
 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รหัสวิชา ส21102             เวลา 1 ชั่วโมง 
 
 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน       
มาตรฐานที่  ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้าน

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
ส 4.2 ม.1/2  ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สาระส าคัญ 
 มรดกโลกเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในโลกที่มีคุณค่าสูงยิ่งต่อมนุษย์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 
2. บอกคุณค่าของแหล่งมรดกโลกได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วิธีสอนแบบ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
ขั้นที่ 1   น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกต่างๆ  
แล้ว  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่อไปนี้ 

-  จากวีดิทัศน์ที่ได้ชม นักเรียนรู้จักแหล่งมรดกโลก 
ใดบ้าง 

ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร    
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
ทักษะการเรียนรู้ 9 ในศตวรรษที ่21 
 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้/ปัญหา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้  รหัสวิชา ส21102 

เวลา 1 ชั่วโมง 



 

-  แหล่งมรดกโลกดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใด และมี 
ความส าคัญอย่างไร 

โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็น 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่ง 
มรดกโลก 
ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 

1.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตาม 
ความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน ภายในกลุ่มให้นักเรียนจับคู่กันเป็น 2 คู่
ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายและคุณค่าของ
แหล่งมรดกโลก 

2. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้ที่ได้จาก
การ ศึกษาให้เพ่ือนคู่อ่ืนๆ ในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัย
และอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

3. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความหมายและคุณค่าของ 
แหล่งมรดกโลก ให้นักเรียนฟังเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับมรดกความทรง 
จ าแห่งโลกในประเทศไทย ว่ามีอะไรบ้าง และมีคุณค่าอย่างไร 
โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

5. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ เรื่อง มรดก 
ความทรงจ าแห่งโลกในประเทศไทย แล้วน าความรู้มาเล่าสู่กัน
ฟัง (นอกเวลาเรียน) 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 1 เรื่อง มรดก 
โลก และเติมเต็มค าตอบให้สมบูรณ์ 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 1 
หน้าชั้น เรียน โดยครูและเพ่ือนกลุ่ม อ่ืนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
ขั้นที่ 3   สรุปและน าหลักการไปประยุกต์ใช้ 

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง  
ความหมายและคุณค่าของมรดกโลก ในประเด็นต่อไปนี้ 

 การสื่อสารและความร่วมมือ  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
 ซ่ือสัตย์สุจริต  
 มีวินัย 
 ใฝ่เรียนรู ้
 อยู่อย่างพอเพยีง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 

 
 



 

-  ความหมาย 
-  การข้ึนทะเบียน 
-  คุณค่าของมรดกโลก 
-  มรดกความทรงจ าแห่งโลก 

2.  ครูแนะน าให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป 
ขั้นที่ 4   วัดและประเมินผล 

1. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการท าใบงานที่ 1 
สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการสอน 

 1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 

 2. ใบความรู้ เรื่อง มรดกโลก 

 3. ใบความรู้ เรื่อง มรดกความทรงจ าแห่งโลกในประเทศไทย 

 4. วีดิทัศน์เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกต่างๆ 

 5. ใบงานที่ 1 เรื่อง มรดกโลก 

แหล่งเรียนรู ้
 -  

 การวัดและประเมินผล 

 

  

  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 1 ใบงานที่ 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



 

ใบความรู้ 
 

เร่ือง มรดกโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 มรดกโลก (World Heritage Site) คือ สถานท่ีอันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวม
ไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติหรือธรรมชาตไิดส้ร้าง
ขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ไดต้กทอดไปถึงอนาคต 
 ตามอนุสญัญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (The World Heritage Convention)   ได้
แบ่งพื้นที่มรดกโลกออกเป็น มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) มรดกโลกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) และมรดกโลก
ผสมผสาน (Mixed Heritage) 
 ต่อมาแผนงานขององค์การศึกษาวทิยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกก าหนดมรดกความ  ทรงจ า
แห่งโลก (Memory of the World) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และการเผยแพร่มรดกภูมิ
ปัญญาของโลกท่ีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดหรือของประเทศใดก็ตาม   ถือว่าเป็นแหล่ง
รวมความคดิ ความรู้ ประสบการณ์ ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม จากสังคมในอดีตให้แก่
สังคมปัจจุบัน และเพื่อที่จะสืบสานส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคต 
 ในพ.ศ. 2553 มีมรดกโลกที่ข้ึนทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 911 แห่ง แบ่งออกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 704 แห่ง มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ 180 แห่ง และมรดกโลกแบบผสม 27 แห่ง ตั้งอยู่ใน 151 ประเทศ มีการแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ แอฟริกา อาหรับ 
เอเชียแปซิฟิก ยุโรป-อเมริกาเหนอื และอเมริกาใต้-แคริบเบียน โดยอิตาลีเป็นประเทศท่ีจ านวนมรดกโลกมากท่ีสดุ คือ 44 แห่ง ซึ่ง
น าไปสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้แหล่งมรดกโลกไดร้ับการคุม้ครองและสงวนรักษาอย่างจริงจัง 
มรดกโลกแตล่ะแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศท่ีเป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แตไ่ด้ถูกพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น 
 คณะกรรมการมรดกโลกจะมีการประชุมร่วมกันหลายครั้งในแตล่ะปี เพ่ืออภิปรายถึงแผนการจัดการเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลก
ที่ยงัคงอยู่ และรับรายชื่อสถานท่ีที่ประเทศต่างๆ เสนอใหไ้ดร้ับการพจิารณาให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก และจะมีการประชุมครั้ง
หนึ่งที่เรียกว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามญั ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือตดัสินว่าสถานท่ี ท่ีได้รับการเสนอช่ือ
แห่งใดท่ีจะไดร้ับการขึน้ทะเบียนอย่างเป็นทางการ 
 การประชุมสมัยสามัญประจ าปีจะผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนกันจัดในเมืองส าคัญต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งนอกจากครั้งท่ีจัดขึ้นท่ีกรุง
ปารีส อันเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโกแล้ว จะมีเพียงประเทศท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ  มรดกโลกเท่านั้นที่
จะไดร้ับสิทธิในการจัดการประชุมครั้งต่อไป โดยจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และรบัรองได้ว่าสมาชิกภาพของ
ประเทศนั้นๆ จะไม่หมดวาระลงเสยีก่อนที่จะไดจ้ัดการประชุม    

  



 

เร่ือง มรดกความทรงจ าแห่งโลกในประเทศไทย 

1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช หรือศิลาจารึกหลักที่ 1 

    ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช หรือศิลาจารึกสุโขทัยหลักท่ี 1 เป็นหลักศิลา  
สูง 114.5 เซนติเมตร กว้าง-ยาว 135.5 เซนติเมตร จารึกอักษรไทยสมัยสุโขทัยท้ังสี่ดา้น 
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มี 35 บรรทัด ด้านท่ี 3 และด้านที่ 4 มี 27 บรรทัด 
    เมื่อครั้งพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ยังทรงด ารงพระ
อิสริยยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ขณะทรงผนวชและเสดจ็จาริกธุดงค์ ทรงพบศิลาจารึกดังกล่าวท่ี
บริเวณเมืองเก่าสุโขทัย จึงโปรดเกล้าฯ ให้ น ามายังพระนครปจัจุบันเก็บรักษาไว้ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
    ตัวอักษรในศิลาจารึกเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากอักษรอื่นในสมัยเดียวกัน เช่ือ
กันว่า พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้น เนื้อหาในศลิาจารกึกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ สภาพ
บ้านเมืองของสุโขทัยท้ังด้านภูมศิาสตร์ การปกครอง สังคม ประเพณ ีวัฒนธรรมความเชื่อของผู้คนถือว่าเป็น
หลักฐานทางประวตัิศาสตรส์ าคญัที่บันทึกและประกาศข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และนโยบายของรัฐโบราณให้
สาธารณชนรับทราบ และมผีลต่อประวัติของโลกนอกพรมแดนวัฒนธรรมของไทย ท าให้เข้าใจความส าคัญของ
การปกครอง การค้าขาย การตดิตอ่แลกเปลีย่น กับชาติต่างๆ ในช่วงเวลาของยุคสโุขทัย มีความสมบรูณ์ในตัวเอง 
นับเป็นเอกสารสาธารณะที่หาได้ยากยิ่ง 
    องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก) จดทะเบียนศลิาจารึกสุโขทยั

หลักท่ี 1 หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกเมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

ตรงกับวาระครบรอบ 720 ปีของศิลาจารึกสุโขทัยหลักท่ี 1 หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

2. ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) 

     ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวมิลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธ์ิ) เป็นจารึกท่ีพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมความรู้ดา้นต่างๆ จารึกลงบนแผ่นหินอ่อน
จ านวน 1,360 แผ่น ประดับไว้ตามบริเวณผนัง เสาระเบียงรอบพระอุโบสถ พระวิหาร พระวิหารคด และ
ศาลารายรอบพระมณฑปภายในวัด เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียม
กัน จึงถือได้ว่าวัดโพธ์ิเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย 
    จารึกวัดโพธ์ิดังกล่าว มีท้ังหมด 8 หมวด คือ หมวดพระพุทธศาสนา หมวดวรรณคดี หมวด
ท าเนียบ หมวดประเพณี หมวดประวัติวัด หมวดสภุาษิต หมวดอนามัย และหมวดต ารายา 
     องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก) จดทะเบียนจารึกวัดโพธ์ิเปน็
มรดกความ   ทรงจ าแห่งโลกภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และต่อมาเมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทางยูเนสโกยังได้รับรองจารึกดังกลา่วนี้จ านวน 1,440 ช้ิน เป็นมรดกความทรงจ า
แห่งโลกในทะเบียนนานาชาติอีกดว้ย 

 

 
 
 



 

3. เอกสารส าคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
  เกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการปกครองแผ่นดิน 

 นอกจากพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จะไดร้ับการประกาศ
เป็นบุคคลส าคญัแห่งโลกท่ียเูนสโกร่วมเฉลิมฉลองเมื่อปี 2544 แล้ว เอกสารในรัชกาลที่ 5 ที่
แสดงให้เห็นถึงนโยบายการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้กรุงสยาม ด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศท่ีท าให้ประเทศสามารถอยู่ในความสงบได้อย่างดี ยังไดร้ับ การยกย่องเป็นมรดก
ความทรงจ าแห่งโลกด้วย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. ระบบการสาธารณสุข 
3. ปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบการไปรษณีย์โทรเลข 
4. ระบบคมนาคม 
5. ระบบการบริหารราชการ เปลี่ยนจากเวียง วัง คลัง นา เป็น 12 กระทรวง 
6. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจทั้งหมด จดัเก็บภาษีเป็นระบบมากขึ้นและจดักระทรวงการคลังเป็นครั้งแรก 
7. จัดระบบประปา ไฟฟ้า ให้ทั่วถึง 
8.  พระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านวรรณกรรม อาทิ พระราชนิพนธ์เงาะป่า ไกลบ้าน 
โดยเป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมด 800,000 หน้า เก็บรักษาไว้ท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และห้องสมดุ

แห่งชาติ ซึ่งเป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยสามารถเป็น
สื่อสัมพันธ์กับประเทศท่ีเจริญแล้วได้ทั้งโลก ซึ่งเมื่อไดร้ับการขึ้นทะเบียนจากมรดกแล้ว จะต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เขม้งวดมากข้ึน รวมทั้งจะเผยแพร่ให้คนไทยและชาวโลกไดร้บัรู้มาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

ใบงานที่ 1มรดกโลก 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. มรดกโลกคืออะไร และแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 

 

  

 2. ถ้าประเทศต่างๆ ต้องการให้มีการรับรองและคุ้มครองมรดกโลกของประเทศจะต้องท าอย่างไร 
 

 

  

 3. สัญลักษณ์มรดกโลกดังที่เห็นในภาพ หมายถึงอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4. มรดกความทรงจ าแห่งโลก คืออะไร 
 

 

  

 5. เหตุผลใดที่จัดให้มีมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
 

 

  

 6. มรดกความทรงจ าแห่งโลกในประเทศไทย ได้แก่อะไรบ้าง 
 

 

รปูสีเ่หลีย่มหมายถงึ แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม

   

รปูวงกลม หมายถงึ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

  
เสน้ทัง้ 2 เสน้ หมายถงึ แหล่งมรดกโลกแบบผสม

  ระหว่างวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

   

รปูสีเ่หลีย่มหมายถงึ แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม

   

รปูวงกลม หมายถงึ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

  
เสน้ทัง้ 2 เสน้ หมายถงึ แหล่งมรดกโลกแบบผสม

  ระหว่างวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

   



 

 

  

7. นักเรียนคิดว่า ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช หรือศิลาจารึกหลักท่ี 1 สมควรเป็นมรดก
ความทรงจ าแห่งโลก เพราะเหตุใด 
 

 

 

  

8. ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นอกจากได้รับการยกย่องเป็นมรดกความ
ทรงจ า  แห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วยังได้รับการยกย่องอย่างไรอีกบ้าง 
 

 

 

  

 9. เอกสารส าคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกมี
ความส าคัญอย่างไร 

 

 

 

  

 10.  มรดกความทรงจ าแห่งโลกของไทยมีความส าคัญต่อโลกอย่างไรบ้าง 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ 1มรดกโลก 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. มรดกโลกคืออะไร และแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 มรดกโลก หมายถึง แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในโลกที่มีคุณค่าสูงต่อมนุษย์ แบ่งออกเปน็ 3 

ประเภทคือ มรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) และ

มรดกโลกผสมผสาน (Mixed Heritage)        

 2. ถ้าประเทศต่างๆ ต้องการให้มีการรับรองและคุ้มครองมรดกโลกของประเทศตนจะต้องท า
อย่างไร 

 สมัครเป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  

            

 3. สัญลักษณ์มรดกโลกดังที่เห็นในภาพ หมายถึงอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4. มรดกความทรงจ าแห่งโลก คืออะไร 
 มรดกความทรงจ าแห่งโลก คือ แผนงานท่ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก ก าหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) เพื่อน ามรดกภูมิปัญญาของโลกท่ีบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์
อักษรไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดหรือของประเทศใดก็ตามมาเผยแพร ่    

 5. เหตุผลใดที่จัดให้มีมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
 เพื่ออนุรักษ์และการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลก ซึ่งเป็นแหล่งรวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ที่
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม จากสังคมในอดีตให้แกส่ังคมปัจจบุัน และ
เพื่อท่ีจะสืบสานส่งต่อให้แกส่ังคมในอนาคต       

  

  

รปูสีเ่หลีย่ม หมายถงึ แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม

   

รปูวงกลม หมายถงึ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

  
เสน้ทัง้ 2 เสน้ หมายถงึ แหล่งมรดกโลกแบบผสม

  ระหว่างวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

   



 

6. มรดกความทรงจ าแห่งโลกในประเทศไทย ได้แก่อะไรบ้าง 

 1)  ศิลาจารึกสโุขทัยหลักที่ 1        

 2)  ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)    

 3)  เอกสารส าคญัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว (รชักาลที่ 5) เกี่ยวกับการปฏิรูปการ 

บริหารและการปกครองแผ่นดิน         

7. นักเรียนคิดว่า ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช หรือศิลาจารึกหลักท่ี 1 สมควรเป็นมรดก
ความทรงจ าแห่งโลก เพราะเหตุใด 

 เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรช้ินส าคัญทีสุ่ด ที่แสดงถึงความมีอยู่ของอาณาจักรสโุขทัยท่ีมีความสมบรูณ์

ที่สุด            

8. ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นอกจากได้รับการยกย่องเป็นมรดกความ
ทรงจ า  แห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วยังได้รับการยกย่องอย่างไรอีกบ้าง 

 เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกในทะเบียนนานาชาต ิ      

 9. เอกสารส าคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกมี
ความส าคัญอย่างไร 

 เอกสารเกี่ยวกับการปฏิรูปการบรหิารการปกครองแผ่นดิน การเปลีย่นแปลงของสยามประเทศ  

 10.  มรดกความทรงจ าแห่งโลกของไทยมีความส าคัญต่อโลกอย่างไรบ้าง 

           

  (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน)    
  



 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 ความถูกต้องของเนื้อหา   

2 ความคิดสร้างสรรค์   

3 วิธีการน าเสนอผลงาน   

4 การน าไปใช้ประโยชน์   

5 การตรงต่อเวลา   

6 มารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย   

รวม  
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบประเมินพฤติกรรม การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับ ฟังคนอื่น   

3 การท างาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ผลงานกลุ่ม   

6 ใฝ่เรียนรู้มีการสืบค้นเทคโนโลยี   

รวม   
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

 

ชื่อ................................................นามสกุล.................................................ชั้น............. ..เลขท่ี............... 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร   
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

  

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
1.4  เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

  

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

  

สรุปผลการประเมิน   
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์   
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้   
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม   

สรุปผลการประเมิน   
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้   
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา   
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม   
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

  

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย   

 สรุปผลการประเมิน   
   
 
 
 

แบบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้) 

 

 



 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย   
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้   
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม   
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

  

สรุปผลการประเมิน   
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย   
5.2  มีทักษะกระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยี   
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง    
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี   

สรุปผลการประเมิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบบันทึกหลังแผนการสอน 
 

 

 
 ด้านความรู้ 
      
      

 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      

 ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

 แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 
  



 

 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อเสนอแนะ     
       
       
       

   ลงชื่อ   
   ( )       
   ต าแหน่ง      
 

ผู้บริหารลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 


