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 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่  5 เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลก
ปัจจุบัน  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษำเนื้อหำสำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่  
เกี่ยวกับควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  ร่วมกับกำรประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)  และบทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways  โดยศึกษำ
เนื้อหำสำระและปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  และบทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum 
Pathways  นักเรียนสำมำรถศึกษำเนื้อหำสำระจำกเอกสำรชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หรือดำวน์โหลดไฟล์เอกสำร
ผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook)  
แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟน (Smartphone) ฯลฯ ได้เรียนรู้ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ ตำม
ควำมต้องกำรในกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียนต้องร่วมมือปฏิบัติกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ กำรท ำงำนร่วมกัน และกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนน ำเสนอ  กำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 หลักสูตรสถำนศึกษำ และเสริมสร้ำงทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้นี้   เป็นชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม 
(Social Media) และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ชุดที่ 5 เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำง
ประเทศในโลกปัจจุบัน  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 5  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 5 เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลก
ปัจจุบัน  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 5  เพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนของ
นักเรียนหลังจำกปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ 
Socrative หรือ Microsoft Forms 
 10.  ครูผู้สอน ตรวจค ำตอบของแบบทดสอบก่อน และ หลังเรียนและผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน  
 11.  กำรประเมินผล ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 5 
 11.1  กำรทดสอบก่อนและหลังเรียน ของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 5  
                            แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ 
 11.2  กำรตรวจผลงำนกำรสร้ำงสรรค์/กำรคิดวิเครำะห์ 
 11.3  สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน 
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 บทบำทผู้เรียน  ผู้เรียนมีบทบำท ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้เรียนอ่ำนค ำชี้แจงและปฏิบัติตำมข้ันตอนให้ครบถ้วน 
 2.  ผู้เรียนพยำยำมท ำกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและศักยภำพ 
 3.  ผู้เรียนตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง  ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเรื่อง 
 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ในเวลำเรียน จ ำนวน 3 คำบ  
คำบที่ 1  
 1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 5  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ 
 โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
 1.  ครูให้นักเรียนดูภำพเกี่ยวกับกำรประชุมขององค์ต่ำง ๆ หรือน ำข่ำวเกี่ยวกับควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง  
ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  และรูปภำพของบุคคลส ำคัญในองค์กรทำงกำรเมือง เช่น เลขำธิกำรองค์กำร
สหประชำชำติ  และครูชี้ประเด็นค ำถำม  เรื่อง  
 - ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในปัจจุบัน  
      - องค์กำรระหว่ำงประเทศเพ่ือควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรเมือง สังคม เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
 2.  ครูให้นักเรียนดูคลิปจำก YouTube  เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศ
ในโลกปัจจุบัน  แล้วซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับ   
 1) สำเหตุของควำมร่วมมือ   
 2) กำรเปลี่ยนแปลง วิวัฒนำกำร   
 3) ผลกระทบที่มีต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
 เพ่ือกำรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด โดยครูตั้งประเด็นค ำถำม  กำรสรุป และเหตุผล    
 4. นักเรียนค้นหำค ำตอบในเวลำสั้น (Buzzing)  เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจ
ระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน และบันทึกลงในสมุดของนักเรียน 
 เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning to Question)  กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้  
สร้ำงสัมพันธ์ภำพระหว่ำงผู้เรียนและครู 
 3. ค ำถำมน ำบทเรียน บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways   
                 หวัข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information)  ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง 
ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ๆ  ละ 6 คน ได้แก่ 
   - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมืองระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
  - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนส ังคมระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
  - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนเศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
    - บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
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ขั้นที่ 3  กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์   กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์ และ 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  เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลก
ปัจจุบัน  ในหัวข้อทีได้รับมอบหมำย หัวข้อ ดังนี้   
   - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมืองระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
  - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนส ังคมระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
  - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนเศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
      - บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
 
หมำยเหตุ  ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information)  และ ขั้นที่ 3  กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation)  
                 นักเรียนสำมำรถใช้นอกเวลำเรียนได้  ด้วยบริบทโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เป็นโรงเรียนที่นักเรียนพักประจ ำ   
                 สำมำรถใช้เวลำ คือ  ตอนเย็น เวลำ 18.30 น .- 20.00 น.  หรือ วันเสำร์-อำทิตย์ เป็นต้น) 
 
คำบที่ 2  
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 โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Facebook  
                        Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  และ Scribd     
 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1. นักเรียน และผู้สอนสรุปสำระกำรเรียนรู้ /ผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน และตัวอย่ำงผลงำน
นักเรียนของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 2. นักเรียนตอบค ำถำม เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers  
 3.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 5 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 4. นักเรียนเขียนค ำถำมและค ำตอบ(รำยบุคคล)  ของเนื้อหำสำระในชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  
คนละ 15 ข้อ หัวข้อละ 5 ข้อ (โดยเน้นกำรวิเครำะห์มำกกว่ำควำมจ ำ)  เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม 
เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน (ท ำเป็นกำรบ้ำนส่งครู  เพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้)  ได้แก่ 
 - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมืองระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
 - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนส ังคมระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนเศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 5.  ครูประเมินผลงำนของนักเรียน  สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ (Rubrics) 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
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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.  โดยประยุกต์ใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways   
                 หวัข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
 3. โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ได้แก่ 
  - กำรวิเครำะห์โดยแผนผ ังควำมคิด (Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping 
Online) เช่น Mind Meister Map  Mind Domo Prezi  /Infographic /Sway 
  - กำรทดสอบโดยกำรประยุกต์ใช้ Socrative /  Microsoft forms / Plickers / Kahoot 
 3. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลก
ปัจจุบัน  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 
 4. กำรกิจกรรมระดมควำมค ิด             
 5. กำรตั้งประเด็นคำถำม   
 6. กำรค ้นหำคำตอบในเวลำส ั้น (Buzzing)  
 7. กระบวนกำรสืบค้น(Inquiry based)       
 8. กระบวนกำรกลุ่ม 
 9. กำรสร้ำงผ ังควำมคิดโดยใช้กระดำษบรุ๊ฟ  หรือกระดำษ A4 
 10. กระบวนกำรโดยใช้สื่ออ่ืน ๆ  เช่น App Google/ICT (Information and Communication Technology) 
 
 

(กิจกรรมนอกเวลำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม) 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.ict.su.ac.th/
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แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  
ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่ือสังคม (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 Microsoft forms 
และ Plickers 
3. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways  
    หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
 
   
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง ควำมร ่วมม ือ
ทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  หัวข้อ ดังนี้ 
1. ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมืองระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
2.  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนส ังคมระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
3. ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนเศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 
 
 

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

1. กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือ
ช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์
ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  ท ำแผนผังควำมคิด 
(Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online)  
อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ 
ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point   
เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) ฯลฯ 
2. บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  
    หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 

ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้
(Knowledge Formation) 

กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ ผ่ำน
เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) 
และสร้ำงเครือข่ำย เชื่อมโยง  

1.สรุปสำระกำรเรียนรู้ /
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
2.ทดสอบหลังเรียน 20ข้อ 
3. ทบทวนโดย กำรเขียน
ค ำถำม/ค ำตอบ  
คนละ 15 ข้อ 
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และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
กำรออกแบบกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6                               
วิชำ ประวัติศำสตร์สมัยใหม่            รหัส ส 30106          เวลำ  3 ชั่วโมง   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 

สำระท่ี  4  ประวัติศำสตร์ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้  ส 4.2   
 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบันในด้ำนควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของ
เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  ตระหนังถึงควำมส ำคัญและสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด ส 4.2  ม.4-6/4 
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 
สำระส ำคัญ 
  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 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  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  
 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
 3. ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศ
ในโลกปัจจุบัน  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 

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

 4. ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศ
และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
 5. กำรกิจกรรมระดมควำมค ิด             
 6. กำรตั้งประเด็นคำถำม   
 7. กำรค ้นหำคำตอบในเวลำส ั้น (Buzzing)  
 8. กำรสร้ำงผ ังควำมคิด โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ (Mind Map Online) และโดยใช้  
                กระดำษบรุ๊ฟ  หรือกระดำษ A4 
 9. กระบวนกำรสืบค้น(Inquiry based)       
 10. กระบวนกำรกลุ่ม 
 11. 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  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
 3. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลก
ปัจจุบัน  และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 
 4. เอกสำรประกอบกำรเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   
 5.  ห้องสมุดโรงเรียน 
 6.  จำกเว็ปไซด์ต่ำงๆ เช่น วิกิพีเดีย  http://www.wikipedia.org/wiki/ ฯลฯ  
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ควำมสำมำรถกำรสื่อสำร 
 2. ควำมสำมำรถกำรคิด 
 3. ควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำ 
 4. ควำมสำมำรถกำรใช้ทักษะชีวิต    
 5. ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลย ี
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1   มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มีควำมรับผิดชอบ 
 4.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 5.  มีจิตสำธำรณะ 
 

http://www.ict.su.ac.th/
http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  (K P A) 
 ด้ำนควำมรู้ (K) 
 1.  อธิบำยสำเหตุและผลกระทบของกำรรวมกลุ่มทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศ 
ในโลกปัจจุบัน  และกำรเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนำกำรของกำรรวมกลุ่มระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
 2.  วิเครำะห์สำเหตุและผลกระทบของกำรรวมกลุ่มทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศ 
และกำรเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนำกำรของกำรรวมกลุ่มระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 ด้ำนจิตพิสัย (A) 
 3.  มีควำมรับผิดชอบ 
 
 สำระกำรเรียนรู้ 
 ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  
 1.  สำเหตุและผลกระทบของกำรรวมกลุ่มทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
 2.  กำรเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนำกำรของกำรรวมกลุ่มระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 
กำรวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

1. อธิบำยสำเหตแุละ
ผลกระทบของกำร
รวมกลุม่ทำงด ้ำนกำรเมือง 
ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำง
ประเทศในโลกปัจจุบัน  
และกำรเปลี่ยนแปลง
และวิวัฒนำกำรของกำร
รวมกลุ่มระหว ่ำงประเทศใน
โลกปัจจุบันได้ 

1. กำรทดสอบก่อนและ
หลังเรียน 
2. กำรค้นหำค ำตอบ 
ในเวลำสั้น (Buzzing)   
3. กำรซักถำม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 

2. วิเครำะหส์ำเหตุและ
ผลกระทบของกำร
รวมกลุม่ทำงด ้ำนกำรเมือง 
ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำง
ประเทศและกำร
เปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนำกำรของกำร
รวมกลุ่มระหว ่ำงประเทศ 
ในโลกปัจจุบัน 

1. ประเมินผล 
กำรวิเครำะห์  
2. ประเมิน 
กำรน ำเสนอผลงำน 
3. ประเมิน 
กำรเผยแพร่ผลงำน 
- โดยประยุกต์ใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อ
สังคม(Social Media) 
ในกำรน ำเสนอ/เผยแพร่
ผลงำนสร้ำงเครือข่ำย   
 

1. แบบประเมินผล
กำรวิเครำะห์ 
2. แบบประเมินกำร
น ำเสนอผลงำน 
3. แบบประเมินกำร
เผยแพร่ผลงำน 
 

1.เกณฑ์กำรประเมินผลงำน 
กำรวิเครำะห์ 
2. เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรน ำเสนอผลงำน 
3. เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรเผยแพร่ผลงำน 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

 เชื่อมโยง  เกิดระบบ
Community 
-โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
SAS Curriculum 
Pathways 
- โดยแผนผังควำมคิด 
(Mind Mapping )
กระดำษ A4 /บรุ๊ฟและ
กำรประยุกต์ใช้แผนผัง
ควำมคิดออนไลน์  
(Mind Map Online) 

  

3. มีควำมรับผิดชอบ 
 

พฤติกรรมมีควำม
รับผิดชอบ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
 

 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 นักเรียนสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) จำก Blog Wordpress  
ครูสำยพิน วงษำรัตน์  http://saipimm.wordpress.com/  ห้องสมุด  ตัวอย่ำงผลงำนของนักเรียนปีที่ผ่ำน
มำแล้ว เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/  และจำกเว็ปไซด์ต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saipimm.wordpress.com/%20และ
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ผังมโนทัศน์ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 

ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
ผังมโนทัศน์เป้ำหมำยกำรเรียนรู้และขอบข่ำยภำระงำน/ชิ้นงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ด้ำนควำมรู้ 
ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  
1.  กำรรวมกลุ่มทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  
2.  กำรเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนำกำรของกำรรวมกลุ่มระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มีควำมรับผิดชอบ 
4. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
5. จติสำธำรณะ 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
1. กำรท ำแบบทดสอบก่อน และหลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 
    และแบบค ำถำม 
2. กำรสืบค้นควำมรู้ (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) ฯลฯ 
4. วิเครำะห์เนื้อหำ สำระ ในบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
    หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo   
5. กำรน ำเสนอผลงำน       
6. กำรเผยแพร่ผลงำน 
 
 
 

ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำน
กำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจ

ระหว ่ำงประเทศในโลก
ปัจจุบัน 

 

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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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 

เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 

คำบที่ 1  
 1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 5  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ 
 โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ในเวลำเรียน จ ำนวน 3  
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
 1.  ครูให้นักเรียนดูภำพเกี่ยวกับกำรประชุมขององค์ต่ำง ๆ หรือน ำข่ำวเกี่ยวกับควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง  
ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  และรูปภำพของบุคคลส ำคัญในองค์กรทำงกำรเมือง เช่น เลขำธิกำรองค์กำร
สหประชำชำติ  และครูชี้ประเด็นค ำถำม  เรื่อง  
 - ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในปัจจุบัน  
      - องค์กำรระหว่ำงประเทศเพ่ือควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรเมือง สังคม เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
 2.  ครูให้นักเรียนดูคลิปจำก YouTube  เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศ
ในโลกปัจจุบัน  แล้วซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับ   
 1) สำเหตุของควำมร่วมมือ   
 2) กำรเปลี่ยนแปลง วิวัฒนำกำร   
 3) ผลกระทบที่มีต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
 เพ่ือกำรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด โดยครูตั้งประเด็นค ำถำม  กำรสรุป และเหตุผล    
 4. นักเรียนค้นหำค ำตอบในเวลำสั้น (Buzzing)  เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจ
ระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน และบันทึกลงในสมุดของนักเรียน 
 เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning to Question)  กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้  
สร้ำงสัมพันธ์ภำพระหว่ำงผู้เรียนและครู 
 3. ค ำถำมน ำบทเรียน บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways   
                 หวัข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information)  ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง 
ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ๆ  ละ 6 คน ได้แก่ 
   - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมืองระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
  - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนส ังคมระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
  - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนเศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
    - บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pccchon.in.th/webnew/image/logo.png&imgrefurl=http://www.pccchon.in.th/logo.php&usg=__ZauTQ1BoMzcS4J50nb9S3FlC1d4=&h=401&w=307&sz=248&hl=th&start=7&um=1&tbnid=YAdO7Mb4rmFHcM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH327TH327&sa=N&um=1
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ขั้นที่ 3  กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์   กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์ และ 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  เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลก
ปัจจุบัน  ในหัวข้อทีได้รับมอบหมำย หัวข้อ ดังนี้   
   - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมืองระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
  - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนส ังคมระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
  - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนเศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
      - บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways หัวข้อ QL#1299 : OPEC Oil Embargo 
 
หมำยเหตุ  ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information)  และ ขั้นที่ 3  กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation)  
                 นักเรียนสำมำรถใช้นอกเวลำเรียนได้  ด้วยบริบทโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เป็นโรงเรียนที่นักเรียนพักประจ ำ   
                 สำมำรถใช้เวลำ คือ  ตอนเย็น เวลำ 18.30 น .- 20.00 น.  หรือ วันเสำร์-อำทิตย์ เป็นต้น) 
 
คำบที่ 2  
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 โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Facebook  
                        Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  และ Scribd     
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1. นักเรียน และผู้สอนสรุปสำระกำรเรียนรู้ /ผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน และตัวอย่ำงผลงำน
นักเรียนของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 2. นักเรียนตอบค ำถำม เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers  
 3.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 5 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 4. นักเรียนเขียนค ำถำมและค ำตอบ(รำยบุคคล)  ของเนื้อหำสำระในชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  
คนละ 15 ข้อ หัวข้อละ 5 ข้อ (โดยเน้นกำรวิเครำะห์มำกกว่ำควำมจ ำ)  เรื่อง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม 
เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน (ท ำเป็นกำรบ้ำนส่งครู  เพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้)  ได้แก่ 
 - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมืองระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
 - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนส ังคมระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 - ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนเศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 
 5.  ครูประเมินผลงำนของนักเรียน  สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ (Rubrics) 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

1. บอกสำเหต ุกำร
เปลี่ยนแปลง 
วิวัฒนำกำร และ
ผลกระทบ กำร
เปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนำกำรของ 
ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำน
กำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจ
ระหว ่ำงประเทศในโลก ได้ 

1. กำรตอบค ำถำม 
2. กำรซักถำม 

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 

2. วิเครำะห์สำเหต ุ 
กำรเปลี่ยนแปลง 
วิวัฒนำกำร และ
ผลกระทบของกำร
รวมกลุ่มควำมร ่วมม ือ
ทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม 
เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศ
ในโลกปัจจุบันได้ 
 
 
  
 

1.ประเมินผลกำรวิเครำะห์ 
โดยท ำเป็นแผนผังควำมคิด 
Mind Mapping โดยใช้
กระดำษ A4 และ/หรือโดย
กำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ 
กำรจัดท ำแผนผังควำมคิด
ออนไลน์ (Mind Map 
Online) 
2. ประเมินกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
3. ประเมินกำรเผยแพร่
ผลงำน 

1. แบบประเมินผล
กำรวิเครำะห์   
2. แบบประเมิน
กำรน ำเสนอ
ผลงำน 
3. แบบประเมิน
กำรเผยแพร่
ผลงำน 
 

1. เกณฑก์ำรประเมินผลกำรวิเครำะห์ 
2. เกณฑป์ระเมินกำรน ำเสนอผลงำน 
3. เกณฑป์ระเมินกำรเผยแพร่ผลงำน 

3.  ควำมรับผิดชอบ 
 

ประเมินพฤติกรรม 
 

แบบบันทึก สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
ควำมรับผิดชอบ 
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
     นักเรียนสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้จำก Blog wordpress  โดยใช้ Social Media ของครูสำยพิน วงษำรัตน์  
http://saipimm.wordpress.com/  ห้องสมุด เอกสำรประกอบกำรเรียนรู้และจำกเว็ปไซด์ต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 

http://saipimm.wordpress.com/%20และ
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ใบควำมรู้ 

 
กำรประสำนประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงประเทศ 
      กำรประสำนประโยชน์ระหว่ำงประเทศ หมำยถึง กำรตกลงท ำข้อผูกพันร่วมกันโดยแบ่งผลประโยชน์ 
และแลกเปลี่ยนควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งควำมรู้ข่ำวด้ำนต่ำง ๆ ต่อกัน ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสังคม เกิดขึ้นข้ำมพรมแดนของรัฐ ประกอบด้วย 
ควำมสัมพันธ์ในลักษณะขอควำมร่วมมือ เช่น กำรกระชับควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต กำรร่วมเป็นพันธมิตร กำร
ให้ควำช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ กำรแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม และควำมสัมพันธ์ในลักษณะของ
ควำมขัดแย้ง ได้แก่ กำรขัดกันของอุดมกำรณ์หรือผลประโยชน์ของชำติ ตัวอย่ำงของควำมขัดแย้ง เช่น สงครำม 
กำรแทรกแซงบ่อนท ำลำย กำรขยำยจักรวรรดินิยม กำรผนวกดินแดนของอีกประเทศหนึ่ง 
 
ขอบเขตของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ มีดังนี้ 
1. ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมือง คือกำรจัดกิจกรรมข้ำมพรมแดนเพ่ือมีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ตลอดจนกำรตัดสินใจขององค์กำรหรือรัฐบำลต่ำงประเทศ 
2. ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ คือ กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกรด้ำนบริกำรหรือวัตถุ 
3. ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม คือ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรท่องเที่ยว ซึ่งเป็นควำมสัมพันธ์ทำงสังคมข้ำมเขตพรมแดนของรัฐ 
4. ควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำย เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงมีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ หรือแนวทำงปฏิบัติ ที่แต่ละประเทศพึงยึดถือปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ขึ้น ในรูปแบบข้อตกลงเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรซึ่งมีชื่อเรียกต่ำง ๆ กันเป็นต้นว่ำ อนุสัญญำ กติกำสัญญำ กฎบัตร ควำมตกลง หรืออำจเป็น
ควำมเข้ำใจกัน 
5. ด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกำรแลกเปลี่ยน พัฒนำควำมรู้ และควำม
ช่วยเหลือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     นโยบำยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่ องค์ประกอบภำยในประเทศ 
องค์ประกอบภำยนอกประเทศ และผลประโยชน์ของชำติซึ่งประกอบด้วย ด้ำนกำรรักษำเอกรำช ควำมมั่นคง 
เศรษฐกิจ และเกียรติภูมิของชำติ 
 
กำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 
ประเทศไทยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่ำง ๆ ดังนี้ 
1. กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี สหรำชอำณำจักรบริเตน
ใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สหพันธรัฐสวิส รำชอำณำจักรสวีเดน รำชอำณำจักรสเปน สหพันธรัฐรัสเซีย 
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     ตัวอย่ำง 
     ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับสำธำรณรัฐฝรั่งเศส 
     ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ 
     ควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำระหว่ำงไทยและฝรั่งเศสเป็นไปด้วยดี ภำครัฐมีกระทรวงพำณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ 
ส่วนภำคเอกชนมีหอกำรค้ำไทยเป็นตัวแทน มีกำรท ำควำมตกลงร่วมกันระหว่ำงอุตสำหกรรมฝรั่งเศสกับสภำ
หอกำรค้ำไทย และยังมีควำมร่วมมือในกรอบ ASEM 
     ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ สังคม และวัฒนธรรม 
     ส่วนใหญ่ฝรั่งเศสให้ทุนกำรศึกษำทั้งในกำรฝึกอบรมดูงำนในกำรศึกษำระดับปริญญำในรูปทุนสำขำต่ำง ๆ 
เช่น วิศวกรรม เกษตรกรรม กำรสอนภำษำ วรรณคดีฝรั่งเศส และส่งผู้เชี่ยวชำญมำให้ค ำปรึกษำ แลกเปลี่ยน
ควำมรู้และเทคโนโลยี ให้ควำมช่วยเหลืออุปกรณ์ พร้อมทั้งช่วยเหลือด้ำนวัฒนธรรม วิทยำศำสตร์ และ
วิทยำกำรแก่ไทยสูงเป็นอันดับที่ 4 เป็นทุนด้ำนกำรศึกษำในด้ำนกฎหมำย กำรเกษตร และภำษำ 
 
2. กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกำ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ และแคนำดำ 
     ตัวอย่ำง 
     ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับสหรัฐอเมริกำ 
     ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ 
     สหรัฐฯ ลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ 2 รองจำกประเทศญี่ปุ่น บริษัทของสหรัฐฯ ที่ส ำคัญ 3 บริษัท 
ได้แก่ เชฟรอน ฟอร์ด และดำวน์เคมิคอลล์ และยังเป็นตลำดส่งออกที่ส ำคัญที่สุดของไทย สินค้ำส่งออกส ำคัญ
ของไทย เช่น เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป และอำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น สินค้ำท่ีส ำคัญจำกสหรัฐฯ เช่น 
แผงวงจรไฟฟ้ำ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น ปัญหำต่อกำรขยำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรค้ำ ได้แก่ มำตรกำรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดต่อสินค้ำอำหำรบำงชนิดของไทย มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี เช่น 
กำรบังคับให้ใช้เครื่องแยกเต่ำทะเลในกำรจับกุ้ง ต่อมำผู้แทนกำรค้ำ สหรัฐฯได้ประกำศลดสถำนะของไทยใน
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกลุ่มประเทศที่ต้องถูกจับตำมอง ไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องถูกจับตำมองเป็น
พิเศษ 
     ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ สังคม และวัฒนธรรม 
     ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ สังคม และวัฒนธรรมระหว่ำงไทยและสหรัฐฯ เช่น ควำมตกลงว่ำด้วยกำร
จัดตั้งสถำบันฝึกอบรมระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย สนธิสัญญำว่ำด้วยควำม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำ ควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ควำมตกลง
ว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและวิชำกำร และบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ 
 
3. กลุ่มประเทศในทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
     ตัวอย่ำง 
     ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับออสเตรเลีย 
     ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ 
     มูลค่ำกำรค้ำได้ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำกจำกกำรใช้สิทธิประโยชน์จำกควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย–
ออสเตรเลีย (TAFTA) สินค้ำส่งออกท่ีส ำคัญ เช่น รถยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอำกำศ และ
อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น ส่วนสินค้ำน ำเข้ำท่ีส ำคัญ เช่น สินแร่โลหะ น้ ำมันดิบ และเหล็ก เป็น
ต้น ปัญหำและอุปสรรคทำงกำรค้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยของออสเตรเลียมีควำมเข้มงวดมำก 
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ท ำให้สินค้ำเกษตรของไทย ไม่สำมำรถไปจ ำหน่ำยได้ซ่ึงมีผลกระทบต่อกุ้งส่งออกของไทย นอกจำกนี้
ออสเตรเลียใช้มำตรกำรทำงภำษีตอบโต้กำรทุ่มตลำด ในกรณีท่ีผู้ผลิตในประเทศร้องเรียนต่อรัฐบำลว่ำสินค้ำ
น ำเข้ำก่อให้เกดิควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมในประเทศ ปัจจุบันสินค้ำไทย 6 ชนิดที่ถูกใช้มำตรกำรนี้ ได้แก่ 
สินค้ำพลำสติก ท่อเหล็กชุบสังกะสี น้ ำสับปะรดเข้มข้นและสับปะรดกระป๋อง สินค้ำชั้นเหล็กชนิดถอดประกอบ 
สินค้ำ Certain Hot Rollef Strucural Steel และสินค้ำ Linear Low Density Polyethylene 
     ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ สังคม และวัฒนธรรม 
     ออสเตรเลียให้ทุนแก่ทหำรไทยในกำรไปศึกษำหลักสูตรทหำรปีละประมำณ 100 นำย ส่วนไทยได้ส่ง
นักเรียนนำยร้อย นักเรียนนำยเรือ และนักเรียนนำยเรืออำกำศ เข้ำรับกำรศึกษำ ณ โรงเรียนนำยร้อยรวมเหล่ำ
ออสเตรเลีย (ADFA) และโรงเรียนนำยร้อยทหำรบกเป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้ยังให้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
และกำรพัฒนำในสำขำเกษตร กำรศึกษำ สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และให้
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเพ่ิมควำมสำมำรถของหน่วยงำนไทยอีกด้วย 
 
4. กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกำใต้ ไดแ้ก่ สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 
     ตัวอย่ำง 
     ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับสำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 
     ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ 
     ทั้งสองฝ่ำยลงทุนด้ำนธุรกิจกำรท่องเที่ยวและบริกำร โรงแรม กำรก่อสร้ำง ธนำคำร และอุตสำหกรรมแปร
รูปอำหำรร่วมกัน บริษัทไทยที่เข้ำไปลงทุนในแอฟริกำใต้ เช่น Italian-Thai Development บริษัทบ้ำนปู กลุ่ม
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ สินค้ำที่ไทยส่งออกไปแอฟริกำใต้ เช่น ข้ำว รถยนต์ อำหำรทะเล อำหำรแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป เครื่องปรับอำกำศ ยำงพำรำ ส่วนสินค้ำที่ไทยน ำเข้ำจำกประเทศ
แอฟริกำใต้ เช่น เหล็ก สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เยื่อกระดำษและเศษกระดำษ อัญมณี เงินแท่งทองค ำ และเคมีภัณฑ์ 
     ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ สังคม และวัฒนธรรม 
     มีกำรจัดงำนเทศกำลไทยประจ ำปีขึ้นในแอฟริกำใต้ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก
ของชำวแอฟริกำใต้ และส่งเสริมให้ชำวแอฟริกำใต้เดินทำงมำท่องเที่ยวในไทยมำกยิ่งข้ึน 
 
5. กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ สำธำรณรัฐอินเดีย 
และอิสรำเอล 
     ตัวอย่ำง 
     ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
     ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ 
     กำรลงทุนของไทยในจีนจะเกี่ยวกับอุตสำหกรรมผลิตอำหำรสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตน้ ำตำล กำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตร ห้ำงสรรพสินค้ำ ส่วนกำรลงทุนของจีนในไทยส่วนมำกลงทุนในกิจกำรอุตสำหกรรมเบำ เคมีภัณฑ์ และ
พลำสติก กำรก่อสร้ำงกำรค้ำ ธนำคำร กำรแปรรูปโลหะ กำรท่องเที่ยว อสังหำริมทรัพย์ สำยกำรบิน 
เครื่องจักร ร้ำนอำหำร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
     สินค้ำท่ีไทยส่งออกไปจีน ได้แก่ สำยอำกำศและเครื่องสะท้อนสัญญำณทำงอำกำศ พลำสติก มันส ำปะหลัง 
คอมพิวเตอร์ ไดโอด ทรำนซิสเตอร์ และอุปกรณ์ก่ึงตัวน ำ แผงวงจรไฟฟ้ำ ไม้ที่เลื่อยแล้ว ส่วนสินค้ำที่ไทยน ำเข้ำ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กก่ึงส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับโทรศัพท์ เงิน และ
ตะกัว่ 
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     ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ สังคม และวัฒนธรรม 
     ควำมสัมพันธ์ไทย–จีนมีควำมใกล้ชิดกันมำกข้ึนในทุกด้ำน ทั้งกรอบทวิภำคี พหุภำคีและเวทีภูมิภำค 
โดยเฉพำะควำมเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ เช่น ควำมร่วมมือด้ำนยำเสพติด ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พำณิชย์
นำวี รวมทั้งด้ำนวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จำกกำรแลกเปลี่ยนกำรเยือนในระดับผู้น ำเพ่ือร่วมฉลองในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่รัฐบำลไทย–จีนจัดร่วมกันจัดขึ้น 
  
6. กลุ่มประเทศอำเซียน ได้แก่ สหภำพพม่ำ สำธำรณรัฐเวียดนำม สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ รำชอำณำจักรกัมพูชำ เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม สหพันธรัฐมำเลเซีย สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์–เลสเต 
     ตัวอย่ำง 
     ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
     ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ 
     รัฐบำลลำวได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรลงทุนมำกข้ึน ท ำให้ต่ำงชำติเริ่ม
มำลงทุนมำกข้ึนโดยเฉพำะไทย สำขำท่ีเข้ำไปลงทุนที่ส ำคัญ ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ ขนส่งและคมนำคม ธุรกิจ
โรงแรมและท่องเที่ยว ธนำคำร อุตสำหกรรมแปรรูปไม้ เครื่องนุ่งห่ม และหัตถกรรม ปัจจุบันลำวเป็นคู่ค้ำ
ส ำคัญของไทย สินค้ำส่งออกที่ส ำคัญของลำว ได้แก่ เสื้อผ้ำ ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ 
ถ่ำนหิน หนังดิบ ใบยำสูบ และกำแฟ ส่วนสินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ จักรยำนยนต์และส่วนประกอบ 
เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ให้ควำมร้อน อำหำรและเครื่องอุปโภค 
     ควำมร่วมมือด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
     ประเทศไทยมีควำมใกล้ชิดด้ำนสังคมและวัฒนธรรมกับลำวมำกที่สุด ประเทศไทยได้ให้ควำมช่วยเหลือใน
กำรพัฒนำประเทศลำว เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำและอบรมดูงำนแก่นักศึกษำและข้ำรำชกำรลำว ตลอดจน
ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์ระหว่ำงไทย–ลำว ได้แก่ กำรจัดสัมมนำด้ำนธุรกิจและสื่อมวลชน กำร
แลกเปลี่ยนกำรเยือนของคณะสันถวไมตรีทำงเศรษฐกิจ และกำรสนับสนุนให้มีกำรสอนภำษำลำวที่จังหวัด
ขอนแก่น 
Keyword  กำรประสำนประโยชน์ระหว่ำงประเทศ  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรเมือง  ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ  ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม  ควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำย  ควำมสัมพันธ์ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือ  
  
แหล่งที่มำของเนื้อหำ : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช www.wpp.co.th 

 
กำรรวมกลุ่มทำงด้ำนกำรเมือง (Political Cooperation) 

 
องค์กำรสหประชำติ (The United Nations) 
 องค์กำรสหประชำชำติ เป็นองค์กำรระหว่ำงประเทศระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 ภำยหลัง
สงครำมโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำมีสมำชิกประกอบด้วย
ประเทศเอกรำชต่ำง ๆ จำกทุกภูมิภำคของโลก จำกจ ำนวนสมำชิกก่อตั้ง 51 ประเทศในปี ค.ศ. 1945 ได้เพ่ิมข้ึน
อย่ำงรวดเร็ว 
 

http://www.wpp.co.th/
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วัตถุประสงค์ขององค์กำรสหประชำชำติ 
 องค์กำรสหประชำชำติได้รับกำรสถำปนำอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม ค.ศ. 1945 เมื่อกฎบัตร
สหประชำชำติมีผลบังคับใช้ กฎบัตรสหประชำชำติได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กำรสหประชำชำติไว้  ดังนี้ 
 1) เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งสันติ และควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ 
 2) เพ่ือพัฒนำควำมสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่ำงประชำชำติทั้งปวง โดยยึดกำรเคำรพต่อหลักกำรแห่งสิทธิอัน
เท่ำเทียมกัน 
 3) เพ่ือให้บรรลุถึงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ในอันที่จะแก้ไขปัญหำระหว่ำงประเทศทำงเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรมและกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน
ส ำหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชำติ เพศ ภำษำ หรือศำสนำ 
 4) เพ่ือเป็นศูนย์กลำงส ำหรับกำรประสำนงำนของประชำชำติทั้งหลำย ให้กลมกลืนกัน  
 
ผลของกำรพัฒนำองค์กรสหประชำติ (The United Nations) 
 1) ด้ำนกำรรักษำสันติภำพ โดยคณะมนตรีควำมมั่นคงได้ด ำเนินมำตรกำรบีบบังคับ ทั้งที่ไม่ใช้ก ำลังอำวุธ
และใช้ก ำลังทำงอำวุธโดยควำมร่วมมือจำกประเทศสมำชิกมำแล้ว 2 ครั้ง คือครั้งแรกในสงครำมเกำหลีปี ค.ศ. 
1950 และสงครำมอ่ำวเปอร์เซียในกรณีท่ีอิรักส่งทหำรเข้ำยึดครองคูเวต ค.ศ. 1991  
 2) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย สหประชำชำติได้ช่วยให้ประชำชนกว่ำ 45 ประเทศมีสิทธิออกเสียงในกำร
เลือกตั้งที่เสรี และยุติธรรม  
 3) กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ โดยจัดสรรเงินทั้งเงินกู้และเงินให้เปล่ำให้กับโครงกำรพัฒนำแห่ง
สหประชำชำติ (UNDP) และองค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ ได้วำงแผนและด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรเกษตร 
อุตสำหกรรม กำรศึกษำ และสิ่งแวดล้อมกว่ำ 5,000 โครงกำร 
 4) กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนได้สืบสวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้กระตุ้นให้ประชำคมโลกสนใจในเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่ำง ๆ  
 5) กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมและชั้นโอโซน สหประชำชำติได้จัดประชุมนำนำชำติว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมและ
กำรพัฒนำ เพ่ือรักษำระดับก๊ำซ เรือนกระจกในชั้นบรรยำกำศโลกไม่ให้โลกร้อน 
 6) กำรให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยองค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งโลก (WIPO) ได้ให้
ควำมคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และมีกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำเกือบ 3 ล้ำนชิ้น  
 7) กำรอนุรักษ์และบูรณะสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและสถำปัตยกรรม โดยองค์กำร
ศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO)  
 
องค์กำรสนธิสัญญำแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) 
 จำกกำรลงนำมในสนธิสัญญำกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2491 โดยมีเบลเยียม 
เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส และสหรำชอำณำจักรนั้น ถือเป็นกำรเริ่มต้นขององค์กำรสนธิสัญญำ
แอตแลนติกเหนือ ซึ่งสนธิสัญญำนี้ และเหตุกำรณ์กำรปิดกั้นเบอร์ลินของโซเวียต ท ำให้มีกำรก่อตั้งองค์กร
ป้องกันสหภำพยุโรปตะวันตก (WEU) ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2491 และด้วยกำรสนับสนุนอย่ำงดีจำกพันธมิตร
ส ำคัญคือสหรัฐอเมริกำที่ต้องกำรถ่วงดุลอ ำนำจทำงกำรทหำรกับสหภำพโซเวียต ท ำให้พันธมิตรทำงทหำรที่
ก่อตั้งขึ้นมำใหม่นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นอย่ำงรวดเร็วส่วนกำรเริ่มต้นสนธิสัญญำป้องกันแอตแลนติกเหนืออย่ำง
เป็นทำงกำรนั้น เกิดขึ้นเมื่อมีกำรลงนำมในวอชิงตันดีซี ในวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2492 โดยได้รวมสนธิทั้งห้ำ
ของของบรัสเซลส์เข้ำไว้ด้วยกัน โดยมีสมำชิกที่ร่วมก่อตั้งในครั้งแรกนั้น คือ สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ โปรตุเกส 
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อิตำลี นอร์เวย์ เดนมำร์ก และไอซ์แลนด์ โดยเสียงสนับสนุนในกำรก่อตั้งนั้นไม่เป็นเอกฉันท์ เนื่องจำกมีชำว
ไอซ์แลนด์บำงกลุ่มต่อต้ำนกำรเข้ำเป็นสมำชิกในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2492 
วัตถุประสงค์ขององค์กำรนำโต้ 
 1) ต่อต้ำนอ ำนำจของสหภำพโซเวียต สกัดก้ันกำรขยำยอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในยุโรป 
 2) สร้ำงควำมมั่นคงร่วมกันระหว่ำงกลุ่มประเทศประชำธิปไตยในยุโรป โดยมีสหรัฐอเมริกำและ
แคนำดำให้ ควำมช่วยเหลือ 
 3) รักษำเสถียรภำพของยุโรป เป็นกลไกส ำคัญในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งในยุโรป ประกอบด้วย
ประเทศสมำชิก 16 ประเทศ คือ นอรเวย์ เดนมำร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี 
สเปน โปรตุเกส อิตำลี กรีซ ตุรกี อังกฤษ ไอซ์แลนด์ สหรัฐอเมริกำ และแคนำดำ ต่อมำ ค.ศ. 1999 มีกำรรับ
สมำชิกใหม่เพ่ิมอีก 3 ประเทศ คือ โปแลนด์ เชค และฮังกำรี รวมเป็น 19 ประเทศ องค์กำรนำโต้มีส ำนักงำน
ใหญ่ ตั้งอยู่ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 
ผลของกำรพัฒนำองค์กร 
 1) บทบำทในกำรป้องกันภัยคุกคำมภูมิภำคยุโรป จำกฝ่ำยคอมมิวนิสต์โดยมีสหภำพโซเวียตเป็นผู้น ำ 
ตลอดช่วงเวลำของสงครำมเย็น 
 2) บทบำทในกำรรักษำสันติภำพ และควำมมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคมโลก  
 3) บทบำทในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เป็นกำรควำมร่วมมือทำงทหำรกับรัสเซียและยุโรป 
ตะวันออก จึงได้จัดตั้งมำตรกำรควำมร่วมมือที่เรียกว่ำ หุ้นส่วนเพื่อสันติภำพ (Partnership for Peace) ขึ้นในปี 
ค.ศ. 1994 ส่งผลให้จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ และวลำดิเมียร์ ปูติน 
(Vladimir Putin) ประธำนำธิบดีรัสเซีย ได้ลงนำมสัญญำมอสโก ตกลงลดอำวุธนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุด ในเดือน 
พฤษภำคม ค.ศ. 2002 โดยแต่ละฝ่ำยจะลดหัวรบนิวเคลียร์ ลง 2 ใน 3 ในระยะเวลำ 10 ปี  

 
องค์กำรสนธิสัญญำแอตแลนติกเหนือ (นำโต) 

ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=nE_j5EnMaL0 
สันนิบำตอำหรับ (The League of Arab States) 
 สันนิบำตอำหรับ (The League of Arab States) หรือ Arab League เป็นองค์กรภูมิภำคของประเทศ
อำหรับ จัดตั้งบนพื้นฐำนทำงชำติพันธุ์ ภำษำและวัฒนธรรมอำหรับ (Arab Based) ก่อตั้งเมื่อ 22 มีนำคม 1945 
โดย 7 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ อิรัก เลบำนอน ซำอุดีอำระเบีย ซีเรีย จอร์แดน และเยเมน 
 กำรจัดตั้งสันนิบำตเป็นแนวคิดริเริ่มของอังกฤษ เพ่ือรวมตัวกลุ่มอำหรับให้สนับสนุนฝ่ำยสัมพันธมิตร
ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 กำรรวมตัวกันเป็นไปอย่ำงหลวมตั้งแต่แรก เพ่ือให้องค์กรเป็นเวทีของกำรแสดงควำม
เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน (solidarity) และ เป็นสัญลักษณ์ของประชำคมอำหรับ แต่มิได้ต้องกำรเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันแบบบูรณำกำร (integration หรือ unification) แบบสหภำพยุโรป (แม้จะต้องกำรให้มีกลไกคล้ำยสหภำพ
ยุโรป เช่น Arab Parliament Arab Court Arab Security Council และ Arab Customs Union) 
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 เป็นองค์กรภูมิภำคของประเทศอำหรับจัดตั้งบนพ้ืนฐำนทำงชำติพันธุ์ ภำษำและวัฒนธรรมอำหรับ 
(Arab Based) ก่อตั้งเมื่อ 22 มีนำคม 1945 โดย 7 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ อิรัก เลบำนอน  ซำอุดีอำระเบีย 
ซีเรีย จอร์แดน และเยเมนกำรจัดตั้งสันนิบำตเป็นแนวคิดริเริ่มของอังกฤษ  เพ่ือรวมตัวกลุ่มอำหรับให้สนับสนุน
ฝ่ำยสัมพันธมิตรในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2   
 เป้ำหมำยและภำรกิจที่ส ำคัญ           
         - เป้ำหมำยส ำคัญของกำรก่อตั้งในระยะแรกซึ่งเป็นช่วงเพ่ิงสิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่ 2 คือกำรเรียกร้อง
เอกรำชของประเทศอำหรับที่ยังไม่ได้รับเอกรำชจำกประเทศอำณำนิคมและกำรต่อต้ำนกระบวนกำรฟ้ืนฟู
ชำติยิว (Zionism) เพ่ือมิให้มีกำรจัดตั้งรัฐยิวในปำเลสไตน์ 
         - เป้ำหมำยสูงสุดในปัจจุบัน ได้แก่กำรสนับสนุนปำเลสไตน์ เพ่ือให้มีกำรตั้งรัฐเอกรำชปำเลสไตน์ ใน 
West Bank และ Gaza โดยมีเยรูซำเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวง  เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเอกภำพของกลุ่ม
ประเทศอำหรับ (Arab Unity) โดยเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิก ทั้งในด้ำนกำรป้องกันร่วม 
(joint defense) กำรทหำร กำรเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
สหภำพแอฟริกำ (African Union: AU) 
 เป็นองค์กำรระหว่ำงประเทศในทวีปแอฟริกำ ซึ่งพัฒนำมำจำกองค์กำรเอกภำพแอฟริกำ (Organization 
of African Unity: OAU) โดยประมุ ขแห่ ง  รั ฐและหั วหน้ ำรั ฐบำลได้ ออกปฏิญญำ Sirte Declaration  
เมื่อ 9 กันยำยน 1999 และก่อตั้งองค์กำรเมื่อปี 2002 โดยปรับปรุงกฎบัตรเดิมขององค์กำรเอกภำพแอฟริกำให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพ่ือเร่งให้เกิดกำรหลอมรวมภำยในทวีปแอฟริกำ ให้มีควำมเข้มแข็งและมีบทบำททั้งใน  
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองระหว่ำงประเทศ 
 สหภำพแอฟริกำมีประเทศสมำชิกทั้งหมด 54 ประเทศ ทั้งนี้ โมร็อกโก ได้ถอนตัวออกตั้งแต่ครั้งสมัย
องค์กำร OAU ในปี 1984 ขณะที่กินีบิสเซำ และมำดำกัสกำร์ อยู่ในระหว่ำงกำรคว่ ำบำตรของสหภำพ ทั้งนี้ 
สหภำพแอฟริกำได้รับเซำท์ซูดำนเข้ำเป็นสมำชิกล่ำสุดล ำดับที่ 54 เมื่อ 15 สิงหำคม 2011 
สหภำพแอฟริกำมีวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบรรลุควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมเป็นเอกภำพ ภรำดรภำพระหว่ำงประเทศและประชำชน 
ในแอฟริกำ รวมทั้งเร่งกำรรวมตัวทั้งด้ำนสังคมและกำรเมืองภำยในทวีป 
 2 .เพ่ือปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทวีปและชำวแอฟริกำ 
 3. เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงและเสถียรภำพภำยในประเทศ 
 4. เพ่ือส่งเสริมบทบำทของแอฟริกำที่เหมำะสมในระบอบเศรษฐกิจโลก 
 5. เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงแอฟริกำกับประชำคมโลก 
 6. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 7. เพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน 
 8. เพ่ือมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนระดับนำนำชำติในด้ำนสุขอนำมัย 
องค์กำรเอกภำพแอฟริกำ (OAU) 
 สหภำพแอฟริกำเป็นควำมร่วมมือระดับภูมิภำคที่ก่อก ำเนิดมำจำกองค์กำรเอกภำพแอฟริกำ 
(Organization of African Unity: OAU)  เมื่อปี 2545 (2002) โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรเดิมขององค์กำรเอกภำพ
แอฟริกำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 -เพ่ือที่จะบรรลุควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมเป็นเอกภำพ และภรำดรภำพระหว่ำงประเทศ และประชำชน
ในแอฟริกำ รวมทั้งเพ่ือเร่งรวมตัวกันทั้งทำงด้ำนสังคม และกำรเมืองภำยในทวีป 
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 -เพ่ือส่งเสริมและปกป้องที่ทำงของแอฟริกำในประเด็นของผลประโยชน์มำสู่ทวีปและชำวแอฟริกัน 
 -เพ่ือส่งเสริมสันติภำพ ควำมมั่นคง และเสถียรภำพในทวีป 
 -เพ่ือส่งเสริมให้แอฟริกำมีบทบำทที่เหมำะสมในระบบเศรษฐกิจโลกและกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ 
 -เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 -เพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำน 
 -เพ่ือท ำงำนกับหุ้นส่วนในระดับนำนำชำติ ในกำรก ำจัดโรคที่ป้องกันได้ และยกระดับสุขภำพของคนในทวีป 
 

กำรรวมกลุ่มทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

 
ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=Jspbi3baFT8

 
ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=sAu6yHfphdc 

https://www.youtube.com/watch?v=Jspbi3baFT8
https://www.youtube.com/watch?v=Jspbi3baFT8
https://www.youtube.com/watch?v=sAu6yHfphdc
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ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=zMLpvl21W_E 

 

 
ที่มำ.. https://www.youtube.com/watch?v=1ToHBoX_HNI 

 

 
ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=bz3ridSUBuU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMLpvl21W_E
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กำรรวมตัวของสหภำพยุโรป 

ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=nRhl9LCkmnY 
ควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคม 

ส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ   
(United NationsHigh Commissioner for Refugees : UNHCR) 
วัตถุประสงค์  
 1) ด ำเนินกำรให้ผู้ลี้ภัยได้มีที่อยู่อำศัยอย่ำงถำวร 
 2) ด ำเนินกำรให้ผู้ลี้ภัยได้รับสิทธิอยู่อำศัยในฐำนะคนต่ำงด้ำว 
 3) ด ำเนินกำรให้ผู้ลี้ภัยได้รับสิทธิใกล้เคียงกับพลเมืองของประเทศที่ตนเข้ำไปพักอำศัย 
 ส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่นครเจนีวำ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2493 โดยสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ  ในตอนแรก
องค์กร UNHCR มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งเพ่ือช่วยเหลือชำวยุโรปพลัดถิ่นอันเนื่องมำจำกควำมขัดแย้ง
เนื่องมำจำกสงครำมโลกครั้งที่สองโดยถูกมอบหมำยให้ท ำงำนให้ลุล่วงภำยในระยะเวลำสำมปีและจะถูกยุบไป
แต่ในปีพ.ศ. 2499 UNHCR ได้มีบทบำทเข้ำมำแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินครั้งส ำคัญ  คือกำรไหลทะลักของผู้ลี้ภัย
จำกกำรที่สหภำพโซเวียตน ำกองก ำลังเข้ำปรำบปรำมปฏิวัติในฮังกำรีควำมคิดที่จะยกเลิก UNHCR จึงหมดไป 
นับแต่นั้นมำ UNHCR จึงเป็นผู้น ำและประสำนงำนในกำรรวบรวมควำมช่วยเหลือจำกนำนำประเทศเพ่ือ
ปกป้องและแก้ปัญหำของผู้ลี้ภัยทั่วโลก อำทิ วิกฤตกำรณ์ผู้พลัดถิ่นในเอเชียอเมริกำใต้ แอฟริกำ และกลุ่ม
ประเทศบอลข่ำนในทศวรรษที่ 60 หรือวิกฤตกำรณ์ผู้ลี้ภัยในแอฟริกำเช่น สำธำรณรัฐประชำธิปไตยคองโก 
และโซมำเลียและในเอเชียโดยเฉพำะปัญหำผู้ลี้ภัยชำวอัฟกำนิสถำน ในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 21 
ภำรกิจของ   UNHCR 
 1. กำรปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผู้ลี้ภัยโดยเฉพำะสิทธิที่จะอำศัยอยู่อย่ำงปลอดภัยในรัฐอ่ืน 
 2 .กำรเตรียมพร้อมส ำหรับทำงออกที่ยั่งยืนโดยประสำนงำนกับประเทศต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น  
กำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเดิมโดยสมัครใจ กำรตั้งถ่ินฐำนในรัฐผู้รับ  หรือกำรไปตั้งถ่ินฐำนในประเทศที่สำม  
 3. กำรปกป้องและให้ควำมช่วยเหลือตำมหลักมนุษยธรรมแก่บุคคลกลุ่มอ่ืนๆ หรือที่เรียกว่ำ 
Persons of Concern (POCs) ซึ่งได้แก่ ผู้แสวงหำที่พักพิง   ผู้พลัดถิ่นภำยในประเทศ  บุคคลไร้รัฐ และผู้ที่
เดินทำงกลับประเทศต้นทำง  
 4. ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ที่หนีภัยจำกกำรประหัตประหำรและผู้ที่พลัดถิ่นอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติ 
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ผลของกำรพัฒนำองค์กร 
 1. ผู้ลี้ภัยได้รับควำมคุ้มครองผู้ลี้ภัยเพื่อให้มีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ม่ันคงปลอดภัย 
 2. พัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ลี้ภัยระหว่ำงที่อำศัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วครำวแลได้รับควำมช่วยเหลือ  
ขั้นพ้ืนฐำนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนอำหำรที่พักอำศัย ยำรักษำโรค และกำรให้กำรศึกษำ 
 3. ปีพ.ศ. 2497 UNHCR ได้รับรำงวัลโนเบลในสำขำสันติภำพส ำหรับกำรริเริ่มกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แก่ผู้ลี้ภัยในยุโรปและ ได้รับรำงวัลโนเบลอีกในปี พ.ศ. 2524ส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก 
   

 
 
 
 

UNHCR: เรื่องรำวของเรำ ส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ 
ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=4ah6R7OgiDM 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (The United Nations Human Rights Council) 
วิวัฒนำกำร / กำรเปลี่ยนแปลงองค์กร 
  เป็นกลไกระหว่ำงรัฐ จัดตั้งขึ้นตำมข้อมติสมัชชำแห่งสหประชำชำติโดยมีหน้ำที่ส ำคัญในกำร
สอดส่องดูแลกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งส่งเสริมขีดควำมสำมำรถ
ส ำหรับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่ำงๆและได้มีกำรพัฒนำกลไกเพ่ือส่ งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกโดยกำรยกระดับคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติขึ้นเป็นคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนซึ่งมีสถำนะเท่ำเทียมกับคณะมนตรีควำมมั่นคง และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของ
สหประชำชำติซึ่งก่อตั้งขึ้นมำก่อนหน้ำนี้ 
 
วัตถุประสงค์ คือ กำรพัฒนำกลไกสิทธิมนุษยชนเป็นเอกภำพมำกข้ึน 

  
 

                                                                                              ที่มำ https://www.l3nr.org/posts/467010 

https://www.youtube.com/watch?v=4ah6R7OgiDM
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What is the Human Rights Council? 
ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=k2YJgfJ1rC4 

 

องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization:WHO) 
วิวัฒนำกำร / กำรเปลี่ยนแปลงองค์กร 
       เป็นทบวงกำรช ำนำญพิเศษของสหประชำชำติ รับผิดชอบกำรประสำนงำนด้ำนสำธำรณสุขระหว่ำง
ประเทศ ก่อตั้งเมื่อ 7 เมษำยน ค.ศ. 1948 มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวำประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
ประกอบด้วยสมำชิก 131 ประเทศ 
  
 
 
 งำนขององค์กำรอนำมัยโลก   แยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1. พยำยำมอ ำนวยควำมช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรเมื่อได้ร้องขอมำ 
 2. จัดให้บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 
 3. ส่งเสริมและประสำนงำนด้ำนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ระหว่ำงประเทศ เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพ
ต่ำงๆ อันไม่อำจด ำเนินไปได้โดยล ำพังแต่ละประเทศ 
 
วัตถุประสงค์   เพ่ือที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนทั่วโลก 
ผลของกำรพัฒนำองค์กร 
 1. อ ำนวยควำมช่วยเหลือแก่ประเทศต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรเมื่อได้ร้องขอมำ 
 2. จัดให้บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่ประเทศต่ำงๆทั่วโลก 
 3. ส่งเสริมและประสำนงำนด้ำนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ระหว่ำงชำติเกี่ยวกับปัญหำสุขภำพต่ำง  ๆ  
อันไม่อำจด ำเนินไปได้โดยล ำพังของแต่ละประเทศ 
 4. ท ำหน้ำที่แก้ปัญหำโรคที่ยังไม่สำมำรถรักษำได้ เช่น ซำร์ส ไข้หวัดนก 
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What is the WHO? 

ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=SJn3CTNrc88 
 
องค์กำรยูนิเซฟ (UNICEF) 

 
ที่มำ. ttps://www.google.co.th/searchq=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8 

วัตถุประสงค ์
 จะดูแลงำนที่เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ดูแลพัฒนำกำร กำรศึกษำพ้ืนฐำน ควำมเท่ำเทียมกัน
ระหว่ำงเพศ 
วิวัฒนำกำร / กำรเปลี่ยนแปลงองค์กร 
        เริ่มมีองค์กำรยูนิเซฟ ขึ้นนั้นเหตุหลักก็มำจำกควำมกระทบกระเทือนจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2  
รวมหมดทั้งทวีปยุโรปพร้อมกับเอเชียเด็กๆ ต้องพบกับสถำนกำรณ์ไส้แห้ง โรคระบำดที่ยิ่งทวีควำมโหดเหี้ยมขึ้น
ทุกทีทุกทีจำกควำมกระทบกระเทือนของสงครำมโลกต่อจำกนั้นในปี 1946 องค์กำยูนิเซฟก็ได้ริเริ่มตั้งขึ้นหลัง
สงครำมจบแล้ว 
 

 

 

 

ผลของกำรพัฒนำองค์กร 
 1. ปกป้องคุ้มครองเด็กจำกกำรถูกท ำร้ำย กำรถูกล่วงละเมิด กำรถูกแสวงประโยชน์ และกำรถูกทอดทิ้ง 
 2. สนับสนุนกำรศึกษำต่ำงๆ เพ่ือติดตำมตรวจสอบนโยบำยสังคม 
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UNICEF in Action: Saving Children's Lives Around the World 
ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=Rk8cUPZA3qs 

 

องค์กำรกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ-ยูเนสโก 
(The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization= UNESCO) 

 
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A 

วัตถุประสงค์ของยูเนสโก  
  กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงชำติต่ำงๆ ให้ยอมรับระบบสังคมวัฒนธรรมควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ แนวคิด และผลงำนทำงศิลปะของกันและกัน  ขจัดควำมไม่รู้ในวิถีชีวิตของคนอ่ืนๆ 
ยูเนสโกจัดล ำดับเรื่องส ำคัญที่จะมุ่งเน้นกิจกรรมใน ๓ ด้ำน คือ 
 1. กำรศึกษำพ้ืนฐำนส ำหรับทุกคนในโลก อย่ำงน้อยในระดับประถมศึกษำขจัดควำมไม่รู้หนังสือ 
จัดบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้ ใหญ่ที่จบชั้นประถมศึกษำแล้วส่งเสริมกำรศึกษำต่อเนื่อง โดยเฉพำะในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำส สตรีเด็ก ชนกลุ่มน้อย คนยำกจนทั้งในเมืองและชนบท ส่งเสริมกำรพัฒนำวิธีกำรใหม่ๆในกำรให้
กำรศึกษำ 
 2. ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำและกำรศึกษำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรร่วมมือเพ่ืออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันล้ ำค่ำ 
 
 
 
 

ที่มำ. https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9% 
ผลของกำรพัฒนำองค์กร 
 1. ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีกำรวิจัยในเรื่องสำรเคมีในผลิตผลธรรมชำติ จุลชีวันไบออส
เฟียร์  ส่งเสริมกำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอนทำงวิทยำศำสตร์  
 ในด้ำนกำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมบริกำรควำมรู้ ยูเนสโก ด้สนับสนุนกำรพัฒนำหนังสือ กำรพัฒนำ
ห้องสมุดและสถำบันบริกำรสำรนิเทศอ่ืนๆเพ่ือให้ประชำชนทั่วโลกได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร วิชำกำรต่ำงๆที่มีกำร
เผยแพร่โดยสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ 
  ในด้ำนวัฒนธรรมมีงำนส ำคัญๆ เช่น รณรงค์เพ่ืออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมด้ำนสถำปัตยกรรมโบรำณ 
ตัวอย่ำงเช่น อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย  พุทธสถำนโบโรพุทโธ ในอินโดนีเซีย กำฐมำณฑุในเนปำล 
สำมเหลี่ยมทำงวัฒนธรรมในศรีลังกำ  มีแผนงำนและโครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำวัฒนธรรมมำกมำย 
โดยเฉพำะในระหว่ำงทศวรรษแห่งกำรพัฒนำวัฒนธรรมแห่งโลก 
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UNESCO - What is it? 
ที่มำ.https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kJHsjBvSv74 

 

 

องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ  
(Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับกำรบริโภคอำหำรและมำตรฐำนกำรครองชีพของประชำกร 
               ในโลกให้ดีขึ้นด้วยควำมพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะพิชิตควำมยำกจน 
        2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในกำรผลิตและกำรจัดสรรผลิตผลกำรเกษตรของโลกให้สูงขึ้น 
            3. ปรับปรุงสภำวะของชนบทให้ดีขึ้น 
 

 

วิวัฒนำกำร / กำรเปลี่ยนแปลงองค์กร 

       เป็นหน่วยงำนพิเศษของสหประชำชำติที่มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำมำตรฐำนอำหำรและสำรอำหำร
รวบรวม วิเครำะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนโภชนำกำร อำหำร กำรเกษตรป่ำไม้และประมง ให้ประเทศ
ต่ำง ๆเพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยกำรเกษตร นับจำกปัจจุบัน (พ.ศ.2549)  มีสมำชิก 
190 ประเทศทั่วโลก  ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีกรุงโรม ประเทศอิตำลี 
 
ผลกำรพัฒนำขององค์กร 
 1. รวบรวม วิเครำะห์ แปลควำมหมำยและเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับโภชนำกำร อำหำรและเกษตร
(รวมถึงประมง และป่ำไม้) 
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 2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ค ำแนะน ำในด้ำนกำรค้นคว้ำ วิจัย ศึกษำ เผยแพร่ควำมรู้ กำรสงวน
ทรัพยำกรธรรมชำติส่งเสริมกำรผลิต กรรมวิธีในกำรผลิตและจัดสรรอำหำร เครดิตกำรเกษตร ท ำควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
 3. ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร 
 

 

 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
            การจดัตั้งองคก์ารระหวา่งประเทศอาจจ าแนกออกเป็นสองระดบัหลกั  คือองคก์ารระหวา่งประเทศ
ระดบัโลก  และระดบัภูมิภาค  ซ่ึงทั้งสองระดบัลว้นเป็นองคก์ารเพื่อประสานประโยชนืร่วมกนัระหวา่ง
ประเทศปัจจุบนั  ดงัน้ี 
 1.องค์การสหประชาชาติ(The United Nations:UN) 
สถาปนาอยา่งเป็นทางการ  เม่ือวนัท่ี 24  ตุลาคม พ.ศ. 2488 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลง  มีส านกังาน
ใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา  มีประเทศเอกราชทุกภูมิภาคเป็นสมาชิกไม่ต ่ากวา่  190 
ประเทศในปัจจุบนั   
1.1  เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสันติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศ 
1.2  เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรระหวา่งประชาชาติ โดยยดึการเคารพต่อหลกัการแห่งสิทธิอนัเท่า
เทียมกนั 
1.3  เพื่อใหบ้รรลุถึงความร่วมมือระหวา่งประเทศ  ในอนัท่ีจะแกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศทางดา้น  เศษฐ
กิจ  สังคม และมนุษยธรรมและการส่งเสริมสนบัสนุนการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน
ส าหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฎิบติัในเร่ืองเช้ือชาติ    ศาสนา  เพศ  หรือภาษา 
1.4  เพื่อเป็นศูนยก์ลางประสานงานของประชาชาติทั้งหลายใหก้ลมกลืนกนั  ในอนัท่ีจะบรรลุจุดหมาน
ปลายทางร่วมกนั  
 เช่น   การรักษาสันติภาพ  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ส่งเสริมดา้นมนุษยช์น  พฒันาความสัมพนัธ์ทางการคา้
ระดบัโลก  ใหค้วามคุม้ครองดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  เป็นตน้ 
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2.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้(Association  of  Southeast  Asian  Nation:  ASEAN)
หรืออาเซียน 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2510  โดยมีสมาชิกเร่ิมแรก  5 ประเทศ  คือ   ไทย อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  และ
สิงคโปร์   ในปัจุบนัไดส้มาชิกเพิ่มไดแ้ก่  บรูไน เวยีดนาม  ลาว  และกมัพูชา 
โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อเร่งรัดความเจริญเติบโตทางเศษฐกิจ  ความกา้วหนา้ทางสังคม  วฒันธรรมของ
ภูมิภาค   ส่งเสริมสันติภาพ  และเสถียรภาพของภูมิภาคตามหลกัของสหประชาชาติ  ส่งเสริม  ร่วมมือและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองผลประโยชน์ทาเศษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม วชิาการ  การบริหารอยา่งจริงจงั 
3.เขตการค้าเสรีอาเซียน(Asean  free  trade  area: AFTA) 
เขตการคา้เสรีอาเซียน หรืออาฟตา เป็นการร่วมมือทางเศษฐกิจท่ีท าใหก้ารคา้ขายในกลุ่มอาเซียนขยายตวั 
เป็นความคิดริเร่ิมท่ีมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีไทย   คือ นายอานนัท ์ปันยาชุน    ท่ีเสนอต่อท่ีประชุม
อาเซียน  ณ  ประเทศสิงคโปร์     
โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อใหก้ารคา้ภายในอาเซียนเป็นไปโดยเร็ว  อตัรภาษีต ่าท่ีสุด และเพื่อดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติสู่ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การคา้โลกท่ีเป็นระบบเสรียิง่ข้ึน  ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อเศษฐกิจของไทยอยา่งจริงจงั ระบบการคา้เสรี  เป็นลกัษณะทวภิาคี  ระหวา่งประเทศไทย
กบัประเทศในเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนดเ์ป็นตน้ 
4.ความร่วมมือทางเศษฐกจิเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปก(Asia-pacific economic cooperation:APEC) 
ก่อตั้งใน  พ.ศ. 2532 ตามขอ้เสนอของนายบ็อบฮอร์ก  อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลีย โดยกลุ่ม
เอเปกเป็นกลุ่มเศษฐกิจท่ีมีประชากรรวมกนัมากท่ีสุดกวา่ 2,000  ลา้นคน ครอลคลุม สาม
ทวปี  คือ  เอเชีย อเมริกา และออสเตรเลีย มีส านกังานตั้งอยูท่ี่ประเทศ 
สิงคโปร   มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการขยายตวัทางเศษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและของโลก  โดยตอ้งการ
พฒันาส่งเสริมระบบการคา้พหุภาคีท่ีอยูบ่นรากฐานของการเปิดการคา้เสรี  การลงทุน และหาทางลด
อุปสรรคทางการคา้  โดยยดึหลกัผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงไทยเคยเป็นเจา้ภาพการจดัประชุมในปี พ.ศ.  2546   
  
ท่ีมาและไดรั้บอนุญาตจาก: 
ผศ.วชิยั ภู่โยธิน และคณะ.หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม ม.4-ม.6 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. 
กรุงเทพ : อกัษรเจริญทศัน์ 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์   

SAS Curriculum Pathways 
 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 
เร่ือง ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 

 
 

หัวข้อ (QL# 1299) : OPEC Oil Embargo 
เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 

Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไมต่้องใส)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
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ขั้นตอนกำรใช้บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
 

 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2. Log in  sure75 wall  3.ใส่หัวข้อ(QL#)1299 

นักเรียนเข้ำใช้ตำมขั้นตอน  
ตำมหมำยเลข และลูกศรชี้ 
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กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
QL#1299 : OPEC Oil Embargo 

Quick Launch #1299 
Estimate to Complete 
15-45 minutes  
Objectives 
 Define the terms OPEC and cartel 
 Recognize how OPEC influenced world economies and politics in the early 1970s  
 Identify the impact of the 1973 Oil Embargo 
Assessment 
Students take a short, online quiz at the end of the tutorial. Feedback is provided until all 
answers are correct. Upon successful completion, students receive a confirmation that they 
can save, print, or e-mail.  
Teacher Materials 
For an offline version of the quiz, see: 
Quiz (blank) 
Quiz (answers)    ใส่ของคู่มือครู 
Suggestions 
 Headphones 

If student computers have speakers, provide headsets. 
 Captions 

If sound or headsets are not available, ask students to use the captions button available 
with the audio controls. 

 Projection 
For whole-class listening and viewing, project the tutorial. 

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

 
OPEC Oil Embargo 

How did OPEC cause an economic crisis in the 1970s? 
What does OPEC stand for? 
It stands for the Organization of Petroleum Exporting Countries and consists of 12 countries 
who sell oil on the world market. OPEC is actually a "cartel." Because members control most 
of the world's oil supply, they are also able to set oil prices. 
 
 
 

javascript:openLink(%22/portal/resources/audioinquiryseries/social_studies/opec/quiz.pdf%22,%20%22quiz%22,%20%22%22);%20void%200;
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Is that fair? 
It depends. For the developing nations of OPEC, controlling the price of oil is important. 
Remember, these countries are primarily exporters and do not consume much oil. But 
OPEC's control may not seem fair to industrialized countries like the United States and the 
United Kingdom, who depend on foreign oil to fuel cars and run their economies. 
 
Are all the members of OPEC in the Middle East? 
No. Member-countries are in Africa, Southeast Asia, and South America; however, the Middle 
Eastern countries have the largest oil reserves. In the 1970s, these countries used their OPEC 
dominance to influence world politics and to deny recognition to the state of Israel. 
 
Why didn't they want to recognize Israel? 
They refused recognition because of Palestine, a small Arab country in the Middle East. After 
the Holocaust of World War II, the United Nations designated a large segment of Palestine as 
the state of Israel, a Jewish homeland. Arab countries refused to recognize Israel's right to 
exist. In 1973 Egypt and Syria launched a war against Israel. The United States, Japan, and 
many Western European countries were allies of Israel and supported it with military aid. 
Egypt and Syria were allies of many OPEC nations and convinced them to punish the United 
States and its allies with an oil embargo. 
 
What's an oil embargo? 
An embargo is an agreement among suppliers to cut off access to particular buyers. OPEC 
refused to sell oil to countries that supported Israel. In addition, OPEC raised the price of oil, 
which had been extremely low, and refused to bargain. They threatened to decrease oil 
production, which would drive the price even higher. Their goal was to force Israel out of 
the Middle East.  
 
Did the embargo work?  
The embargo did not force Israel to leave the Middle East. In fact Israel won the 1973 War, 
strengthening its status in the region. However, as OPEC doubled the price of oil and caused 
massive energy shortages and economic distress, the embargo became a turning point for 
many countries.  
 
What do you mean by a turning point? 
OPEC proved that it could control the world oil market. Western countries realized that they 
could no longer rely on cheap, readily accessible energy. As a result, countries began 
devising plans to drive more fuel-efficient cars and to avoid the economic dangers of foreign 
oil dependency. 
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QL#1299 : OPEC Oil (กลุ่มประเทศ OPEC ผู้ส่งออกน้ำมันรำยใหญ่) 
 
Lesson Guide :  
 บทเรียนนี้เป็นประเภท Audio Inquiry เกี่ยวกับรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของ OPEC ที่ทำให้ตนเอง 
มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก และกำรเมืองในต้นศตวรรษที่ 1970 และผลกระทบที่เกิดจำกกำรห้ำมค้ำน้ำมัน 
ในปี 1973  
 
บทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์คือ  
 1. นักเรียนทรำบถึงควำมหมำยของ OPEC และกลุ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจค้ำน้ำมัน (cartel)  
 2. นักเรียนทรำบถึงอิทธิพลของ OPEC ในเวทีเศรษฐกิจและกำรเมืองโลกในช่วงต้นยุค 1970  
 3. นักเรียนทรำบถึงผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรห้ำมส่งออกน้ำมัน (Oil Embargo) ในปี 1973  
 ใน Lesson Guide ได้แนะน ำแผนกำรเรียนรู้ฉบับย่อ แบบทดสอบ (Quiz) พร้อมเฉลยค ำตอบ และ
ค ำแนะน ำในกำรใช้ Caption เพ่ือแสดงข้อควำมของบทสนทนำ และมีข้อควำมในบทสนทนำให้นักเรียน 
ใช้ทบทวนด้วย 
 
Audio Tutorial :  
 นักเรียนจะได้ศึกษำเกี่ยวกับ “How did OPEC cause an economic crisis in the 1970s?” 
จำกบทสนทนำต่อไปนี้  
 
What does OPEC stand for?  
 OPEC ย่ อม ำจ ำก  “Organization of Petroleum Exporting Countries” ประกอบด้ ว ย  12 
ประเทศผู้ส่งออกน้ ำมันรำยใหญ่ออกสู่ตลำดโลก เรียกอีกอย่ำงว่ำ กลุ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจค้ำน้ ำมัน 
(cartel) เพรำะประเทศสมำชิกของโอเปก (OPEC) เป็นผู้ควบคุมกำรผลิตและขำยน้ ำมันรำยใหญ่ที่สุดของโลก  
 
Is that fair?  
 กำรควบคุมรำคำขำยน้ ำมันเป็นสิ่งส ำคัญ เนื่องจำกกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำใน OPEC เป็นประเทศ
ส่งออกน้ ำมันและใช้น้ ำมันในปริมำณไม่มำกนัก แต่กำรควบคุมรำคำน้ ำมันของกลุ่มประเทศโอเปกดูเหมือนว่ำ
จะไม่ยุติธรรมส ำหรับประเทศอุตสำหกรรมใหญ่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกำ และ อังกฤษ ที่ต้องพ่ึงพำน้ำมันน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศจ ำนวนมำก เพ่ือเป็นน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับยำนพำหนะ และใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ำนต่ำงๆ 
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Are all the members of OPEC in the Middle East?  
 สมำชิกของกลุ่มโอเปกเป็นประเทศในทวีปแอฟริกำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกำใต้ และ 
อยู่ในตะวันออกกลำงมำกที่สุด ช่วงปี 1970 ประเทศในกลุ่มโอเปกเหล่ำนี้ มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรเมืองโลก 
และไม่ยอมรับกำรตั้งประเทศอิสรำเอล  
 

 
 
Why didn't they want to recognize Israel?  
 กลุ่มโอเปกไม่ยอมรับประเทศอิสรำเอล  เพรำะกำรที่สหประชำชำติก ำหนดให้รัฐปำเลสไตน์  
(ประเทศเล็กๆ ในทวีปนั้น) เป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสรำเอล ประเทศกลุ่มอำหรับจึงปฏิเสธควำมชอบธรรมของ
กำรตั้งประเทศอิสรำเอล ในปี 1973 อียิปต์และซีเรียประกำศสงครำมกับอิสรำเอล ในขณะที่สหรัฐอเมริกำ 
ญี่ปุ่น และหลำยประเทศในยุโรปตะวันตกให้กำรสนับสนุนอิสรำเอล  ในฐำนะที่อียิปต์และซีเรียเป็นพันธมิตร 
กับหลำยประเทศในกลุ่มโอเปก จึงพยำยำมกดดันด้วยกำรห้ำมส่งออกน้ำมัน (embargo) ให้สหรัฐอเมริกำ 
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Did the embargo work?  
 มำตรกำรดังกล่ำวไม่สำมำรถท ำอะไรอิสรำเอลได้ ในปี 1973 อิสรำเอลชนะสงครำมนี้ แต่กลุ่มโอเปก
ก็ข้ึนรำคำน้ ำมันเพ่ิมเป็น 2 เท่ำ ซ่ึงท ำให้เกิดวิกฤตทำงเศรษฐกิจและพลังงำนกับประเทศต่ำงๆ  
 
What do you mean by a turning point?  
 กลุ่มโอเปกแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรค้ำขำยน้ ำมันในตลำดโลก ประเทศ 
ในตะวันตกก็ต่ำงตระหนักถึงควำมส ำคัญของพลังงำน และคิดริเริ่มแผนใหม่ๆ ในกำรใช้น้ ำมันอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพมำกที่สุด และพยำยำมลดกำรใช้น้ ำมันลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 คลิกท่ีท ำแบบทดสอบ (Quiz) 
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 เมื่อจบบทสนทนำแล้ว ให้นักเรียนคลิกที่แบบทดสอบ (Quiz) เพ่ือท ำแบบทดสอบ ให้นักเรียนเขียน
ชื่อ-นำมสกุล เป็นภำษำอังกฤษ แบบทดสอบนี้มี 5 ค ำถำม เป็นแบบตัวเลือก เมื่อท ำแบบทดสอบเสร็จแล้ว 
นักเรียนสำมำรถ Save หรือ Print หรือส่งทำงเฟสกลุ่มห้องเรียน  หรือส่ง E-mail ครูสำยพิน  วงษำรัตน์  
saipinn@pil.in.th  เพ่ือตรวจและเก็บคะแนนในรำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ได ้

 

 

mailto:saipinn@pil.in.th
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  
เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน 

รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ข้อสอบแบบเลือกตอบ(ปรนัย) 20 ข้อ  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวและท ำเครื่องหมำย X ด้วยปำกกำสีน้ ำเงิน.  
1.  กำรร่วมมือระหว่ำงประเทศในด้ำนใดที่มีมำกท่ีสุด 
  1. ทำงด้ำนกำรเมือง           2. ทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
 3. ทำงด้ำนสังคม            4. ทำงด้ำนทหำร 
 
2.  สำเหตุของกำรร่วมมือทำงเศรษฐกิจ ยกเว้น ข้อใด  
 1.  ประเทศต่ำง ๆ มีควำมสำมำรถในกำรผลิตไม่เหมือนกัน 
 2.  ประเทศต่ำง ๆ มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
 3. ประเทศต่ำง ๆ มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนควำมคิด และกำรศึกษำ 
 4. ประเทศต่ำง ๆ มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ เช่น สภำพดิน สภำพอำกำศ  
        และภูมิประเทศต่ำงกัน 
 
3.  กำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทยมีปัญหำในเรื่องใด 
 1. ควำมเลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้        
 2. ดุลกำรค้ำขำดดุลมำกและมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 3. ควำมสมดุลในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม        
 4. ประชำกรชำยและหญิงมีอำยุขัยเฉลี่ยไม่เท่ำกัน 
 
4. ข้อใด มิใช่ จุดมุ่งหมำยของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ  
 1. เพ่ือเกื้อกูลกันและกันในทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำ  
 2. เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศสมำชิกด้วยกัน  
 3. เพ่ือยกเว้นภำษีศุลกำกรระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มเดียวกัน  
 4. เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้มำกท่ีสุด   
 
5.  องค์กำรกำรค้ำโลก  เป็นควำมร่วมมือระดับใด 
 1. ควำมร่วมมือระดับโลก    
 2. ควำมร่วมมือระดับทวีป 
 3. ควำมร่วมมือระดับภูมิภำค    
 4. ควำมร่วมมือระหว่ำงทวีปและระหว่ำงภูมิภำค 
 
6. ส ำนักงำนใหญ่ขององค์กำรกำรค้ำโลกอยู่ที่ประเทศใด ? 
  1. สวิตเซอร์แลนด์    2. ฝรั่งเศส 
  3. สหรัฐอเมริกำ     4. อังกฤษ 
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7. หน่วยงำนใดที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย และผู้ที่มีควำมวิตกว่ำอำจจะ 
    ได้รับอันตรำยด้วยสำเหตุทำงเชื้อชำติ ศำสนำ สัญชำติ 
   1. องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization) 
   2. องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization) 
   3. องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization) 
   4. องค์กำรข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ (United Nations High Commissioner for Refugees) 
 
8. หำกประธำนำธิบดีทรัมป์  เดินทำงมำประเทศไทยช่วงสงครำมเย็น  รัฐบำลไทยน่ำจะท ำสัญญำ  
    ในข้อใด 
 1.  ควำมร่วมมือทำงทหำรในองค์กำรซีโต (SEATO) 
 2.  ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในสมำคมอำสำ (ASA) 
 3.  ควำมร่วมมือทำงทหำรในองค์กำรเซ็นโต (CEATO) 
 4.  ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับธนำคำรโลก (World Bank) 
 
9. วัตถุประสงค์ขององค์กำรกำรค้ำโลก มุ่งหวังให้ประเทศสมำชิกยึดมั่นในหลักกำรข้อใด ? 
   1. ส่งออกสินค้ำท่ีมีคุณภำพ    
 2. ใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี 
   3. ผลิตสินค้ำมำตรฐำนเดียวกัน    
   4. กำรค้ำเสรีและไม่กีดกันทำงกำรค้ำ 
 
10. วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภำคพ้ืนเอเชีย แปซิฟิก และเอเปก  
     คือ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิกในด้ำนใด 
 1. ก ำจัดอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดทำงกำรค้ำ 
 2. พัฒนำอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรผลิต 
 3. สร้ำงอ ำนำจต่อรองกับสหภำพยุโรป (EU) 
 4. พัฒนำเศรษฐกิจภำยใต้หลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
 
11.  เหตุกำรณ์ใดน ำไปสู่ควำมเสื่อมศรัทธำในองค์กำรสหประชำชำติ 
 1. สหรัฐอเมริกำโจมตีอิรัก    
 2. วิกฤตกำรณ์คำบสมุทรเกำหลี 
 3. กำรสู้รบระหว่ำง อิสรำเอล – ปำเลสไตน์  
 4. รัสเซียส่งกองทหำรปรำบปรำมกบฏเชชเนีย 
 
12.  องค์กำรใดมีเป้ำหมำยหลักในกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
 1. ILO      2. NATO    
 3. OPEC     4. APEC 
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และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

13.  ข้อใดไม่ใช่หน้ำที่หลักขององค์กำรกำรค้ำโลก 
 1. ส่งเสริมกำรค้ำเสรีและรักษำควำมเป็นธรรมในระบบกำรค้ำของโลก 
 2. แก้ไขข้อพิพำททำงกำรค้ำ เป็นเวทีเจรจำต่อรองในปัญหำกำรค้ำระหว่ำงกัน 
 3. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของทุกชำติไม่ให้เอำเปรียบทำงกำรค้ำ 
 4. ป้องกันกำรกีดกันทำงกำรค้ำ แสวงหำควำมร่วมมือและพัฒนำกำรค้ำของโลก 
   
14.  เมื่อเกิดวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 – 2541 รัฐบำลไทยกู้เงินจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ 
       ข้อใด เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ 
 1. องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO)     2. ธนำคำรโลก (IBRD) 
 3. ธนำคำรอเพ่ือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น  4. กองทุนระหว่ำงประเทศ (IMF) 
 
15.  สินค้ำ 2 ชนิดที่ไทยเรียกร้องให้องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ  
      เพ่ือรักษำผลประโยชน์ทำงกำรค้ำของคนไทย คือข้อใด 
 1. ข้ำวหอมมะลิ ผ้ำไหม    2. สมุนไพร อำหำรไทย 
 3. พันธุ์พืชหำยำก สัตว์ป่ำสงวน    4. สอนค้ำ OTOP 
 
Link แนวข้อสอบ     www.trueplookpanya.com/examination/doexam/765 
       http://www.trueplookpanya.com/examination/answer/4201 
 
OPEC Oil Embargo:  Quiz Answers  
Select the word or phrase that correctly completes the sentence.  
16. OPEC stands for the Organization of Petroleum _______ Countries.     
 1 Embargo       
 2 Exporting    
 3 Extension       
 4 Excavating    
 
17. OPEC allows its members to set the price of oil, which makes it a _______.     
 1 trade organization      
 2 free market system    
 3 manufacturing group     
 4 cartel    
 
18. The OPEC member-countries with the greatest oil reserves and influence are in _______.   
   1 South America      
 2 the Middle East    
 3 Asia        
 4 the United States    
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19. OPEC raised oil prices and refused to sell oil to countries supporting Israel during the 
________.     
 1 1973 Oil Embargo      
 2  Holocaust    
 3 1967 Arab-Israeli War     
 4 creation of a Jewish homeland    
 
20. After the oil crisis, many countries promoted fuel-efficient cars to avoid the dependency 
on ________.     
 1 energy conservation     
 2 foreign-built cars    
 3 foreign oil imports      
 4 the use of military force   
 

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

แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนน  กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน(สื่อ) น ำเสนอ   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 

เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
 
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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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

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

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน  
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) 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 

2 1 0 
4 กำรใช้งำนสื่อ

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

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

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

ไม่สำมำรถท ำ
แบบทดสอบและ 
กำรตอบค ำถำมด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
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 
   (..................................................) 

 
 
 
 



51 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมิน  กำรน ำเสนอผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
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 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  

 
ประเด็นกำรประเมิน เกณฑร์ะดับคุณภำพ 

4 (ดีมำก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. กำรก ำหนด
บทบำท 

มีประธำน เลขำ
กลุ่ม เหรัญญิก 
และผู้รำยงำน 

ขำดองค์ประกอบ  
1 อย่ำง 

ขำดองค์ประกอบ  
2 อย่ำง 

ขำดองค์ประกอบ  
3 อย่ำง 

2. ขั้นตอนในกำร
ท ำงำน 

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

ขำดองค์ประกอบ  
1 ข้อ 

ขำดองค์ประกอบ  
2 ข้อ 

ขำดองค์ประกอบ  
ทุกข้อ 

3. กำรให้ควำม
ร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน   

ทุกคนมีส่วนร่วม
และให้ควำม
ร่วมมืออย่ำง
เต็มที่ 

80%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

60%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

40%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

4. ควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่ 

ทุกคนมีหน้ำที่
และมีควำม
รับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ของตน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
1 คน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
2 คน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
2 คนขึ้นไป 

5. ตรงเวลำ งำนเสร็จตำม
ก ำหนดและงำน 
มีคุณภำพดีมำก 

ท ำงำนเสร็จไม่ทัน
ตำมเวลำที่
ก ำหนด และ 
งำนมีคุณภำพดี 

ท ำงำนเสร็จไม่ทัน
ตำมเวลำที่
ก ำหนดและงำน 
มีคุณภำพต่ ำ 

ท ำงำนไม่เสร็จ
ตำมเวลำที่
ก ำหนด และงำน 
มีคุณภำพต่ ำ 
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แบบประเมินกำรกำรเผยแพร่ผลงำน    
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ควำมร ่วมม ือทำงด ้ำนกำรเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว ่ำงประเทศในโลกปัจจุบัน   
กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  

 
ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 

 
สรุปผลกำรประเมิน 

4 3 2 1 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
กลวิธีในกำรเผยแพร่ข้อมูล        
เนื้อหำถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน        
กำรใช้ภำษำ        
สื่อ อุปกรณ์ประกอบกำรเผยแพร่        
ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ผลงำน        

 
เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 4 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 3 (ดี) ผ่ำน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่ำน 
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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/
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ห้องเรียน เฟสบุ๊ค (Facebook) 
กลุ่มห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2559 
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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 
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6. นักเรียนเริ่มท ำข้อสอบโดยเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจำกนั้นกดปุ่ม SUBMIT ANSWER 

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

 
 
8. หลังท ำแบบทดสอบเสร็จ จะแสดงข้อควำมดังนี ้

 
9. ให้นักเรียนท ำกำรออกจำกโปรแกรม โดยคลิกที่ Menu และเลือก LOG OUT 

 

M6KRUSAIPIN 

M6KRUSAIPIN 

M6KRUSAIPIN 
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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  
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กำรลงทะเบียนใช้งำน   
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นักเรียนจะต้องเข้ำเว็บไซต์ kahoot.it 
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ใส่ชื่อ แล้วคลิก OK,go! 

หน้ำจอค ำถำม 

 
 
หน้ำจอนักเรียน และ สถิตกิำรเล่น 
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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 ำกำรเพ่ิมไฟล์เสียง จำก
คอมพิวเตอร์ของเรำเพ่ือ Upload ขึ้น Prezi ซึ่งจะต่ำงกับ Add Background Music ตรงที่จะเป็นกำรเล่น
ทั้งหมดของสไลด์ที่น ำเสนอ Add PDF กรณีท่ีเรำเพ่ิมไฟล์ PDF ลงใน Prezi เรำจะเห็นไฟล์ PDF ในแต่ละหน้ำ
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และ กำรใช้บทเรยีนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

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 
 

 
 

 

 

 

 


