำคัญในบทเรียนนี้คือ  “Should President Johnson increase the United States’ 
troop commitment to South Vietnam in 1965? ” ซึ่งนักเรียนจะได้วิเครำะห์ว่ำ ประธำนำธิบดีจอห์นสัน
ควรเพิ่มกองทหำรสหรัฐอเมริกำในประเทศเวียดนำมใต้ในปี 1965 หรือไม ่
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บทสรุปย่อ (Wrap-Up) :  
 ในเดือนมีนำคม ปี ค.ศ.1965 ประธำนำธิบดี ลินดอน จอห์นสัน ประกำศเริ่มกำรเคลื่อนกองทัพเข้ำสู่
เวียดนำม จนในช่วงปลำยปีเดียวกัน มีทหำรประจ ำกำรสู้รบอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมแล้ว
มำกกว่ำสองแสนนำย ในส่วนของเวียดนำมเหนือนั้นได้ตอบโต้ด้วยกำรท ำสงครำมแบบกองโจรและยืดเยื้อ  
สำมปีต่อมำ ทหำรอเมริกันในเวียดนำมเพ่ิมจ ำนวนเป็นกว่ำห้ำแสนคน ในช่วงเทศกำลวันตรุษของคนเวียดนำม 
เวียดนำมเหนือและแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชำติ (the National Liberation Front) ร่วมกันท ำกำรโจมตี
กองทัพอเมริกันอย่ำงหนัก แต่กองทัพอเมริกันก็สำมำรถรุกสวนกลับและพลิกสถำนกำรณ์ได้ส ำเร็จ ในขณะที่
สื่อและประชำชนในอเมริกำก็ต่ำงประณำมกำรทำสงครำมครั้งนี้ของประธำนำธิบดีจอห์นสัน  ประธำนำธิบดี
จอห์นสันเสนอนโยบำยแก้จนภำยในประเทศ ที่ชื่อว่ำ “Great Society” ได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกกำร 
ใช้เงินไปกับสงครำมเวียดนำม รวมทั้งตัวประธำนำธิบดี แม้จะถูกโจมตีภำยในประเทศ แต่มิได้ลำออกจำก
ต ำแหน่ง จึงเปิดทำงให้ ริชำร์ด นิกสัน ก้ำวขึ้นมำสู่ต ำแหน่งประธำนำธิบดีแทน และสำนต่อสงครำมเวียดนำม
ไปอีกถึง 5 ปี อดีตประธำนำธิบดีลินดอน จอห์นสัน ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจ (ค.ศ.1973) เพียงแค่ห้ำวัน
ก่อนกำรลงนำมในสนธิสัญญำสงบศึกระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและเวียดนำมเหนือ  ซึ่งจบลงด้วยกำรถอนทหำร
ทั้งหมดออกจำกเวียดนำม 
 สงครำมเวียดนำม คร่ำชีวิตชำวอเมริกันไปมำกกว่ำ 58,000 คน และสหรัฐอเมริกำต้องสูญเงินในกำร
ท ำสงครำมไปมำกกว่ำ 150 พันล้ำนดอลลำร์ พร้อมทั้งพรำกชีวิตนับล้ำนของชำวเวียดนำมกับประเทศ 
ที่เสียหำยย่อยยับ ในเดือนพฤศจิกำยน ปี ค.ศ.1973 สภำคองเกรสได้ผ่ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ ำกัดอ ำนำจ 
ในด้ำนกำรทหำรของประธำนำธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งเกือบจะถูกคัดค้ำนโดยประธำนำธิบดีนิกสัน) 
 
ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย (Questions for Discussion) :  
 1. Did the United States have a legitimate purpose in halting the spread of 
communist influence in Asia?  
 2. What constitutional role does Congress have in issues of peace and war?  
 3. What process should a nation undergo when deciding to go to war?  
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ภำพยนตร์ (Background Movies) :  
 บทเรียนหน้ำแรกนี้ เมื่อระบุชื่อนักเรียนแล้ว คลิกที่ GO ก็จะเข้ำสู่บทเรียน นักเรียนจะได้ศึกษำ
บทเรียนนี้แล้วอภิปรำยหรือแสดงควำมคิดเห็นตำม Focus Question หลังจำกชมภำพยนตร์เรียบร้อยแล้ว  
ให้นักเรียนตอบคำถำมที่อยู่ด้ำนขวำ หรือตอบไปพร้อมกับกำรชมภำพยนตร์ก็ได้ ซึ่งหำค ำตอบได้จำก caption 
ของภำพยนตร์แต่ละเรื่อง (ไม่ต้องหำค ำตอบจำกแหล่งอ่ืน) นักเรียนควรส ำรวจค ำถำมให้ครบ ซ่ึงค ำถำมสุดท้ำย
ต้องใช้ควำมรู้ทั้งหมดให้เป็นประโยชน์  
 
 Movie ที่ 1 : กองก ำลังต่ำงชำติครอบง ำประเทศเวียดนำมเป็นระยะเวลำนำน  
 สมัยประวัติศำสตร์ ประเทศจีนได้ปกครองเวียดนำมมำนำนกว่ำ 1,000 ปี ในยุคต่อมำประเทศ
เวียดนำมเป็นอำณำนิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Colonial Indochina) โดยฝรั่งเศส
ได้เข้ำมำแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรปกครองเวียดนำมตั้งแต่  ค.ศ.1850 จนสิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่ 2 
ภำยหลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกำและสหภำพโซเวียตสร้ำงอิทธิพลเหนือทวีปเอเชีย และ
ก้ำวเข้ำสู่ยุคสงครำมเย็น ในปี 1949 กองก ำลังคอมมิวนิสต์ของเหมำ เจ๋อตุง (Mao Zedong) เข้ำปกครอง
ประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1950 สงครำมเย็นระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับสหภำพโซเวียตเกิดร้อนระอุขึ้นมำ  เมื่อ
คอมมิวนิสต์เกำหลีเหนือบุกรุก เกำหลีใต้ ประธำนำธิบดีแฮร์รี  เอส . ทรูแมน (Harry S. Truman) ของ
สหรัฐอเมริกำได้ส่งกองทัพเข้ำไปช่วยเหลือเกำหลีใต้ ซึ่งสหรัฐอเมริกำมีควำมเชื่อในทฤษฎีโดมิโนว่ำ ถ้ำประเทศ
หนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศอ่ืนที่อยู่ข้ำงเคียงก็จะกลำยเป็นคอมมิวนิสต์ด้วย ดังนั้น สหรัฐอเมริกำต้องเข้ำไป
ปิดล้อมคอมมิวนิสต์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยำลูกโซ่ในทวีปเอเซีย 
 

 
 
Movie ที่ 2 : สหรัฐอเมริกำกับสงครำมเวียดนำม  
 สหรัฐอเมริกำหันมำสนใจประเทศเวียดนำม ปี ค.ศ.1950 สหรัฐอเมริกำพยำยำมจะหยุดกำรรุกรำน
ของคอมมิวนิสต์ โดยเข้ำช่วยเหลือฝรั่งเศสฟ้ืนฟูกำรปกครองประเทศเวียดนำม ฝรั่งเศสได้กลับเข้ำมำขับไล่
รัฐบำลของโฮจิมินห์และไม่ยอมรับเอกรำชของเวียดนำม น ำไปสู่สงครำมจนในที่สุดฝรั่งเศสพ่ำยแพ้แก่กองทัพ
ประชำชนเวียดนำม (Viet Minh)  ในเดือนเมษำยน ค.ศ.1954 ประธำนำธิบดีไอเซนฮำวร์ (Eisenhower) 
เตือนถึงคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนก ำลังแผ่ขยำยไปทุกประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจำกฝรั่งเศส 
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พ่ำยแพ้ในปี ค.ศ. 1954 มีกำรท ำสนธิสัญญำเจนีวำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยอมรับเอกรำชของเวียดนำม 
แต่แบ่งประเทศเวียดนำมเป็น 2 ประเทศคือ เวียดนำมเหนือปกครองโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ และเวียดนำมใต้
ปกครองโดยกลุ่มต่อต้ำนคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกำได้ให้กำรช่วยเหลือทำงทหำรแก่เวียดนำมใต้อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมถึงกำรส่งทหำรมำประจ ำในเวียดนำมใต้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในปลำยปี ค.ศ.1963 มีกองกำลังทหำรสหรัฐ
ประมำณ 16,000 นำยเวียดนำมใต้ ในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 1963 ประธำนำธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี 
(John F. Kennedy) ถูกลอบสังหำร ดังนั้น จอห์นสันจึงก้ำวขึ้นมำเป็นประธำนำธิบดี และเข้ำมำรับผิดชอบต่อ
กำรเพ่ิมจ ำนวนกองทัพอเมริกันในสงครำมเวียดนำมต่อไป 
 

 
 
 

Movie ที่ 3 : สหรัฐอเมริกำควรจะเพิ่มกองกำลังทำงทหำรในประเทศเวียดนำมใต้?  
 แม้ประธำนำธิบดีจอห์นสันจะให้สัตย์สัญญำกับประชำชนสหรัฐอเมริกำ  ว่ำจะไม่ท ำสงครำมใด ๆ  
ในเอเชีย แต่ควำมตึงเครียดที่ค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อกองเรือรบ USS Maddox ถูกเวียดนำมโจมตีเมื่อวันที่ 2 
สิงหำคม ค.ศ.1964 สองวันต่อมำประธำนำธิบดีจอห์นสันจึงประกำศผ่ำนโทรทัศน์ว่ำ  จะโจมตีทำงอำกำศ 
ที่ฐำนทัพของเวียดนำมเหนือ ต่อมำวันที่ 7 สิงหำคม ค.ศ.1964 สภำคองเกรสได้ผ่ำนกฎหมำยที่ให้อ ำนำจ
ประธำนำธิบดีจอห์นสันอย่ำงเต็มที่ในกำรใช้ก ำลังทหำรเข้ำจัดกำรในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กองทัพของ
สหรัฐอเมริกำจึงเข้ำทิ้งระเบิดที่เวียดนำมเหนืออย่ำงต่อเนื่อง  ในช่วงหน้ำฤดูใบไม้ร่วง จนถึงฤดูหนำว 
ปี ค.ค.1965 ประธำนำธิบดีจอห์นสันจึงเผชิญกับควำมท้ำทำยว่ำ สหรัฐอเมริกำควรจะเพ่ิมกองกำลังทำงทหำร
ในประเทศเวียดนำมใต้? 
 
กำรวิเครำะห์หลักฐำนชั้นต้น (Document Analyzer) :  
 นักเรียนคลิกที่ how to เพ่ือศึกษำวิธีวิเครำะห์หลักฐำนชั้นต้น ศึกษำข้อมูลจำก Document และ
ข้อควำมส ำคัญที่ตัดมำบำงส่วน (Audio Excerpt) จำกนั้นเลือกข้อควำมใน Document ที่สนับสนุนหรือ
คัดค้ำนควำมคิดเห็นที่เปิดให้อภิปรำย  
Document ที ่1 : Johnson's Private Conversation with the Secretary of Defense (June 1965)  
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 เอกสำรเกี่ยวกับ กำรสนทนำทำงโทรศัพท์ระหว่ำงประธำนำธิบดีลินดอน จอห์นสัน กับปลัดกระทรวง
กลำโหม โรเบิร์ต แมกนำมำรำ (Robert McNamara) ที่เผยให้เห็นถึงควำมกังวลของเขำเกี่ยวกับสงครำม 
ในเวียดนำม 

 


Document ที ่2 : General Westmoreland Makes Recommendations (June 7, 1965)  
 เอกสำรเกี่ยวกับ กำรประเมินสถำนกำรณ์ทำงทหำรของพลเอกวิลเลียม เวสท์มอร์แลนด์ (William 
Westmoreland) ผู้บัญชำกำรของกองก ำลังสหรัฐในเวียดนำมใต้ ที่ส่งโทรเลขถึงประธำนคณะเสนำธิกำรร่วม 
(the Joint Chiefs of Staff)  
 
Document ที ่3 : Johnson's Televised Address (April 7, 1965)  
 เอกสำรเกี่ยวกับ ค ำปรำศรัยของประธำนำธิบดีลินดอน จอห์นสัน ที่แถลงกำรณ์จำกมหำวิทยำลัย
จอห์นส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University)  
 
Document ที ่4 : Clifford Warns the President (July 25, 1965)  
 ควำมคิดเห็นของคลำร์ก คลิฟฟอร์ด (Clark Clifford) ในกำรประชุมกับประธำนำธิบดีจอห์นสัน 
ที่แคมป์เดวิด ซึ่งคลิฟฟอร์ดเป็นบุคคลที่ประธำนำธิบดีจอห์นสันไว้วำงใจ  และเป็นคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
หน่วยข่ำวกรอง สืบรำชกำรลับด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
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Document ที ่5 : Military Advisors Discuss Options (July 22, 1965)  
 ประธำนำธิบดีจอห์นสันได้รับกำรแนะน ำจำกที่ปรึกษำทำงทหำร ซึ่งโต้แย้งกำรเพ่ิมกองกำลังทหำร
สหรัฐในประเทศเวียดนำม 
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กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
The Cuban Missile Crisis 

 
Quick Launch #936  
Estimate to Complete 60-90 minutes  
Objectives  The student will  
 Activate and build background knowledge about the Cold War, the Cuban Revolution, 

and the conflict between Cuba and the United States, culminating in the Cuban Missile 
Crisis of October 1962 

 Analyze the relevant primary-source documents and identify arguments with varying 
points of view 

 Evaluate the arguments for and against Khrushchev's treatment of Castro 
Assessment 
The Scoring Guide provides criteria for evaluating the Document Analyzer chart and a follow-
up assignment (written essay, in-class debate, or oral presentation).  
The Wrap-Up  
 Reviews the fallout from the Cuban Missile Crisis and its effects on the careers of 

Kennedy, Khrushchev, and Castro 
 Discusses the later history of Cuba under Castro's rule 
 Describes U.S. and Soviet actions in the wake of the crisis to lower tensions and develop 

clearer methods of communication 
 Offers questions for further discussion 
Teacher Materials 
Movie Notes* 
Documents* 
Wrap-Up 
Scoring Guide  
*Also available within the lesson 

https://www.sascurriculumpathways.com/portal/resources/socialstudies/documentanalyzerseries/content/global/materials/scoringGuide.jsf?resourceID=936
https://www.sascurriculumpathways.com/portal/resources/socialstudies/documentanalyzerseries/content/global/materials/wrapUp.jsf?resourceID=936
https://www.sascurriculumpathways.com/portal/resources/socialstudies/documentanalyzerseries/content/global/materials/movieNotes.jsf?resourceID=936
https://www.sascurriculumpathways.com/portal/resources/socialstudies/documentanalyzerseries/content/cubanmssilecrisis/materials/SocialStudies936_PrintableDocuments.pdf
https://www.sascurriculumpathways.com/portal/resources/socialstudies/documentanalyzerseries/content/global/materials/wrapUp.jsf?resourceID=936
https://www.sascurriculumpathways.com/portal/resources/socialstudies/documentanalyzerseries/content/global/materials/scoringGuide.jsf?resourceID=936
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QL#936 : The Cuban Missile Crisis (วิกฤตกำรณ์คิวบำ) 
Lesson Guide :  
 บทเรียนนี้ เป็นประเภท  Interactive Tool ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษำถึงกำรเผชิญหน้ำระหว่ำง
มหำอ ำนำจในสงครำมเย็นกรณีคิวบำ ผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ขีปนำวุธคิวบำ และผลกระทบต่อผู้น ำทั้งสำม
ประเทศคือ เคนเนดี ครุสชอฟ และคำสโตร สิ่งที่ควรดำเนินกำรคือ ก ำหนดให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น
สนับสนุนหรือคัดค้ำนตำมควำมคิด ซึ่งควำมคิดเห็นเหล่ำนี้มำจำกกำรวิเครำะห์หลักฐำนชั้นต้นที่อยู่ในบทเรียนนี้  
 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้  
  1. นักเรียนมีควำมรู้เรื่องควำมเป็นมำเกี่ยวกับสงครำมเย็น กำรปฏิวัติในคิวบำ และควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงคิวบำกับสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจบลงด้วยเหตุกำรณ์วิกฤตกำรณ์คิวบำ ในปี ค.ศ.1962  
  2. สำมำรถวิเครำะห์ แหล่งเอกสำรชั้นต้นที่เกี่ยวข้อง และทรำบถึงมุมมองที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันออกไป  
  3. วิเครำะห์เหตุผลต่ำงๆ ในกำรกระท ำของนิกิตำ ครุสชอฟ ประธำนำธิบดีสหภำพโซเวียต  
ที่สนับสนุนฟีเดล คำสโตร แห่งคิวบำ  
 
 บทเรียนนี้ได้เตรียม Scoring Guide เป็นเกณฑ์กำรให้คะแนนแก่นักเรียนในกำรวิเครำะห์หลักฐำน
ชั้นต้น (Criteria for Document Analysis) และเกณฑ์ส ำหรับกิจกรรมแสดงควำมคิดเห็นสนับสนุนหรือ
คัดค้ำน (Criteria for Essay, Debate, or Presentation) และมีสื่อที่นำไปสู่กำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ 
ได้แก่ Movie Notes ที่ใช้ประกอบกำรชมภำพยนตร์, Documents ซึ่งเป็นหลักฐำนชั้นต้นพร้อมแบบฝึกหัด 
 
Focus Question :  
 ค ำถำมส ำคัญในบทเรียนนี้คือ “Did Khrushchev keep his promise to defend Cuba?” 
ซึ่งนักเรียนจะได้วิเครำะห์ว่ำ ครุสชอฟรักษำ สัญญำของเขำที่จะปกป้องคิวบำหรือไม่? 
 

 
 

 



61 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

บทสรุปย่อ (Wrap-Up) :  
 “วิกฤตกำรณ์คิวบำ” ถือเป็นเหตุกำรณ์ที่น่ำกลัวและรุนแรงที่สุดในระหว่ำงช่วงสงครำมเย็น ซึ่งโลก
เกือบจะต้องเผชิญกับสงครำมนิวเคลียร์จำกสถำนกำรณ์ของ 3 ฝ่ำย คือ ประธำนำธิบดี นิกิต้ำ ครุสชอฟ แห่ง
สหภำพโซเวียต, จอห์น เอฟ เคนเนดี้ แห่งสหรัฐอเมริกำ และ ฟิเดล คำสโตร แห่งคิวบำ ซึ่งสหรัฐอเมริกำนั้น
มองว่ำขีปนำวุธของสหภำพโซเวียตที่ตั้งอยู่ในคิวบำนั้นเป็นภัยอย่ำงร้ำยแรงต่อควำมมั่นคงของสหรัฐอเมริกำ 
และสั่งให้สหภำพโซเวียตถอนขีปนำวุธนี้ออกไป โดยแลกเปลี่ยนกับกำรที่สหรัฐอเมริกำจะไม่เข้ำโจมตีคิวบำ  
แม้ในระหว่ำง 30 ปีต่อมำ คิวบำจะถูกสหรัฐอเมริกำ  คว่ ำบำตรทำงกำรค้ำ และท ำกำรค้ำได้กับเพียง 
สหภำพโซเวียตและประเทศยุโรปตะวันออกเท่ำนั้น แต่คิวบำก็สำมำรถยืนหยัดทำงเศรษฐกิจได้ จนกระทั่งถึง
ยุคแห่งกำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต ที่คิวบำต้องเจอปัญหำเศรษฐกิจที่รุนแรง โดยแม้จะมีกำรท ำข้อตกลง
ระหว่ำงกันบ้ำง แต่คิวบำก็ยังถูกสหรัฐอเมริกำคว่ ำบำตรต่อไปอีกหลำยปี  
 ภำยหลังวิกฤตกำรณ์คิวบำ ทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะให้ผู้น ำของตนใช้โทรศัพท์สำยตรง 
“Hotline” ติดต่อกันเมื่อเกิดวิกฤตกำรณ์ ในอนำคต และร่วมกันลงนำมในสนธิสัญญำเพ่ือลดควำมตึงเครียด
ด้ำนกำรสะสมอำวุธนิวเคลียร์ในช่วงสองทศวรรษต่อมำ  เช่น Nuclear Test Ban Treaty (1963), Non-
Proliferation Treaty (1968), the Strategic Arms Limitation Treaty (SALT) แ ล ะ  the eventual 
Strategic Arms Reduction Treaty (START) 
 

 
 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย (Questions for Discussion) :  
1. Why was the relationship between Cuba and the United States so negative?  
2. How could the United States and the Soviet Union have avoided dangerous 
confrontations such as the Cuban Missile Crisis?  
3. Is the use of pre-emptive military force ever justified?  
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ภำพยนตร์ (Background Movies) :  
 บทเรียนหน้ำแรกนี้ เมื่อระบุชื่อนักเรียนแล้ว คลิกที่ GO ก็จะเข้ำสู่บทเรียน นักเรียนจะได้ศึกษำ
บทเรียนนี้แล้วอภิปรำยหรือแสดงควำมคิดเห็นตำม Focus Question หลังจำกชมภำพยนตร์เรียบร้อยแล้ว 
ให้นักเรียนตอบค ำถำมที่อยู่ด้ำนขวำ หรือตอบไปพร้อมกับกำรชมภำพยนตร์ก็ได้ ซึ่งหำค ำตอบได้จำก caption 
ของภำพยนตร์แต่ละเรื่อง (ไม่ต้องหำค ำตอบจำกแหล่งอ่ืน) นักเรียนควรส ำรวจค ำถำมให้ครบ ซ่ึงค ำถำมสุดท้ำย
ต้องใช้ควำมรู้ทั้งหมดให้เป็นประโยชน์  
 
Movie ที่ 1 :  
 หลังสงครำมโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง ได้เกิดสถำนกำรณ์ตึงเครียดระหว่ำง  2 ชำติมหำอ ำนำจคือ 
สหรัฐอเมริกำและสหภำพโซเวียต ซึ่งท ำ "สงครำมเย็น" กัน เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 1940 โดยประธำนำธิบดี 
ทรูแมน ประกำศนโยบำย "สกัดกั้น" (containment) ต่อต้ำนกำรขยำยอิทธิพลของสหภำพโซเวียต น ำไปสู่กำร
ท ำสงครำมตัวแทน และกำรแข่งขันสะสมอำวุธนิวเคลียร์  
 
Movie ที่ 2 :  
 สหรัฐอเมริกำเริ่มขัดแย้งกับคิวบำในยุคของฟีเดล คำสโตร (Fidel Casto) ที่ร่วมมือกับสหภำพโซ
เวียตในกำรต่อต้ำน ทั้งในด้ำนกำรทหำรและกำรค้ำ ฝ่ำยสหรัฐอเมริกำเองก็ตอบโต้ด้วยกำรยกเลิกกำรซื้อสินค้ำ
จำกคิวบำ ทำให้เศรษฐกิจของคิวบำตกต่ ำลง  

 
Movie ที่ 3 :  
 หลังสงครำมที่อ่ำวหมู (Bay of Pigs) ในปี 1961 สหภำพโซเวียตได้เข้ำมำมีบทบำทที่คิวบำอย่ำงเป็น
ทำงกำร และสัญญำว่ำจะปกป้องคิวบำ ด้วยกำรสร้ำงฐำนยิงจรวดนิวเคลียร์ไว้ในคิวบำ ทั้งนี้ สหภำพโซเวียต 
ก็หวังผลในกำรตอบโต้สหรัฐอเมริกำ ที่ได้ติดตั้งอำวุธนิวเคลียร์ไว้ที่อิตำลีและตุรกีเช่นกัน  
Movie ที่ 4 :  
 สหรัฐอเมริกำโดย ประธำนำธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ สั่งให้สหภำพโซเวียตถอนขีปนำวุธออกจำก
คิวบำในทันท ีสถำนกำรณ์ตึงเครียดในคิวบำท ำให้ทั่วโลกวิตกกังวล เกรงว่ำจะเกิดสงครำมนิวเคลียร์ จนกระทั่ง
ตัวแทนทั้งสองฝ่ำยตกลงกันได้ โดยสหภำพโซเวียตยอมถอนฐำนขีปนำวุธออกจำกคิวบำ และสหรัฐอเมริกำ 
ตกลงถอนจรวดขีปนำวุธจำกอิตำลีและตุรก ีซ่ึงด ำเนินกำรในอีก 6 เดือนต่อมำ ควำมตึงเครียดในคิวบำจึงยุติลง  
สรุปแล้ว ครุสชอฟได้ปกป้องคิวบำตำมสัญญำที่ให้ไว้หรือไม 
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กำรวิเครำะห์หลักฐำนชั้นต้น (Document Analyzer) :  
 นักเรียนคลิกที่ how to เพ่ือศึกษำวิธีวิเครำะห์หลักฐำนชั้นต้น ศึกษำข้อมูลจำก Document และ
ข้อควำมส ำคัญที่คัดมำบำงส่วน (Audio Excerpt) จำกนั้นเลือกข้อควำมใน Document ที่สนับสนุนหรือ
คัดค้ำนควำมคิดเห็นที่เปิดให้อภิปรำย  
 
Document ที ่1 : Agreement Between Cuba and the U.S.S.R. on Military Cooperation and 
Mutual Defense (August 1962)  
 ในสนธิสัญญำนี้ สหภำพโซเวียตสัญญำว่ำจะให้กองกำลังติดอำวุธเพ่ือป้องกันคิวบำ  
 
Document ที ่2 : President John F. Kennedy's Report on the Soviet Arms Build-up in Cuba 
(October 22, 1962)  
 ประธำนำธิบดีเคนเนดี (President Kennedy) แถลงกำรณ์ทำงวิทยุและโทรทัศน์ อธิบำยถึงขีปนำวุธ
ของสหภำพ โซเวียตในคิวบำ และประกำศกักกันเรือของเกำะ  
Document ที ่3 : Castro Letter to Khrushchev (October 26, 1962)  
 ฟีเดล คำสโตร เตือนครุสชอฟว่ำกำรโจมตีสหรัฐในคิวบำใกล้จะเกิดข้ึนแล้ว 
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Document ที ่4 : Dobrynin Telegram to U.S.S.R. Foreign Ministry (October 27, 1962)  
 ทูตของสหภำพโซเวียต อธิบำยถึงกำรสนทนำอย่ำงเป็นควำมลับกับโรเบิร์ต  เคนเนดี อัยกำร
สหรัฐอเมริกำ  
 
Document ที ่5 : Khrushchev's Communiqué to Kennedy (October 28, 1962)  
 ครุสชอฟตกลงที่จะถอนขีปนำวุธของโซเวียตออกจำกคิวบำ  
 
Document ที ่6 : British Ambassador in Cuba Describes the End of the Crisis (November 10, 1962)  
 เอกอัครรำชทูตอังกฤษในคิวบำได้อธิบำยสถำนกำรณ์วิกฤติท่ีใกล้จะสิ้นสุดแล้ว 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 

 
The Chinese Cultural Revolution 
Quick Launch #603  
Purpose 
To understand the nature and character of the Cultural Revolution in China 1966-1976  
 
Estimate to Complete 
150-300 minutes  
 
Objectives 
 Identify the political and cultural contexts of the revolution 
 Analyze general aims or purposes of the revolution  
 Correlate political rhetoric with the actual impact of the revolution 

 
Teacher Procedures 
 Students can complete this assignment in groups of three or four. 
 The presentations of the "Little Red Book" should lead to a general class discussion on 

the ideology and practical effects of the Cultural Revolution. 
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The Chinese Cultural Revolution 
What you will do 

 Access primary and secondary source materials in order to create a "Little Red Book" 
of artifacts from the Chinese Cultural Revolution. 
 

What you will need 
Computers with PowerPoint or other appropriate software (optional)  
Red construction paper and white, unlined paper 
Craft supplies as needed (brass clasps, hole puncher, scissors, stick-on stars, pens and 
markers, glue stick) 
Appropriate textbook  
 
Web Sites: 
Note: some links direct you to external web sites. These sites and their content are not 
controlled by SAS. 
The Cultural Revolution Decade, 1966–76  
A general overview of the Cultural Revolution, including information on Mao Zedong, Lin 
Biao, and Jiang Qing.  
Cultural Revolution Campaigns (1966–1976)  
Discussion of the role of art and posters during the Cultural Revolution.  
China's Cultural Revolution  
Sections on the Cultural Revolution, the "Little Red Book," the Gang of Four, and the Red 
Guard. 
Morning Sun - Cultural Revolution Radio  
Read English translations of Cultural Revolution song lyrics. Click on the Listen to the Radio 
link to hear the songs (optional). 
 
How you will do it 

1. Using style elements from Mao's "Little Red Book" of slogans popularized during the 
Cultural Revolution, compile and annotate a "Little Red Book" of memorabilia. Use 
photos, quotations, historical overviews, badges, and stamps to document the 
ideologies and propaganda of this period.  

2. Using the suggested Internet resources, along with textbooks and other available 
resources, access the background information and primary sources necessary to 
create a "Little Red Book." It should include the following: 

o A short series of quotations from Mao Zedong with a brief (one- or two-
paragraph) interpretation and analysis of Mao's thought 

http://www.chaos.umd.edu/history/prc3.html
http://chineseposters.net/themes/cultural-revolution-campaigns.php
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/special_report/1999/09/99/china_50/cult.htm
http://www.morningsun.org/multimedia/music.html
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o Two or more photos, posters, or political buttons from the Cultural 
Revolution era with one paragraph student analysis following 

o A short selection from a first-person narrative of the revolution  
o A brief (half-page) overview of the historical significance of one major political 

leader during the Cultural Revolution (Mao, his wife, Jiang Qing, Deng 
Xiaoping, or Lin Biao) 

3. Arrange these "artifacts" into a PowerPoint presentation representing the pages of a 
"Little Red Book" or print, cut, and paste them into an actual replica of a "Little Red 
Book."  

4. Be prepared to share your book with your class, explaining your choice of documents 
and analyzing the photos, posters, buttons, and historical personages included in the 
book.  

 
QL#603 : The Chinese Cultural Revolution (การปฏวัิตวัิฒนธรรมจีน) 
Lesson Guide : 
 บทเรียนนี้เป็นประเภท Web Lesson เรื่อง The Chinese Cultural Revolution เกี่ยวกับกำร
ปฏิวัติวัฒนธรรมจีน  
 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน 
 1. ระบุบริบททำงกำรเมืองและวัฒนธรรมของกำรปฏิวัติวัฒนธรรมจีนได้ 
 2. วิเครำะห์จุดมุ่งหมำย หรือวัตถุประสงค์ของกำรปฏิวัติวัฒนธรรมจีนได้ 
 3. เปรียบเทียบสุนทรพจน์ทำงกำรเมืองกับผลที่ขึ้นจำกกำรปฏิวัติวัฒนธรรมจีนได้ 
 
Purpose : 
 เพ่ือเข้ำใจถึงลักษณะและธรรมชำติของกำรปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีน ช่วงป ี1966-1976 
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What you will do : 
 1  .นักเรียนทำงำนเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 3 - 4 คน) 
 2.  น ำข้อมูลของสุนทรพจน์และข้อเขียนต่ำงๆ ของกำรปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีน แล้วน ำมำ 
ใช้สร้ำง "หนังสือปกแดง" (The Little Red Book) 
 3.  น ำเสนอผลงำน "หนังสือปกแดง" และอภิปรำยในชั้นเรียนในหัวข้อ "ผลกระทบต่ออุดมกำรณ์
และกำรปฏิบัติของ กำรปฏิวัติวัฒนธรรม" 
What you will need : 
 1. อุปกรณ์ในกำรสร้ำง "หนังสือปกแดง" ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่จ ำเป็น กระดำษสีแดง- 
สีขำว กรรไกร ปำกกำ กำว เป็นต้น 

 
 

 2. เว็บไซต์ 
เว็บไซต์ The Cultural Revolution Decade, 1966–76 
(http://www.chaos.umd.edu/history/prc3.html)  เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูล/ภำพรวมทั่วไปของกำรปฏิวัติ
วัฒนธรรมจีน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเหมำเจ๋อตง (Mao Zedong), หลินเปียว (Lin Biao) และเจียง ซิง  
(Jiang Qing) 
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เว็บไซต์ Cultural Revolution Campaigns (1966–1976) 
(http://chineseposters.net/themes/cultural-revolution-campaigns.php) เว็บไซต์ที่อภิปรำยถึง 
บทบำทของศิลปะและโปสเตอร์ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ China's Cultural Revolution 
(http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/special_report/1999/09/99/china_50/cult.htm) 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกำรปฏิวัติวัฒนธรรมจีน, หนังสือปกแดง (Little Red Book), แก๊ง 4 สหำย (Gang of Four) 
และยุวชนแดง (Red Guards) 
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เว็บไซต์ Morning Sun - Cultural Revolution Radio 
(http://www.morningsun.org/multimedia/music.html#) เว็บไซต์ที่มีเพลงปฏิวัติเกี่ยวกับกำรปฏิวัฒิ
วัฒนธรรมจีน เนื้อเพลงแปลเป็นภำษำอังกฤษ คลิกวิทยุเพ่ือเลือกฟังเพลงได้ 

 
How you will do it : 
 ข้อควำมจำกสุนทรพจน์และข้อเขียนต่ำงๆ ของเหมำเจ๋อตง ที่รวบรวมเป็นเล่มเป็นหนังสือปกแดง 
(The Little Red Book) ในระหว่ำงที่เหมำเจ๋อตงปกครองประเทศ พลเมืองจีนทุกคนจะต้องมีหนังสือเล่มนี้ 
ทุกคนต้องอ่ำนและน ำติดตัวไปด้วยตลอดเวลำ 
 1. ศึกษำ "หนังสือปกแดง" ของเหมำเจ๋อตง ได้แก่ ค ำที่นิยมในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ภำพถ่ำยทำง
ประวัติศำสตร์, ป้ำย, แสตมป์, เอกสำรอุดมกำรณ์ และกำรโฆษณำชวนเชื่อ เป็นต้น 
 2. น ำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกำรปฏิวัติทำงวัฒนธรรมในประเทศจีน  แล้วน ำมำใช้สร้ำง 
"หนังสือปกแดง" (The Little Red Book) ได้แก่ 
 -  สุนทรพจน์และข้อเขียนต่ำงๆ ของเหมำเจ๋อตง ที่นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์ควำมคิดของเหมำเจ๋อตงได้ 
 -  ภำพถ่ำยหรือโปสเตอร์ทำงกำรเมืองจำกยุคปฏิวัติทำงวัฒนธรรมจีน ที่นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้ 
 -  กำรเล่ำเรื่องของบุคคลที่อยู่ในช่วงปฏิวัติทำงวัฒนธรรมจนีผู้น ำทำงกำรเมืองที่ส ำคัญในช่วงปฏิวัติ
ทำงวัฒนธรรมจีน ได้แก่ นำงเจียง ชิง (Jiang Qing) ภรรยำของประธำนเหมำ เจ๋อตง, เติ้ง เสี่ยว ผิง (Deng 
Xiaoping), หลินเปียว (Lin Biao) 
 3. นักเรียนจัดท ำ  Presentation และน ำเสนอควำมคิดเห็น/กำรวิเครำะห์ของ "หนังสือปกแดง" ในชั้นเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียนละหลังเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น  

รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
------------------------------------------------------------- 

ข้อสอบแบบเลือกตอบ(ปรนัย) 20 ข้อ  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวและท ำเครื่องหมำย X ด้วยปำกกำสีน้ ำเงิน 
1.  เพราะเหตุใดนายฟิเดล คาสโต  ผูน้  าของประเทศคิวบาจึงต่อตา้นสหรัฐอเมริกา 
 1.  คิวบาไม่พอใจนโยบายสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อประเทศในลาตินอเมริกา 
 2.  ชาวคิวบาท่ีล้ีภยัในสหรัฐอเมริกาถูกกดข่ีข่มเหงและไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากสหรัฐอเมริกา 
 3.  สหรัฐอเมริกาเขา้ครอบง าและมีอิทธิพลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในคิวบามาเป็นเวลาชา้นาน 
 4.  สหภาพโซเวยีตเขา้ครอบง าและมีอิทธิพลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในคิวบามาเป็นเวลาชา้นาน 
 
2.  ความหายนะในช่วงเขมรแดงปกครองประเทศเป็นเพราะนโยบายการปกครองซ่ึงเปรียบไดก้บัขอ้ใด 
 1.  ตดัไฟแต่ตน้ลม     2.  สาวไส้ใหก้ากิน 
 3.  หกัดา้มพร้าดว้ยเข่า    4.  ชา้ ๆ ไดพ้ร้าเล่มงาม 
 
3.  ภาพการ์ตูนลอ้เลียนความขดัแยง้ของผูน้ ามหาอ านาจทั้ง 2 ประเทศนัง่บนอาวธุนิวเคลียร์เป็นการลอ้เลียนเหตุการณ์ 
 1.  ความขดัแยง้กรณียุโรปตะวนัออก   2.  ความขดัแยง้กรณีคิวบา 
 3.  ความขดัแยง้กรณีตุรกี    4.  ความขดัแยง้กรณีเกาหลี  

 
4.  ภาพการ์ตูนต่อไปน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใด 
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 1.  โซเวยีตถอนทพัออกจากยโุรปตะวนัออก 
 2.  สหประชาชาติประกาศคุม้ครองดินแดนในเอเชียตะวนัออก 
 3.  สหรัฐอเมริกาประกาศคุม้ครองอาชญากรสงครามใหข้ึ้นศาลพิพากษา 
 4.  โซเวยีตขอสิทธ์ิสร้างฐานทพัเรือในตุรกีและแทรกแซงในวกิฤตการณ์ท่ีกรีซ 
5.  ภาพท่ีปรากฎ  มีความสัมพนัธ์กบัขอ้ใด 
 

 
  

 1.  รัศมีของการใชขี้ปนาวธุท่ีคิวบา   2.  รัศมีการแสดงอ านาจของสหรัฐอเมริกา 

 3  รัศมีการแสดงอ านาจของสหภาพโซเวยีต  4  รัศมีการครอบครองคิวบาของสหรัฐอเมริกา 

 
6.  ค  ากล่าวท่ีวา่ “สหรัฐอเมริกาแพศึ้กท่ีบา้นตนเอง” ท าให้ตอ้งถอนทหารจากสงครามเวียตนาม 
       ขอ้ใดเป็นสาเหตุน าไปสู่ผลกระทบดงักล่าว 
 1  นกัศึกษาและประชาชนสหรัฐอเมริกาตอ้งการสันติภาพ จึงเดินขบวนต่อตา้นสงคราม 

2  กองทหารของสหรัฐอเมริกาทุจริตในการซ้ืออาวธุเพื่อใชใ้นสงครามเวยีตนามน าไปสู่การปราบปราม อยา่งรุนแรง 
3. สหภาพโซเวยีตส่งหน่วยสืบราชการลบัปฏิบติัการในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าใหป้ระชาชน 
    ชุมนุมต่อตา้นสหภาพโซเวยีต 
4  การโฆษณาชวนเช่ือของสหภาพโซเวยีตไดผ้ลดีมาก  จนท าใหป้ระชาชนสหรัฐอเมริกาประทว้ง   
    ต่อตา้นของรัฐบาลทัว่ประเทศ 
 

7.  “...แมวขาวหรือแมวด าไม่ส าคญั ขอใหจ้บัหนูไดเ้ป็นพอ...”  เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ใด 
 1.  นโยบาย 4 ทนัสมยั     
 2.  การปฏิวติัวฒันธรรม 
 3.  เหตุการณ์จตุัรัสเทียนอนัเหมิน    
 4.  การเปล่ียนแปลงประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ 
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8.  เหตุใดเต้ิง  เส่ียวผงิ  ถูกเรดการดป์ระณามในช่วงการปฏิวติัวฒันธรรม 
 1  นิยมการปกครองแบบสหรัฐอเมริกา    
 2.  นิยมการกา้วกระโดดแบบสหภาพโซเวยีต  
 3.  นิยมการรักษาวฒันธรรมประเพณีโบราณ  
 4   นิยมแกปั้ญหาเศรษฐกิจโดยใชห้ลกัการแบบทุนนิยม  
9.  ปัจจยัขอ้ใด ท าใหก้ารปฏิรูปประเทศจีนสู่ระบบทุนนิยมประสบความส าเร็จและส่งผลดีต่อประเทศจีน 
        และประชากรโลก 
 1.  จีนมีประชากรมาก กระจายอยูท่ ัว่โลก  
 2.  จีนสามารถก าจดัการทุจริตในระบบราชการได ้
 3.  จีนมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตตลอดปี  
 4  จีนมีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคจ านวนมากกวา่ประเทศอ่ืน 
 
10.....ประธานเหมาสั่งให้ทุกคนในประเทศผลิตเหล็กกลา้ให้มากท่ีสุด ในโรงเรียนของฉัน  หมอ้ส าหรับ
หลอมโลหะเข้ามาแทนท่ีกระทะของพวกเรา...เศษเหล็กทุกประเภทถูกน ามาใส่ในนั้น  เตาขนาดใหญ่ถูกสร้างข้ึน 
ท่ีจอดรถของพรรค..กระทะ เคร่ืองครัวท่ีท าดว้ยเหล็ก  เตียงสปริงอนัอ่อนนุ่มของพ่อกบัแม่  รวมทั้งราวเหล็ก
ของทางเทา้ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าจากเหล็กลงไปอยูใ่นเตาเผาจนหมดส้ิน...(จากหนงัสือ เร่ืองหงส์ป่า หนา้ 427) 
ข้อความข้างต้นสะท้อนถึงเหตุการณ์ใด 
 1.  นโยบายกา้วกระโดด    2.  นโยบายส่ีทนัสมยั 
 3.  การปฏิวติัวฒันธรรม    4.  การแพร่กระจายของเรด การ์ด 
 
11.  สุภาษิตท่ีกล่าววา่ “ไมอ่้อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก” เปรียบเทียบไดก้บัเหตุการณ์ใด 
 1.  การปิดลอ้มคิวบาโดยสหรัฐอเมริกา   
 2.  การปฏิวติัรัฐบาลนายพลบาสติตา โดยฟิเดล คาสโต 
 3.  การยดึครองภูมิภาคยุโรปตะวนัออกของกองทพัแดง 
 4.  การปลุกฝึกแนวคิดใหก้บั Red Guard ของเหมาเจ๋อตง 
 
12  การปฏิรูปของกอร์บาชอฟส่งผลใหเ้กิดเหตุการณ์ต่างๆ ยกเวน้ ขอ้ใด 
 1.  ความพอใจในหมู่สมาชิกซา้ยจดัของพรรคคอมมิวนิสต ์
 2.  ความพยายามท่ีจะยดึอ านาจการบริหารจากกอร์บาชอฟ 
 3.  สนธิสัญญาการก่อตั้งสหภาพโซเวยีมีเน้ือหาแปลงสหภาพโซเวยีตให้เป็นสหพนัธรัฐ ถูกเห็นชอบ 
 4.  โอนอ านาจการบริหารทั้งหมดจากประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวยีต ใหก้บั ประธานาธิบดี 
           แห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

13.  ปัญหาสังคมภายในสหภาพโซเวียตท่ีกอร์บาชอฟ  ยงัแกไ้ขไม่ส าเร็จและต่อมาส่งผลกระทบรุนแรง 
       ต่อเน่ืองในดินแดนต่าง ๆ ท่ีเคยอยูใ่นสหภาพโซเวยีตไดแ้ก่เร่ืองใด 
 1. ปัญหายาเสพติด      
 2.  ปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคมสตรี 
 3.  ปัญหาความแตกต่างระหวา่งเช้ือชาติ   
 4.  ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัทางการศึกษา 
 
14.  การยติุสงครามเยน็และการท่ีสหภาพโซเวยีตล่มสลาย ส่งผลต่อสภาวการณ์ทัว่โลกอยา่งไร 
 1  การยติุสงครามตวัแทน เพราะไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากมหาอ านาจ 
 2  การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยหียดุชะงกั เพราะไม่มีการแข่งขนัระหวา่งมหาอ านาจ 
 3  การยกเลิกองคก์รความร่วมมือทางทหารในภูมิภาคต่างๆทัว่โลก เพราะไม่มีการแข่งขนัทางการเมือง 
 4  การก่อการร้ายทัว่โลกลดความรุนแรงลง  เพราะไม่มีการขายอาวธุจากประเทศมหาอ านาจ 
 
15  ขอ้ใดคือเป้าหมายส าคญัในการปฏิรูปของกอร์บาชอฟ คือ ความพยายามปฏิรูปกลไกของราชการ 
       ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อเอ้ือต่อการพฒันาเศรษฐกิจและการเมือง ประเทศใหท้นัสมยัข้ึน 
    1  ปรับทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมใหเ้ป็นไปในลกัษณะท่ีไม่มีเสรีภาพ 
    2  สหภาพโซเวยีตใชห้ลกัการเบรซเนฟท่ีใหค้วามชอบธรรมแก่สหภาพโซเวยีตในการใชก้องทพั 
           เขา้ไปแทรกแซงหรือปราบปรามกลุ่มประเทศ ในค่ายคอมมิวนิสตอ่ื์นๆ  
    3  ความเขม้งวดทางการ เมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากข้ึน 
    4.  นโยบายหลกัท่ี ส าคญั 2 นโยบาย คือ นโยบายกลาสนอสต ์(Glasnost) และนโยบายเปเรสตรอยกา  
           (Pe-restroika) 
 
16. นโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบไดช้ดัเจนและถูกตอ้งท่ีสุด 
 1.  การอนุญาตให้องคด์าไลลามะกลบัเขา้ธิเบต 
 2.  การลงนามขอ้ตกลงคา้ขายระหวา่งไทยกบัจีน 
 3.  การส่งเสริมกาลงทุนดา้นอุตสาหกรรมในเขตเซินเจ้ิน 
 4.   การยนืยนัสิทธิครอบครองเหนือดินแดนหมู่เกาะทะเลจีนใต ้
 
17.  แนวคิดของบุคคลใดเม่ือข้ึนมาเป็นผูน้ าในการบริหารประเทศท่ีเนน้การอยูร่่วมกนั โดยเปล่ียนไปใช ้ 
       นโยบาย “อยูร่่วมกนัโดยสันติ” (Peaceful Coexistence)  
    1. โจเซฟ   สตาลิน     2.  จอห์ฯ เอฟ เคนเนดี   
   3.   ฟิเดล อาเลคนัโดร คสัโต    4.  นิกิตา้ เซเกรเยวชิ ครุสซอฟ 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

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

 1  กำรที่เวียตนำมส่งทหำรเข้ำไปช่วยสนับสนุนเขมรแดง   
 2  กำรบริหำรประเทศของพอลพต 
 3  กำรพัฒนำประเทศของนำยพลลำนอต    
 4  ควำมเสียหำยจำกสงครำมอินโดจีน 
 
19.  ขอ้ใดแสดงถึงผลของการใชน้โยบายกลาสนอสตท่ี์มีต่อประชาชนในสหภาพเวยีต 
 1.  การแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรีมากข้ึน 
 2.  การปรับปรุงวธีิการท างานของขา้ราชการทอ้งถ่ิน 
 3.  การปรับคุณภาพชีวติของประชาชน 
 4. การปรับเปล่ียนสู่การเลือกตั้งโดยเสรีมากข้ึน 
 
20.  การบุกอฟักานิสถานส่งผลต่อสหภาพโซเวยีตอยา่งไร 
 1. เป็นโอกาสพฒันาขีปนาวธุในอวกาศ 
 2. ไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มประเทศมุสลิมทัว่โลก 
 3. ช่วยพฒันาความสามารถในการรบใหท้หารสหภาพโซเวยีต 
 4. เสียค่าใชจ่้ายมหาศาล ท าใหต้อ้งถอนทหารจากยโุรปตะวนัออก 

 
 

********************* 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนน  กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน(สื่อ)น ำเสนอ   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 
 
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)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

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

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 
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 
ได้ 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) 



78 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ 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   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้คะแนนพฤติกรรม 
 2     หมำยถึง     แสดงพฤติกรรมที่ก ำหนดบ่อยครั้ง 
 1     หมำยถึง     แสดงพฤติกรรมที่ก ำหนดบำงครั้ง 
 0     หมำยถึง     ไม่แสดงพฤติกรรมที่ก 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

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 ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



82 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมิน  กำรน ำเสนอผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

 
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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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

 
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 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 



85 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินกำรกำรเผยแพร่ผลงำน    
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  สถำนกำรณ์ ปัญหำควำมขัดแย้งและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคสงครำมเย็น 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 
กำรสร้ำงบล็อก (Blog) 

 
https://innovativesaipin.wordpress.com/ 

 
กำรสร้ำงบล็อก (Blog) รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 
https://saipimm.wordpress.com/ 

 

 
https://socialm6.wordpress.com/ 

https://saipimm.wordpress.com/
https://socialm6.wordpress.com/


87 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ห้องเรียน เฟสบุ๊ค (Facebook) 
 

กลุ่มห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2559 
 
 
 

 
 
 
 
 



88 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
แบบทดสอบ Online   โดยใช้โปรแกรม  Socrative 

 
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 



89 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ 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 



90 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ใช้ในอินโฟกรำฟิกต้องเข้ำใจง่ำย 
ไม่ซับซ้อน และออกแบบให้ดูเรียบง่ำย 
สบำยตำ จัดวำงองค์ประกอบให้ลงตัว 

ข้อมูลในอินโฟกรำฟิก   
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 ำ Infographic  
 



91 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
 

กำรลงทะเบียนใช้งำน   
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ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักเรียนจะต้องเข้ำเว็บไซต์ kahoot.it 
 

 
  

 



93 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ใส่ชื่อ แล้วคลิก OK,go! 

หน้ำจอค ำถำม 

 
 
หน้ำจอนักเรียน และ สถิตกิำรเล่น 
 

 



94 
ส ำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 2 รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ รหสัวิชำ ส30106 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรใช้งำน Plicker  ในกำรตอบค ำถำม(รำยบุคคล หรือ กลุ่ม) 
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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Apps Social Media 
นักเรียนสำมำรถ ดำวน์โหลด Applications  เพ่ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะ 

 

 
 

ที่มำ.  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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ขั้นตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบคลำว์ 365 Office 
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คู่มือกำรสร้ำงแผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) 
 

Transcript of คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม Prezi 
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 ำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นต่อไปเป็นกำรน 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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