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คาํนํา 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม.3 เล่มน้ี
เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยยดึหลกัการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคดิ Backward  Design) ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child–Centered) ตามหลกัการเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคญั ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม บทบาทของครูมีหนา้ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกใหน้กัเรียน
ประสบผลสาํเร็จ โดยสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ทาํใหน้กัเรียน
สามารถเช่ือมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดใ้นเชิงบูรณาการดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เนน้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้น
ความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี นาํไปสู่การอยูร่่วมกนัใน
สงัคมอยา่งสนัติสุข 
 การจดัทาํคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม
เล่มน้ีไดจ้ดัทาํตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ซ่ึงครอบคลุมสาระหนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ภายในเล่มไดน้าํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้เป็นราย
ชัว่โมงตามหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือใหค้รูนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน นอกจากน้ีแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ยงัมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการ ทาํใหท้ราบผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ของ
นกัเรียนไดท้นัที คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้นาํเสนอเน้ือหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที ่ 1 คาํช้ีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยแนวทางการใชแ้ผนการจดัการ
เรียนรู้ สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design 
เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้–การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตวัช้ีวดัชั้นปีกบัสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวชิา และ
โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
 ตอนที ่2 แผนการจัดการเรียนรู้ ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ใน
หนงัสือเรียน แบ่งเป็นแผนรายชัว่โมง ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีองคป์ระกอบครบถว้นตาม
แนวทางการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 ตอนที ่ 3 เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู ประกอบดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริม
สาํหรับครู ซ่ึงบนัทึกลงในแผน่ซีดี (CD) เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหค้รูใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม ม. 3 เล่มน้ี
ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคและวิธีการสอนอยา่งหลากหลาย หวงัวา่จะเป็นประโยชนต่์อการนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของนกัเรียนต่อไป 

                                                                   คณะผู้จัดทาํ 
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1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม ม. 3 เล่มน้ี
จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใหค้รูใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ซ่ึงการ
แบ่งหน่วยการเรียนรู้สาํหรับจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงในคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ี
แบ่งเน้ือหาเป็น 4 หน่วย สามารถใชค้วบคู่กบัหนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 และแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการ
ดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การเมืองการปกครอง  
 หน่วยการเรียนรู้ที ่2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  
 หน่วยการเรียนรู้ที ่3 วฒันธรรมและภูมิปัญญา  
 หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข   
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดน้าํเสนอรายละเอียดไวค้รบถว้นตามแนวทางการจดัแผนการ
จดัการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาองคค์วามรู้ 
สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วอ้ยา่งครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ครูควรศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้น้ีใหล้ะเอียดเพื่อปรับใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ และสภาพของนกัเรียน  
 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งแผนการจดัการเรียนรู้ออกเป็นรายชัว่โมง ซ่ึงมีจาํนวนมากนอ้ยไม่
เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความยาวของเน้ือหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน แสดงขอบข่ายเน้ือหาการจดัการ
เรียนรู้ท่ีครอบคลุมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ทกัษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ช้ินงาน 
 2. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design  (Backward Design Template)  
เป็นกรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 
  ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
  ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง  
  ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ จะระบุว่าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบ่งเป็นแผนการจดัการ
เรียนรู้ก่ีแผน และแต่ละแผนใชเ้วลาในการจดักิจกรรมก่ีชัว่โมง 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ประกอบดว้ย 
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  3.1 ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยลาํดบัท่ีของแผน ช่ือแผน และเวลาเรียน เช่น 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ระบอบการปกครอง เวลา 3 ชัว่โมง 
  3.2 สาระสําคญั เป็นความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ 
  3.3 ตวัช้ีวดัช้ันปี เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจสอบนกัเรียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาท่ีนาํเสนอใน 
แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
  3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีบอกจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนแก่นกัเรียนภาย
หลงัจากการเรียนจบในแต่ละแผน ทั้งในดา้นความรู้ (K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) ดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ (P) ซ่ึงสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัตวัช้ีวดัชั้นปีและเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ 
  3.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้วา่หลงัจากจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนมีพฒันาการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ี
คาดหวงัไวห้รือไม่ และมีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง ส่งเสริมในดา้นใดบา้ง ดงันั้น ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้จึงไดอ้อกแบบวิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 
ของนกัเรียนไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การทาํแบบทดสอบ การตอบคาํถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การ
สงัเกตพฤติกรรมทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เป็นตน้ โดยเนน้การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  วิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่าน้ีครูสามารถนาํไปใชป้ระเมิน
นกัเรียนได ้ทั้งในระหวา่งการจดัการเรียนรู้และการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
  3.6 สาระการเรียนรู้ เป็นหวัขอ้ยอ่ยท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  3.7 แนวทางบูรณาการ เป็นการเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้
ของแต่ละแผนใหเ้ช่ือมโยงสมัพนัธก์บัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ เพื่อใหก้ารเรียนรู้
สอดคลอ้งและครอบคลุมสถานการณ์จริง  
  3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาในแต่ละ
เร่ือง โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อใหค้รูนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการ
วางแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
  ขั้นท่ี 1 นาํเขา้สู่บทเรียน  
  ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 3 ฝึกฝนผูเ้รียน 
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  ขั้นท่ี 4 นาํไปใช ้
  ขั้นท่ี 5 สรุป 
  3.9 กจิกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมเสนอแนะสาํหรับใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเพิ่มเติมในดา้นต่าง 
ๆ นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้มาแลว้ในชัว่โมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรม
สาํหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษและตอ้งการศึกษาคน้ควา้ในเน้ือหานั้น ๆ ใหลึ้กซ้ึงกวา้งขวางยิง่ข้ึน และ
กิจกรรมสาํหรับการเรียนรู้ใหค้รบตามเป้าหมาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการซ่อมเสริม 
  3.10 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ เป็นรายช่ือส่ือการเรียนรู้ทุกประเภทท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้ง
ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีและส่ือบุคคล เช่น หนงัสือ เอกสารความรู้ รูปภาพ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วดิีทศัน ์ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 
  3.11 บนัทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีใหค้รูบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้วา่ประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง ไดแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นอยา่งไร ส่ิงท่ี
ไม่ไดป้ฏิบติัตามแผนมีอะไรบา้ง และขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 นอกจากน้ียงัอาํนวยความสะดวกให้ครู โดยจดัทาํเอกสารและความรู้เสริมสําหรับครูบนัทึกลงใน
แผน่ซีดี (CD) ประกอบดว้ย 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดช้ันปี และสาระการเรียนรู้ กลุ่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม (หน้าทีพ่ลเมืองฯ ม. 3) 
 2. โครงงาน (Project Work) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 3. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้และรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง ซ่ึงออกแบบตาม
แนวคิด Backward Design 
 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจําหน่วยการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบเพ่ือใช้วดัและ
ประเมินผลนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 5. แบบทดสอบกลางภาค เป็นแบบทดสอบเพื่อใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค 3 ดา้น 
ไดแ้ก่  
  5.1 ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและแบบอตันยั 
  5.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางการประเมิน 
  5.3 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางการประเมิน 
 6. แบบทดสอบปลายภาค เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค 3 ดา้น 
ไดแ้ก่  
  6.1 ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและแบบอตันยั 
  6.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางการประเมิน 
  6.3 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางการประเมิน 
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 7. ใบงาน แบบบนัทกึ และแบบประเมิน   
 ครูควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือเตรียมการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ จดักิจกรรมใหน้กัเรียน
ไดพ้ฒันาครบทุกสมรรถนะสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร กล่าวคือ สมรรถนะในการส่ือสาร การคิด การ
แกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต และการใชเ้ทคโนโลย ีรวมถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร และ
กิจกรรมเสนอแนะเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติมใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู้น้ีแลว้ 
 นอกจากน้ีครูสามารถปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพร้อมของ
นกัเรียน และสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้ซ่ึงจะใชเ้ป็นผลงานเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะได ้แผนการจดัการเรียนรู้
น้ีไดอ้าํนวยความสะดวกใหค้รู โดยไดพ้ิมพโ์ครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิด Backward Design ใหค้รูเพ่ิมเติมเฉพาะส่วนท่ีครูปรับปรุงเองไวด้ว้ยแลว้  
 

2. สัญลกัษณ์ลกัษณะกจิกรรมการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 เล่มน้ี 
สามารถใชคู่้กบัแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 
3 ซ่ึงไดก้าํหนดสญัลกัษณ์กาํกบักิจกรรมการเรียนรู้ไวทุ้กกิจกรรมเพ่ือช่วยใหค้รูและนกัเรียนทราบลกัษณะ
ของกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือการจดักิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้มีดงัน้ี  
  โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการคิด การวางแผน และการแกปั้ญหา 
 
  การพฒันากระบวนการคดิ เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดเพื่อเพิ่มพนูความคิด

ดา้นต่าง ๆ ของตนเอง 
  การทาํประโยชน์ให้สังคม เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติัในการทาํประโยชนเ์พื่อสงัคม เพื่อการอยู่

ร่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
  การปฏบิตัจิริง/ฝึกทกัษะ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดทกัษะซ่ึงจะช่วยใหก้าร

เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความเขา้ใจท่ีคงทน 
  การศึกษาค้นคว้า/สืบค้น เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
  การสํารวจ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนสาํรวจรวบรวมขอ้มูลเพือ่นาํมาศึกษา วิเคราะห์ หาเหตุ หาผล 

และสรุปขอ้มูล เพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  
  การสังเกต เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้จนสร้างองคค์วามรู้อยา่งมีระบบ

และมีเหตุผล 
  ทกัษะการพูด เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการพดูประเภทต่าง ๆ 
 
  ทกัษะการเขยีน เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการเขียนประเภทต่าง ๆ 
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  กจิกรรมสําหรับกลุ่มพเิศษ เป็นกิจกรรมสาํหรับใหน้กัเรียนใชพ้ฒันาการเรียนรู้เพื่อเติมเตม็ศกัยภาพ
การเรียนรู้ของตนเอง   

  กจิกรรมสําหรับซ่อมเสริม เป็นกิจกรรมสาํหรับใหน้กัเรียนใชเ้รียนซ่อมเสริมเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
ตามตวัช้ีวดัชั้นปี 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design  
 การจดัการเรียนรู้หรือการสอนเป็นงานท่ีครูทุกคนตอ้งใชก้ลวิธีต่าง ๆ มากมายเพ่ือใหน้กัเรียนสนใจ
ท่ีจะเรียนรู้และเกิดผลตามท่ีครูคาดหวงั การจดัการเรียนรู้จดัเป็นศาสตร์ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ
ตลอดจนประสบการณ์อยา่งมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเร่ืองของการออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือการ
ออกแบบการสอน ซ่ึงเป็นงานท่ีครูจะตอ้งทาํก่อนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ทาํอยา่งไร ทาํไมจึงตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ ครูทุกคนผา่นการศึกษาและไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
การออกแบบการจดัการเรียนรู้มาแลว้ ในอดีตการออกแบบการจดัการเรียนรู้จะเร่ิมตน้จากการกาํหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ปัจจุบนัการเรียนรู้ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเขา้มามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึง
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั ดงันั้นการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้จึงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีครูจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละ
บุคคล 
 วิกกินส์และแมกไท นกัการศึกษาชาวอเมริกนัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงเขาเรียกวา่ Backward Design ซ่ึงเป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีครูจะตอ้งกาํหนดผลลพัธ์
ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนก่อน โดยเขาทั้งสองใหช่ื้อวา่ ความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring 
Understanding) เม่ือกาํหนดความเขา้ใจท่ีคงทนไดแ้ลว้ ครูจะตอ้งบอกใหไ้ดว้า่ความเขา้ใจท่ีคงทนของ
นกัเรียนน้ีเกิดจากอะไร นกัเรียนจะตอ้งมีหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบา้ง ครูมีหรือใชว้ิธีการวดัอะไรบา้งท่ี
จะบอกวา่นกัเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแลว้ จากนั้นครูจึงนึกถึงวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีจะทาํให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 

  แนวคดิ แนวคดิ BBaacckkwwaarrdd  DDeessiiggnn  
 Backward Design เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชผ้ลลพัธ์ปลายทางเป็นหลกั ซ่ึงผลลพัธ์
ปลายทางน้ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนกต่็อเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ ทั้งน้ีครูจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชก้รอบความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลมีความสมัพนัธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
ขยายรายละเอียดเพ่ิมเติมใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 กรอบความคิดหลกัของการออกแบบการจดัการเรียนรู้โดย Backward Design มีขั้นตอนหลกัท่ี
สาํคญั 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
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 ขั้นท่ี 2 กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียน 
มีผลการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ขั้นท่ี 3 วางแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ขั้นที ่ขั้นที ่11  กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียนกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน  
 ก่อนท่ีจะกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนนั้น ครูควรตอบคาํถามสาํคญั
ต่อไปน้ี 
 1. นกัเรียนควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถทาํส่ิงใดไดบ้า้ง  
 2. เน้ือหาสาระใดบา้งท่ีมีความสาํคญัต่อการสร้างความเขา้ใจของนกัเรียนและความเขา้ใจท่ีคงทน 
(Enduring Understanding) ท่ีครูตอ้งการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนมีอะไรบา้ง 
 เม่ือจะตอบคาํถามสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ใหค้รูนึกถึงเป้าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้
ดา้นเน้ือหาระดบัชาติท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 รวมทั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือทอ้งถ่ิน การทบทวนความคาดหวงัของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากมาตรฐานแต่ละระดบัจะมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาสาระต่าง ๆ ซ่ึง
มีความแตกต่างลดหลัน่กนัไป ดว้ยเหตุน้ีขั้นท่ี 1 ของ Backward Design ครูจึงตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญั
และเลือกผลลพัธ์ปลายทางของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 
  ความเข้าใจที่ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนคงทนของนักเรียน  
 ความเขา้ใจท่ีคงทนคืออะไร ความเขา้ใจท่ีคงทนเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึง ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอด 
ความสมัพนัธ์ และหลกัการของเน้ือหาและวิชาท่ีนกัเรียนเรียนรู้ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงเป็นความรู้ท่ีอิง
เน้ือหา ความรู้น้ีเกิดจากการสะสมขอ้มูลต่าง ๆ ของนกัเรียนและเป็นองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนดว้ย
ตนเอง 
 การเขยีนความเข้าใจทีค่งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ถา้ความเขา้ใจท่ีคงทน หมายถึง สาระสาํคญัของส่ิงท่ีจะเรียนรู้แลว้ ครูควรจะรู้วา่สาระสาํคญั
หมายถึงอะไร คาํวา่ สาระสาํคญั มาจากคาํวา่ Concept ซ่ึงนกัการศึกษาของไทยแปลเป็นภาษาไทยวา่ 
สาระสาํคญั ความคิดรวบยอด มโนทศัน ์มโนมติ และสงักปั แต่การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นิยมใชค้าํ
วา่ สาระสาํคญั  
 สาระสาํคญัเป็นขอ้ความท่ีแสดงแก่นหรือเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปรวม
และขอ้แตกต่างเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยอาจครอบคลุมขอ้เทจ็จริง กฎ ทฤษฎี ประเดน็ และการสรุป
สาระสาํคญัและขอ้ความท่ีมีลกัษณะรวบยอดอยา่งอ่ืน 
 ประเภทของสาระสําคญั 
 1. ระดบักวา้ง (Broad Concept) 
 2. ระดบัการนาํไปใช ้(Operative Concept หรือ Functional Concept) 
 ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับกว้าง 
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 - อาํนาจอธิปไตย คือ อาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
 ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับนาํไปใช้ 
 - อาํนาจอธิปไตย คือ อาํนาจสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองประเทศ แบ่งเป็น 3 อาํนาจ ไดแ้ก่ อาํนาจนิติ
บญัญติั อาํนาจบริหาร และอาํนาจตุลาการ  
 แนวทางการเขียนสาระสาํคัญ 
 1. ใหเ้ขียนสาระสาํคญัของทุกเร่ือง โดยแยกเป็นขอ้ ๆ (จาํนวนขอ้ของสาระสาํคญัจะเท่ากบัจาํนวน
เร่ือง) 
 2. การเขียนสาระสาํคญัท่ีดีควรเป็นสาระสาํคญัระดบัการนาํไปใช ้
 3. สาระสาํคญัตอ้งครอบคลุมประเดน็สาํคญัครบถว้น เพราะหากขาดส่วนใดไปแลว้จะทาํให้
นกัเรียนรับสาระสาํคญัท่ีผดิไปทนัที 
 4. การเขียนสาระสาํคญัท่ีจะใหค้รอบคลุมประเดน็สาํคญั วิธีการหน่ึง คือ การเขียนแผนผงั
สาระสาํคญั 

ตัวอย่างการเขียนแผนผงัสาระสาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 สาระสาํคัญของรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทย: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
ไทยมี 5 รูปแบบ คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เมืองพทัยา และ
กรุงเทพมหานคร แต่ละรูปแบบมีโครงสร้างและอาํนาจหนา้ท่ีเป็นของตนเอง 
 5. การเขียนสาระสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดควรเขียนลกัษณะเด่นท่ีมองเห็นไดห้รือนึกไดอ้อกมาเป็นขอ้ ๆ 
แลว้จาํแนกลกัษณะเหล่านั้นเป็นลกัษณะจาํเพาะและลกัษณะประกอบ 

รูปแบบองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินของไทย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
โครงสร้าง 

อาํนาจหนา้ท่ี 

เทศบาล 
โครงสร้าง 

อาํนาจหนา้ท่ี 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โครงสร้าง 

อาํนาจหนา้ท่ี 

เมืองพทัยา  
โครงสร้าง 

อาํนาจหนา้ท่ี 

กรุงเทพมหานคร
โครงสร้าง 

อาํนาจหนา้ท่ี 
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 6. การเขียนขอ้ความท่ีเป็นสาระสาํคญั ควรใชภ้าษาท่ีมีการขดัเกลาอยา่งดี เล่ียงคาํท่ีมีความหมาย
กาํกวมหรือฟุ่ มเฟือย  
 
 ตวัอย่างการเขยีนสาระสําคญั เร่ือง รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ ลกัษณะจําเพาะ ลกัษณะประกอบ 
บญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร -  
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ   
ใชห้ลกัจารีตประเพณี   
เป็นหลกัประกนัสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

 - 

กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบปกครองภายในรัฐ 

 - 

กฎหมายอ่ืนจะขดัหรือแยง้มิได ้  - 
 สาระสาํคัญของรัฐธรรมนูญ: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองรัฐ กฎหมายอ่ืน
จะมาขดัหรือแยง้มิได ้กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัระเบียบปกครองภายในรัฐ และเป็นหลกัประกนั
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญของบางรัฐจะบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ในบางรัฐ
อาจจะใชห้ลกัจารีตประเพณี 
  ขั้นที ่ขั้นที ่22  กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนสดงว่านักเรียน  

                          มีผลการเรียนรู้ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง มีผลการเรียนรู้ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง   
 เม่ือครูกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ก่อนท่ีจะดาํเนินการขั้นต่อไป
ขอใหค้รูตอบคาํถามสาํคญั ต่อไปน้ี  
 นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลกัษณะใด จึงทาํใหค้รูทราบวา่ นกัเรียนบรรลุผลลพัธ์
ปลายทางตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 
 ครูมีหลกัฐานหรือใชว้ิธีการใดท่ีสามารถระบุไดว้า่นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตามผลลพัธ์
ปลายทางท่ีกาํหนดไว ้
 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design เนน้ใหค้รูรวบรวมหลกัฐานการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นและมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ทาํให้
นกัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิแลว้ไม่ใช่เรียนแค่ใหจ้บตามหลกัสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครู
กาํหนดไวเ้ท่านั้น วิธีการของ Backward Design ตอ้งการกระตุน้ใหค้รูคิดล่วงหน้าวา่ ครูควรจะกาํหนด
และรวบรวมหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ะไรบา้งก่อนท่ีจะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
หลกัฐานดงักล่าวควรจะเป็นหลกัฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบั  ท่ีมีประโยชนส์าํหรับผูเ้รียนและ
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ครูไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีครูควรใชว้ิธีการวดัและประเมินแบบต่อเน่ืองอยา่งไม่เป็นทางการและเป็น
ทางการ ตลอดระยะเวลาท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีตอ้งการใหค้รู
ทาํการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ สอนไปวัดผลไป 
 จึงกล่าวไดว้า่ขั้นน้ีครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนกัเรียน โดยพิจารณาจากผลงาน
หรือช้ินงานท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามเกณฑท่ี์
กาํหนดไวแ้ลว้ และเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินควรเป็นเกณฑคุ์ณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อยา่งไรก็
ตาม ครูอาจจะมีหลกัฐานหรือใชว้ิธีการอ่ืน ๆ เช่น การทดสอบก่อนและหลงัเรียน การสมัภาษณ์ การศึกษา
คน้ควา้ การฝึกปฏิบติัขณะเรียนรู้ประกอบดว้ยกไ็ด ้
  การกาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมผีลการกาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมผีล  

การเรียนรู้ตามผลลพัธ์ปลายทางทีก่าํหนดไว้แล้วการเรียนรู้ตามผลลพัธ์ปลายทางทีก่าํหนดไว้แล้ว  
 หลงัจากท่ีครูไดก้าํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ครูควรกาํหนดภาระ
งานและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามผลลพัธ์
ปลายทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 
 ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ลกัษณะสาํคญัของงานจะตอ้งเป็นงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัชีวิตจริงในชีวิตประจาํวนั เป็นเหตุการณ์จริงมากกวา่กิจกรรมท่ีจาํลองข้ึนเพื่อใชใ้นการทดสอบ ซ่ึง
เรียกวา่ งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน (Meaningful Task) นอกจากน้ีงานและกิจกรรม
จะตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ทั้งน้ีเม่ือไดภ้าระงานครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะตอ้งนึกถึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงมีอยูม่ากมายหลายประเภท ครูจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัภาระ
งานท่ีนกัเรียนปฏิบติั  
 ตวัอยา่งภาระงานเร่ือง การเป็นพลเมืองดี รวมทั้งการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนดงัตาราง   
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ตวัอย่าง ภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 ระบอบการปกครอง  
สาระที ่2 : หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.2 : เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซ้ึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ผลงาน/

ชิ้นงาน 
การวดัและประเมินผล กจิกรรมการ

เรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. อธิบายระบอบ
การปกครองแบบ
ต่าง ๆ  ที่ใชใ้นยคุ
ปัจจุบนัได ้ 

2. มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้เกี่ยวกบั
ระบอบการปกครอง
แบบต่าง ๆ  ที่ใชใ้น
ยคุปัจจุบนั  
3. สืบคน้ขอ้มลู
เกี่ยวกบัระบอบการ
ปกครองแบบต่าง ๆ  
ที่ใชใ้นยคุปัจจุบนั
ได ้ 

• ระบอบการ
ปกครอง 
1) การปกครอง

แบบ
ประชาธิปไตย 

2) การปกครอง
แบบเผดจ็การ 

 

1. การอภิปรายเกี่ยวกบั
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
2. การตอบคาํถาม
เกี่ยวกบัการปกครอง
แบบเผดจ็การ 

3. การอภิปรายเกี่ยวกบั
ความแตกต่างของ
ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
กบัระบอบการ
ปกครองแบบเผดจ็
การ 

1. การอภิปราย 
 
2. การตอบคาํถาม 
 
3. การอภิปราย 
4. ตรวจผลงาน 
5. สังเกตการ 
    ทาํงานกลุ่ม 

1. แบบบนัทึกผลการ
อภิปราย 

2. แบบบนัทึกความรู้ 
 
3. แบบบนัทึกความรู้ 
4. แบบประเมินผลงาน 
5. แบบสังเกตการ

ทาํงานกลุ่ม 
 

1. เกณฑค์ุณภาพ 4 ระดบั 
 
2. เกณฑค์ุณภาพ 4 ระดบั 
 
3. เกณฑค์ุณภาพ 4 ระดบั 
4. เกณฑค์ุณภาพ 4 ระดบั 
5. เกณฑค์ุณภาพ 4 ระดบั 
 

1. การ
อภิปราย 

2. การแข่งขนั
ตอบปัญหา 
3. การ
อภิปราย 

 

1. ภาพอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 
2. แบบบนัทึกผลการ

อภิปราย 
3. แบบบนัทึกความรู้ 
4. แบบประเมิน

พฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม 

5. หนงัสือเรียนรายวชิา
พื้นฐาน หนา้ที่
พลเมือง วฒันธรรม 
และการดาํเนินชีวติใน
สังคม 
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6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชา
พื้นฐาน หนา้ที่
พลเมือง วฒันธรรม 
และการดาํเนินชีวติใน
สังคม ม. 3 

7. คู่มือการสอน หนา้ที่
พลเมือง วฒันธรรม 
และการดาํเนินชีวติใน
สังคม ม. 3 

8. สื่อการเรียนรู้ รายวชิา
พื้นฐาน PowerPoint 
หนา้ที่พลเมือง 
วฒันธรรม และการ
ดาํเนินชีวติในสังคม 
ม. 3 
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 ความเข้าใจทีค่งทน  
 ความเขา้ใจท่ีคงทนจะเกิดข้ึนได ้นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. การอธิบาย ช้ีแจง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือช้ีแจงในส่ิงท่ีเรียนรู้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้ง มีเหตุมีผล และเป็นระบบ 
 2. การแปลความและตคีวาม เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการแปลความและตีความ
ไดอ้ยา่งมีความหมาย ตรงประเดน็ กระจ่างชดั และทะลุปรุโปร่ง 
 3. การประยุกต์ ดดัแปลง และนําไปใช้ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการนาํส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคล่องแคล่ว    
 4. การมีมุมมองทีห่ลากหลาย เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองท่ีน่าเช่ือถือ 
เป็นไปได ้มีความลึกซ้ึง แจ่มชดั และแปลกใหม่ 
 5. การให้ความสําคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผู้อืน่ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดย
การมีความละเอียดรอบคอบ เปิดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ระมดัระวงัท่ีจะไม่ใหเ้กิดความ
กระทบกระเทือนต่อผูอ่ื้น    
 6. การรู้จักตนเอง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีความตระหนกัรู้ สามารถ
ประมวลผลขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด    
 นอกจากน้ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดสมรรถนะสาํคญั
ของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 
ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
 2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
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 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การทาํงาน และการอยูร่่วมกนัใน
สงัคม ดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ มี
ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 นอกจากสมรรถนะสาํคญัของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
 2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3. มีวินยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ 
 ดงันั้นการกาํหนดภาระงานใหน้กัเรียนปฏิบติั รวมทั้งการเลือกวิธีการ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล
การเรียนรู้นั้น ครูควรคาํนึงถึงความสามารถของนกัเรียน 6 ประการตามแนวคิด Backward Design 
สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ เพื่อใหภ้าระงาน วิธีการ และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมส่ิงท่ี
สะทอ้นผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 นอกจากน้ีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward design ในขั้นท่ี 2 น้ี ครูจะตอ้ง
คาํนึงถึงภาระงาน วิธีการ เคร่ืองวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีความเท่ียงตรง ความเช่ือถือได ้มี
ประสิทธิภาพ ตรงกบัสภาพจริง มีความยดืหยุน่ และใหค้วามสบายใจแก่นกัเรียนเป็นสาํคญั 
  ขั้นที ่ขั้นที ่33  วางแผนการจัดการเรียนรู้วางแผนการจัดการเรียนรู้  
 เม่ือครูมีความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบั
นกัเรียน รวมทั้งกาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ ขั้นต่อไปครูควรนึกถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะจดัใหแ้ก่
นกัเรียน การท่ีครูจะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะจดัใหน้กัเรียนไดน้ั้น ครูควรตอบคาํถามสาํคญั ต่อไปน้ี 
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 – ถา้ครูตอ้งการจะจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเกิดความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด 
หลกัการ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับนกัเรียน ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทาง
ตามท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งเกิดเป็นความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไปนั้น ครูสามารถจะใชว้ิธีการง่าย ๆ อะไรบา้ง  
 – กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยเป็นส่ือนาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นมีอะไรบา้ง  
 – ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลกัสูตรมีอะไรบา้ง 
 – กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวค้วรจดักิจกรรมใดก่อนและควรจดักิจกรรม 
ใดภายหลงั 
 กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไวเ้พ่ือตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 
      การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามแนวคิด Backward Design 
นั้น วิกกินส์และแมกไทไดเ้สนอแนะใหค้รูเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของ WHERETO 
(ไปท่ีไหน) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 W แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัใหน้ั้นจะตอ้งช่วยใหน้กัเรียนรู้วา่หน่วยการเรียนรู้น้ีจะดาํเนินไปใน
ทิศทางใด (Where) และส่ิงท่ีคาดหวงัคืออะไร (What) มีอะไรบา้ง ช่วยใหค้รูทราบวา่นกัเรียนมีความรู้
พื้นฐานและความสนใจอะไรบา้ง (Where) 
 H แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรดึงดูดความสนใจนกัเรียนทุกคน (Hook) ทาํใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ (Hold) และใชส่ิ้งท่ีนกัเรียนสนใจเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 
 E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริมและจดัให ้(Equip) นกัเรียนไดมี้ประสบการณ์ (Experience) 
ในแนวคิดหลกั/ความคิดรวบยอด และสาํรวจ รวมทั้งวินิจฉยั (Explore) ในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 R แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) ความ
เขา้ใจในความรู้และงานท่ีปฏิบติั 
 E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมิน (Evaluate) ผลงานและส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ 
 T แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบ (Tailored) สาํหรับนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน 
 O แทน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบ (Organized) ตามลาํดบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียนและกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้ตั้งแต่เร่ิมแรกและตลอดไป ทั้งน้ีเพื่อการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 
 อยา่งไรกต็ามมีขอ้สงัเกตวา่ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการกาํหนดวิธีการจดัการเรียนรู้ การ
ลาํดบับทเรียน รวมทั้งส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาํเร็จไดก้ต่็อเม่ือครูไดมี้
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การกาํหนดผลลพัธ์ปลายทาง หลกัฐาน และวิธีการวดัและประเมินผลท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพียงส่ือท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายความสาํเร็จ
ท่ีตอ้งการเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีถา้ครูมีเป้าหมายท่ีชดัเจนกจ็ะช่วยทาํใหก้ารวางแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
 โดยสรุปจึงกล่าวไดว้า่ ขั้นน้ีเป็นการคน้หาส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรม การเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน กิจกรรมท่ีกาํหนดข้ึนควรเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถ
สร้างและสรุปเป็นความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีสาํคญัของสาระท่ีเรียนรู้ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคงทน 
รวมทั้งความรู้สึกและค่านิยมท่ีดีไปพร้อม ๆ กบัทกัษะความชาํนาญ 
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Backward Design Template 
ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่     
ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1.     
2.     
ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
1.     
2.    

คาํถามสําคญัทีท่าํให้เกดิความเข้าใจทีค่งทน 
 
1.     
2.  

ความรู้ของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความเข้าใจทีค่งทน 
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1.     
2.    

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนทีจ่ะนําไปสู่ความเข้าใจ 
ทีค่งทน นักเรียนจะสามารถ... 
1.     
2.  

ขั้นที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ตามทีก่าํหนดไว้
  อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานทีนั่กเรียนต้องปฏบิตัิ

1.1    
1.2    

2. วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้    
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

 
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้  

1)   
          2)    

        1)  
         2)  

3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
   3.1    
   3.2    
   3.3    
ขั้นที ่3 แผนการจัดการเรียนรู้
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 รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงจากการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward 
Design เขียนโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ช่ือแผน... (ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง... (ระบุช่ือเร่ืองท่ีจะทาํการจดัการเรียนรู้) 
 สาระที.่.. (ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 ช้ัน... (ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
 หน่วยการเรียนรู้ที.่.. (ระบุลาํดบัท่ีและช่ือของหน่วยการเรียนรู้) 
 เวลา... (ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 
 สาระสําคญั... (เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้) 
 ตวัช้ีวดัช้ันปี... (ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึง 
ประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 
2551 ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความรู้ (Knowledge: K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective: A) 
และดา้นทกัษะ/กระบวนการ (Performance: P)) 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้... (ระบุวิธีการและเคร่ืองวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง 
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 
 สาระการเรียนรู้... (ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
 แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และการ   
บูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 กจิกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพิ่มเติม) 
 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้... (ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
 บนัทกึหลงัการจัดการเรียนรู้... (ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ี 
กาํหนดไว ้อาจนาํเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํวิจยัในชั้น
เรียนได)้ 
 ในส่วนของการเขียนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น ใหค้รูท่ีเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นาํขั้นตอน
หลกัของเทคนิค วิธีการของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เช่น การเรียนแบบแกปั้ญหา 
การศึกษาเป็นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มยอ่ย/กลุ่มใหญ่ การฝึกปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มูล ฯลฯ มาเขียน
ในขั้นสอน โดยใหค้าํนึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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 การใชแ้นวคิดของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design จะช่วยใหค้รูมี
ความมัน่ใจในการจดัการเรียนรู้และใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของ วพ. ในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
. 

4. เทคนิคและวธีิการจดัการเรียนรู้–การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 
(2) และ (3) ไดร้ะบุแนวทางการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึกทกัษะการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบติัจริงและการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อ
การป้องกนัและแกปั้ญหา ดงันั้น เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวน้ี การจดัทาํการ
แผนการจดัการเรียนรู้ในคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติใน
สังคมชุดน้ี จึงยดึแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Centered) เนน้การเรียนรู้จาก
การปฏิบติัจริง และเนน้การเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีผสมผสานเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กบัหวัขอ้
เร่ืองหรือประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาในองคร์วม เป็นธรรมชาติ 
สอดคลอ้งกบัสภาพและปัญหาท่ีเกิดในวิถีชีวิตของเรียน  

แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของครูจากการเป็น
ผูช้ี้นาํหรือถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช่้วยเหลือ อาํนวยความสะดวก และส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการสร้างสรรคค์วามรู้และนาํความรู้ไปใชอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคมชุด
น้ีจึงไดน้าํเสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เช่น 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning – BBL) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
อิงผลการวิจยัทางประสาทวิทยา ซ่ึงไดเ้สนอแนะไวว้า่ ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของสมองและการทาํงานของสมองมนุษยท่ี์มีการแปรเปล่ียนไปตามขั้นของ
การพฒันา ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรคก์ารจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning – PBL) เป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ โดยใหน้กัเรียน
ร่วมกนัแกปั้ญหาภายใตก้ารแนะนาํของครู ใหน้กัเรียนช่วยกนัตั้งคาํถามและช่วยกนัคน้หาคาํตอบ โดยใช้
อาจใชค้วามรู้เดิมมาแกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมสาํหรับการแกปั้ญหา นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
คน้ควา้มาสรุปเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา แลว้ช่วยกนัประเมินการแกปั้ญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาคร้ัง
ต่อไป สาํหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นการพฒันาองคร์วมของนกัเรียน ทั้ง
สมองดา้นซา้ยและสมองดา้นขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 
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มุ่งหมายจะใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ภายใตค้วามหลากหลายของวฒันธรรม
หรือสภาพแวดลอ้ม 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจดัสถานการณ์และบรรยากาศให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ฝึกใหน้กัเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งสติปัญญาและความถนดัร่วมกนั
ทาํงานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้หมวกความคดิ 6 ใบ (Six Thinking Hats) ใหน้กัเรียนฝึกตั้งคาํถามและ
ตอบคาํถามท่ีใชค้วามคิดในลกัษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ หรือวิเคราะห์วิจารณ์ได ้
 การจัดการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็นการฝึกใหน้กัเรียนคน้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง เพื่ออธิบายส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ มีหลกัเกณฑ ์โดยนกัเรียนจะตอ้งใชค้วามสามารถของตนเอง
คิดคน้ สืบเสาะ แกปั้ญหาหรือคิดประดิษฐส่ิ์งใหม่ดว้ยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการฝึกใหน้กัเรียนเรียนรู้จาก
การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการทาํความเขา้ใจปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ดาํเนินการแกปั้ญหา และ
ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) ซ่ึงเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริม
ใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติั โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้หรือคน้ควา้หา
คาํตอบในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยั ดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏบิตั ิ(Active Learning) ใหน้กัเรียนไดท้ดลองทาํดว้ยตนเอง เพื่อจะ
ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จกัวิธีแกปั้ญหาในการทาํงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างผังความคดิ (Concept Mapping) เป็นการสอนดว้ยวิธีการจดักลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพื่อใหเ้ห็นความสมัพนัธ์กนัระหวา่งความคิดหลกัและความคิดรองลงไป โดยนาํเสนอ
เป็นภาพหรือเป็นผงั 
 กาจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็นการจดักิจกรรม หรือจดั
ประสบการณ์ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้กระตุน้ใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะใหม่ ๆ เจตคติ
ใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ 
 การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Playing) เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดแ้สดง
บทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมุติข้ึน โดยอาจกาํหนดใหแ้สดงบทบาทสมมุติท่ีเป็นพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 
หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 การเรียนรู้จากเกมจําลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีคลา้ย
กบัการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็นการใหเ้ล่นเกมจาํลองสถานการณ์ โดยครูนาํสถานการณ์จริงมาจาํลอง
ไวใ้นหอ้งเรียน โดยการกาํหนดกฎ กติกา และเง่ือนไขสาํหรับเกมนั้น ๆ แลว้ใหน้กัเรียนไปเล่นเกมหรือ
กิจกรรมในสถานการณ์จาํลองนั้น 
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 การจัดการเรียนรู้แบบกลบัด้านช้ันเรียน (Flipped Classroom) เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวา่ เรียนท่ีบา้น ทาํการบา้นท่ีโรงเรียน เป็นการกลบัมุมมองจากการใหบ้ทบาทและความสาํคญัท่ีครู
ไปใหค้วามสาํคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน จากเดิมส่ิงท่ีทาํในชั้นเรียนนาํไปทาํท่ีบา้น และนาํส่ิงท่ี
มอบหมายใหท้าํท่ีบา้นมาทาํในชั้นเรียน โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และตอบขอ้สงสยัในระหวา่ง
การทาํงาน/กิจกรรมของนกัเรียน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การจดัการเรียนรู้ตอ้งจดัควบคู่กบัการวดัและการประเมินผลตามภาระ/ช้ินงานท่ีสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดเ้สนอการวดัและประเมินผลครบทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการ เนน้วิธีการวดัท่ีหลากหลายตามสถานการณ์
จริง การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการดูกระบวนการทาํงาน และผลผลิตของงาน โดยออกแบบการ
ประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน และแบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบฟอร์ม
และเกณฑก์ารประเมิน เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหค้รูไวพ้ร้อม ทั้งน้ีครูอาจเพิ่มเติมโดยการออกแบบการ
วดัและประเมินดว้ยมิติคุณภาพ (Rubrics)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 3  ๏ 22 

5. ตารางวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัช้ันปีกบัสาระการเรียนรู้ใน
หน่วยการเรียนรู้ 

 

          มาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดั
ช้ันปี   

  
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระที ่2 
มฐ. ส 2.1 มฐ. ส 2.2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การเมืองการ
ปกครอง 

         

1. ระบอบการปกครอง          
2. การปกครองของไทยและ
ต่างประเทศ 

      
   

3. รัฐธรรมนูญ          
4. รัฐบาล          

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 กฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน 

         

   1. กฎหมายอาญา          
   2. กฎหมายแพง่          
   3. สิทธิมนุษยชน          

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญา          

1. วฒันธรรมและภูมิปัญญา          
2. วฒันธรรมสากล          

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การอยู่ร่วมกนั
อย่างสันตสุิข 

         

   1. ความขดัแยง้          
   2. ปัญหาทางสงัคม          
   3. การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข          
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6. คาํอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติใน
สังคม ม. 3 

คาํอธิบายรายวชิา 
ส 23101  หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
รายวชิาพืน้ฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3                     30 ช่ัวโมง 
  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายลกัษณะการกระทาํความผดิทางอาญาและโทษ ลกัษณะการกระทาํ
ความผดิทางแพง่และโทษ ตวัอยา่งการกระทาํความผดิทางอาญา ตวัอยา่งการทาํความผดิทางแพง่ เช่น 
การทาํผดิสญัญา ความหมาย และความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย ตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายความสาํคญัของวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และวฒันธรรมสากล การ
อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม การเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในประเทศดา้นการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สงัคม ความเช่ือ สาเหตุปัญหาทางสงัคม แนวทางความร่วมมือในการลดความขดัแยง้และการ
สร้างความสมานฉนัท ์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตใหมี้ความสุข  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายระบอบการปกครอง แบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั ความแตกต่าง ความ
คลา้ยคลึงของการปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย บทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญในมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้
อาํนาจรัฐ อาํนาจหนา้ท่ีของรัฐบาล บทบาทสาํคญัของรัฐบาลในการบริหารราชการแผน่ดิน ความจาํเป็น
ในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย ประเดน็ปัญหาและผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการสร้างความตระหนกั  
กระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า ศรัทธา ยดึมัน่ ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสมดีงาม สามารถดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัติสุข 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
มฐ. ส 2.1 ม. 3/1,  มฐ. ส 2.1 ม. 3/2,  มฐ. ส 2.1 ม. 3/3,  มฐ. ส 2.1 ม. 3/4,  มฐ. ส 2.1 ม. 3/5 
มฐ. ส 2.2 ม. 3/1,  มฐ. ส 2.2 ม. 3/2,  มฐ. ส 2.2 ม. 3/3,  มฐ. ส 2.2 ม. 3/4 
 

รวมจํานวนตวัช้ีวดัทั้งส้ิน 9 ตวัช้ีวดั 
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7. โครงสร้างรายวชิาพืน้ฐาน หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติใน
สังคม ม. 3 

โครงสร้างรายวชิา 
ส 23101 หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 30 ช่ัวโมง 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มฐ./ตวัช้ีวดั 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก
คะแนน 
(100) 

1 การเมืองการปกครอง ส 2.2 ม. 3/1 
ส 2.2 ม. 3/2 
ส 2.2 ม. 3/3 
ส 2.2 ม. 3/4  

9 35 

2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  ส 2.1 ม. 3/1 
ส 2.1 ม. 3/2 

7 25 

3 วฒันธรรมและภูมิปัญญา ส 2.1 ม. 3/3 6 20 

4 การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข ส 2.1 ม. 3/4 
ส 2.1 ม. 3/5 

5 20 

หมายเหตุ:  ส 23101 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 จดัเวลาเรียนให้
นกัเรียนไดเ้รียนตลอดภาคเรียน เท่ากบั 30 ชัว่โมง การจดัทาํโครงสร้างเวลาเรียนได้
กาํหนดเวลาเรียนไว ้27 ชัว่โมง เวลาปฐมนิเทศ 1 ชัว่โมง เวลาในการทดสอบกลางภาค 1 
ชัว่โมง และเวลาในการทดสอบปลายภาค 1 ชัว่โมง 
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8. โครงสร้างเวลาเรียน รายวชิาพืน้ฐาน หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนินชวติในสังคม ม. 3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 

 ปฐมนิเทศ ชัว่โมงที่ 1 ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียน  
หน่วยที่ 1 การเมืองการปกครอง 
(3 แผน) 

แผนที่ 1 ระบอบการปกครอง 
(3 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 2 การปกครองแบบประชาธิปไตย 
     1. ระบอบการปกครอง 
          1.1 การปกครองแบบประชาธิปไตย 
ชัว่โมงที่ 3 การปกครองแบบเผดจ็การ 
          1.2 การปกครองแบบเผดจ็การ 
ชัว่โมงที่ 4 ความแตกต่างของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกบัระบอบ
การปกครองแบบเผดจ็การ 
          1.2 การปกครองแบบเผดจ็การ 

 

แผนที่ 2 การปกครองของไทยและ
ต่างประเทศ  
(4 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 5 การปกครองของไทย 
     2. การปกครองของไทยและต่างประเทศ 
          2.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 
ชัว่โมงที่ 6 ประเทศที่มีการปกครองคลา้ยคลึงกบัไทย 
          2.2 การปกครองของประเทศที่คลา้ยคลึงและแตกต่างจากไทย 
ชัว่โมงที่ 7 ประเทศที่มีการปกครองแตกต่างกบัไทย 
          2.2 การปกครองของประเทศที่คลา้ยคลึงและแตกต่างจากไทย 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
  ชัว่โมงที่ 8 การพฒันาประชาธิปไตยของไทย 

          2.3 การพฒันาประชาธิปไตยของไทย 
 

แผนที่ 3 รัฐธรรมนูญและรัฐบาล 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 9 รัฐธรรมนูญ 
     3. รัฐธรรมนูญ 
ชัว่โมงที่ 10 รัฐบาล 
     4. รัฐบาล 

 

หน่วยที่ 2 กฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 
(3 แผน) 

แผนที่ 4 กฎหมายอาญา 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 11 ลกัษณะการกระทาํความวผดิทางอาญาและโทษ และความผดิ
เกี่ยวกบัทรัพย ์
     1. กฎหมายอาญา 

1.1 ลกัษณะการกระทาํผดิทางอาญาและโทษ 
1.2 ความผดิเกี่ยวกบัทรัพย ์

ชัว่โมงที่ 12 ลกัษณะการกระทาํความวผดิทางอาญาและโทษ และความผดิ
เกี่ยวกบัทรัพย ์

1.3 การดาํเนินคดีทางอาญา 

 

แผนที่ 5 กฎหมายแพง่ 
(3 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 13 ลกัษณะการกระทาํผดิทางแพง่และความรับผดิทางแพง่ 
    2. กฎหมายแพง่ 

2.1 ลกัษณะการกระทาํผดิทางแพง่และความรับผดิทางแพง่  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
ชัว่โมงที่ 14 การทาํผดิสญัญาและการําละเมิด 

2.2 การทาํผดิสญัญา 
2.3 การทาํละเมิด 

ชัว่โมงที่ 15 การดาํเนินคดีทางแพง่ 
2.4 การดาํเนินคดีทางแพง่ 

แผนที่ 6 สิทธิมนุษยชน 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 16 ความหมายและความสาํคญัของสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วม
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 

3. สิทธิมนุษยชน 
3.1 ความหมายและความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน 
3.2 การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 

ชัว่โมงที่ 17 องคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
3.3 องคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

 

   

ชัว่โมงที่ 18 การทดสอบกลางภาค 
ปรับเปลี่ยนชัว่โมงทดสอบ
ตามความเหมาะสม 

หน่วยที่ 3 วฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญา 
(3 แผน) 

แผนที่ 7 วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 
(3 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 19 วฒันธรรมไทย 
     1. วฒันธรรมและภูมิปัญญา 

1.1 วฒันธรรมไทย 
ชัว่โมงที่ 20 ความหมายและความสาํคญัของภูมิปัญญาไทย 

1.2 ภูมิปัญญาไทย 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
ชัว่โมงที่ 21 ประเภทของภูมิปัญญาไทย 

1.2 ภูมิปัญญาไทย 
แผนที่ 8 การอนุรักษว์ฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย 
(1 ชัว่โมง)  

ชัว่โมงที่ 22 การอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
     1. วฒันธรรมและภูมิปัญญา 

1.3 การอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 

แผนที่ 9 วฒันธรรมสากล 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 23 ความหมายและความสาํคญัของวฒันธรรมสากล 
     2. วฒันธรรมสากล 

2.1 ความหมายและความสาํคญั 
ชัว่โมงที่ 24 การเลือกรับวฒันธรรมสากลอยา่งเหมาะสม 

2.2 การเลือกรับวฒันธรรมสากลอยา่งเหมาะสม 

 

หน่วยที่ 4 วฒันธรรม 
(3 แผน) 

แผนที่ 10 ความขดัแยง้ 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 25 ความหมายและองคป์ระกอบของความขดัแยง้ และปัจจยัที่
ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ  
1. ความขดัแยง้ 
1.1 ความหมายของความขดัแยง้ 
1.2 องคป์ระกอบของความขดัแยง้ 
1.3 ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ 

ชัว่โมงที่ 26 การลดความขดัแยง้และการสร้างความสมานฉนัท ์ 
1.4 การลดความขดัแยง้และการสร้างความสมานฉนัท ์
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
แผนที่ 11 ปัญหาทางสงัคม 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 27 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและปัญหายาเสพติด 
     2. ปัญหาทางสงัคม 

2.1 ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 ปัญหายาเสพติด 
2.3 ปัญหาการทุจริต 
2.4 ปัญหาอาชญากรรม 

 

แผนที่ 12 การอยูร่่วมกนั 
อยา่งสนัติสุข 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 28 การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข  
     3. การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

3.1 การอยูร่่วมกนัอยา่งมีขนัติธรรม 
3.2 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
3.4 การมองโลกในแง่ดี 

ชัว่โมงที่ 29 การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข (ต่อ)  
3.5 การสร้างทกัษะทางอารมณ์ 
3.6 การบริโภคดว้ยปัญญา 
3.7 การเลือกรับและปฏิเสธขอ้มูลข่าวสาร 
3.8 การปรับปรุงตนเอง 

 

  ชัว่โมงที่ 30 การทดสอบปลายภาค  
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ตอนท่ี 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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แผนปฐมนิเทศ  
ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน 

รายวชิาพืน้ฐาน หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม ม. 3 
 

 

สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมอืงฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
    มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธาํรงรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัติสุข 
     มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไว้
ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ (ส 2.1 ม. 3/1)  
 2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน (ส 2.1 ม. 3/2) 
 3. อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม (ส 2.1 ม. 3/3)  
 4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความ
ขดัแยง้ (ส 2.1 ม. 3/4) 
 5. เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในประเทศและสงัคมโลก (ส 2.1 ม. 3/5) 
 6. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั (ส 2.2 ม. 3/1) 
 7. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (ส 2.2 ม. 3/2) 
 8. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม  
และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ (ส 2.2 ม. 3/3) 
 9. วิเคราะห์ประเดน็ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอ
แนวทางแกไ้ข (ส 2.2 ม. 3/4) 
3. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การจดัการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 
เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน้ โดยไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนิน
ชีวิตในสังคม ม. 3 เป็น 2 มาตรฐาน และยงัไดก้าํหนดตวัช้ีวดัชั้นปีและสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีหลักสูตร
กาํหนด  
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4. สาระการเรียนรู้  
 1. เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมืองวฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม  
 2. แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการ
ดาํเนินชีวิตในสังคม  
 3. ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัชั้นปีกบัสาระในหน่วยการเรียนรู้ของ
รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสงัคม ม. 3  
 4. คาํอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
 5. โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3  
 6. โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
5. สมรรถนะของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร  
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 
 2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3. มีวินยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
7. ภาระงาน/ช้ินงาน 
 ภาระงานรวบยอด 
 – การตอบคาํถามเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการ
ดาํเนินชีวิตในสังคม 
 – การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน  หน้าท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม 
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8. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม  (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ปฐมนิเทศ
และขอ้ตกลงในการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต
ในสงัคม ม. 3 

2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา  ฯลฯ 
    

           
9. กระบวนการจดัการเรียนรู้  
 ขั้นที่ 1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 
 1. ครูสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ 
เช่น จดันัง่เรียนแบบรูปตวั U นัง่เรียนเป็นกลุ่ม นาํนกัเรียนศึกษานอกหอ้งเรียน เช่น ห้องประชุม หอ้งโสต
ทศันศึกษา สนามหญา้ใตร่้มไม ้
 2. ครูแนะนําตนเอง แลว้ให้นักเรียนแนะนําตนเองตามลาํดบัตวัอกัษร หรือตามลาํดบัหมายเลข
ประจาํตวั หรือตามแถวท่ีนัง่ ตามความเหมาะสม 
 3. ครูให้ความรู้ทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และ
การดาํเนินชีวิตในสังคม  พร้อมซกัถามนกัเรียนในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
      1) ทาํไมเราจึงตอ้งเรียนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  2) เราเรียนรู้อะไรในรายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม 
      3) รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคมมีความสําคญัและ
จาํเป็นต่อเราหรือไม่ เพราะอะไร 
 4. ครูสรุปความรู้แลว้เช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูระบุส่ิงท่ีตอ้งเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 
3 โดยใชข้อ้มูลจากหน้าสารบญัในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนิน
ชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั จากนั้นอธิบายเพ่ือทาํความเขา้ใจกบันกัเรียนใน
เร่ืองต่อไปน้ี  (โดยใชข้อ้มูลจากตอนท่ี 1) 
  1) คาํอธิบายรายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
  2) โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3  
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   3) โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม 
ม. 3 
 6. ครูบอกเทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนิน
ชีวิตในสงัคม ม. 3 โดยสรุปวา่มีเทคนิคและวิธีการเรียนรู้อะไรบา้ง  (โดยใชข้อ้มลูจากตอนท่ี 1)  
 7. ครูสนทนาและซักถามนักเรียนเพื่อทาํความเข้าใจถึงแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 (โดยใช้ขอ้มูลจากตอนท่ี 1)
รวมทั้งเกณฑต์ดัสินผลการเรียนรู้   ประเด็นต่าง ๆ เช่น 
  1) รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 มีเวลาเรียนเท่าไร 
  2) รายวิชาน้ีจะสอบและเกบ็คะแนนอยา่งไร และเท่าไร  
  3) รายวิชาน้ีจะตดัสินผลการเรียนอยา่งไร 
 8. ครูแนะนําส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ท่ีจะใช้ประกอบการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 โดยใชข้อ้มูลจากหน้าบรรณานุกรมในหนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 ของบริษทั สํานกัพิมพว์ฒันา
พานิช จาํกดั นอกจากน้ีครูควรแนะนาํแหล่งสืบคน้ความรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม 
ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพื่อทาํความเขา้ใจถึงแหล่งสืบคน้ความรู้แต่ละอยา่ง 
 9. ครูสนทนากับนักเรียนและร่วมกันทําข้อตกลงในการเรียน  รายวิชาพ้ืนฐาน  หน้าท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1) เวลาเรียน ตอ้งเขา้เรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ี หรือไม่ขาดเรียนเกิน 
3 คร้ัง กรณีป่วยตอ้งส่งใบลาโดยผูป้กครองลงช่ือรับรองการลา 
   2) ควรเขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและรักษามารยาทในการเรียน 
   3) เม่ือเร่ิมเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีการทดสอบก่อนเรียน และหลังจากเรียนจบแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้แลว้จะมีการทดสอบหลงัเรียน 
   4) ในชัว่โมงท่ีมีการฝึกปฏิบติังาน ควรเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือให้พร้อม โดยจดัหาไว้
ล่วงหนา้ 
   5) รับผดิชอบการเรียน การสร้างช้ินงาน และการส่งงานตามเวลาท่ีกาํหนด 
   6) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติักิจกรรม วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชท้าํงานทุกคร้ัง 
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
  10. ครูให้นักเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้และแหล่งสืบคน้
ความรู้อ่ืน ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนิน
ชีวิตในสงัคม ม. 3 จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและบนัทึกผล  
 ขั้นที่ 4 นําไปใช้ 
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 11. ครูให้นักเรียนนาํประโยชน์จากการเรียนรู้เร่ือง ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ม. 3 ไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 5 สรุป 
 12. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 โดยให้นักเรียนบนัทึกขอ้สรุปลงในแบบ
บนัทึกความรู้ หรือสรุปเป็นแผนท่ีความคิดหรือผงัมโนทศันล์งในสมุด พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม  
 13. ครูมอบหมายให้นักเรียนอ่านเน้ือหาเก่ียวกบัการเมืองการปกครองเร่ือง ระบอบการปกครอง 
พร้อมทั้ งแสดงความคิดเห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองระบอบเผด็จการมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังไป 
10. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 2. คู่มือการสอน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช จาํกดั 
 3. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
11. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
 แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
 แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
 เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         

            
                       ลงช่ือ      ผู้สอน 
              / /   
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
การเมอืงการปกครอง 

 เวลา 9 ช่ัวโมง 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
1. มีวินยั  
2. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
3. มีจิตสาธารณะ 
4. ซ่ือสตัยสุ์จริต 

 

ความรู้
1. ระบอบการปกครอง 
2. การปกครองของไทยและต่างประเทศ 
3. รัฐธรรมนูญ 
4. รัฐบาล 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การใชเ้ทคโนโลย ี
3. การคิด 
4. การแกปั้ญหา 
5. กระบวนการกลุ่ม 

ภาระงาน/ช้ินงาน
1. การทาํแบบทดสอบ 
2. การอภิปรายเก่ียวกบัการปกครองแบบประชาธิปไตย 
3. การตอบคาํถามเก่ียวกบัการปกครองแบบเผด็จการ 
4. การอภิปรายเก่ียวกบัความแตกต่างของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกบั
ระบอบการปกครองแบบเผดจ็การ 
5. การอภิปรายเก่ียวกบัการปกครองของไทยและต่างประเทศ 
6. การวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกปั้ญหาการพฒันาประชาธิปไตยของไทย 
7. การสืบคน้ขอ้มลูและอภิปรายเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ 
8. การสืบคน้ข่าวและวิเคราะห์เก่ียวกบัรัฐบาล 
9. การนาํเสนอผลงาน    

 

การเมอืงการปกครอง
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การเมอืงการปกครอง 

ขั้นท่ี 1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี  
1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั (ส 2.2 ม. 3/1) 
2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (ส 2.2 ม. 3/2) 

3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ (ส 2.2 ม. 3/3) 

4. วิเคราะห์ประเดน็ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนว
ทางแกไ้ข (ส 2.2 ม. 3/4)  

ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. ระบอบการปกครองท่ีใชใ้นปัจจุบนัมี 2 รูปแบบ
ใหญ่ ๆ คือ ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและระบอบการปกครองแบบ
เผดจ็การ 

2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยมี
รูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบัหลายประเทศ 
ขณะเดียวกนัก็แตกต่างกบัอีกหลายประเทศดว้ย 

3. รัฐธรรมนูญกาํหนดเร่ืองเก่ียวกบัการปกครอง
ประเทศไวห้ลายประการ เช่น การเลือกตั้ง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การ
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 

4. รัฐบาลเป็นกลุ่มบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารประเทศ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและนโยบายท่ีแถลงไว้
ต่อรัฐสภา เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชนโดยรวม 

คําถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
1. การปกครองท่ีประเทศต่าง ๆ ใชใ้นปัจจุบนัมีก่ี
รูปแบบ อะไรบา้ง 

2. ประเทศไทยใชร้ะบอบการปกครองแบบใด และ
เหมือนหรือแตกต่างจากประเทศอ่ืนหรือไม่ 

3. บทบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง และการตรวจสอบการ
ใชอ้าํนาจรัฐมีบญัญติัไวท่ี้ใด 

4. รัฐบาลคืออะไร และมีความสาํคญัอยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ อาํนาจอธิปไตย สภาขนุนาง 
สภาไดเอท  
2. ระบอบการปกครองท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมี 2 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อภิปรายเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง 
2. อภิปรายเก่ียวกบัการปกครองของไทยและของ
ต่างประเทศ 
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รูปแบบใหญ่ ๆ คือ ระบอบประชาธิปไตยและ
ระบอบเผดจ็การ โดยระบอบประชาธิปไตยเป็น
การปกครองท่ีประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจ
สูงสุด เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมือง และประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ
อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั  ส่วนระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีใหค้วามสาํคญั
กบัผูป้กครองหรือรัฐบาลมากกวา่สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ประชาชนไม่มีสิทธิเขา้
ไปมีส่วนร่วมในการปกครอง 
3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยมี
รูปแบบท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกบัต่างประเทศ 
สาํหรับประเทศท่ีมีการปกครองของคลา้ยคลึงกบั
ไทย เช่น องักฤษ ญ่ีปุ่น ส่วนประเทศท่ีมีการ
ปกครองแตกต่างกบัไทย เช่น สหรัฐอเมริกา
เกาหลีใต ้ทั้งน้ี การพฒันาประชาธิปไตยของไทย
ในปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหาและอุปสรรคข้ึนหลาย
ประการ เช่น ปัญหาการวฒันธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของคนไทย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ขเพื่อพฒันาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยใหม้ัง่คงต่อไป  

4. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการ
ปกครองประเทศ โดยบทบญัญติัต่าง ๆ ของ
รัฐธรรมนูญท่ีควรศึกษาในชั้นน้ี คือ การเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และการ
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์น การขดักนัแห่งผลประโยชน ์
การถอดถอนออกจากตาํแหน่ง การดาํเนิน
คดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  
5. รัฐบาล คือ กลุ่มบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารประเทศ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและนโยบายท่ีแถลงไว ้
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อประเทศและประชาชน
โดยรวม โดยบทบาทสาํคญัของรัฐบาล เช่น 

3. วิเคราะห์เก่ียวกบัการพฒันาประชาธิปไตยของไทย 
4. สืบคน้ขอ้มลูและอภิปรายเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญและ
รัฐบาล 
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กาํหนดนโยบายและบริหารประเทศใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายนั้น เป็นตวัแทนประเทศในการ
ติดต่อสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ แกปั้ญหาสาํคญั
ของประเทศ รักษาความมัน่คงและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของประเทศ จดัทาํบริการ
สาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชน   

ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
1.1 อภิปรายเก่ียวกบัการปกครองแบบประชาธิปไตย 
1.2 ตอบคาํถามเก่ียวกบัการปกครองแบบเผดจ็การ 
1.3 อภิปรายเก่ียวกบัความแตกต่างของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกบัระบอบการปกครอง

แบบเผดจ็การ 
1.4 อภิปรายเก่ียวกบัการปกครองของไทยและต่างประเทศ 
1.5 วิเคราะห์และเสนอแนวทางแกปั้ญหาการพฒันาประชาธิปไตยของไทย 
1.6 สืบคน้ขอ้มลูและอภิปรายเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ 
1.7 สืบคน้ข่าวและวิเคราะห์เก่ียวกบัรัฐบาล 
 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

1) การทาํแบบทดสอบ 
2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 

เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม 
4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้ 
1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

             และค่านิยม 
4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง และ 
         นาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น และการรู้จกั 
         ตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี การคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ 

กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต  
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ขั้นท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ระบอบการปกครอง                                                             เวลา 3 ชัว่โมง                 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 การปกครองของไทยและต่างประเทศ                                  เวลา 4 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 รัฐธรรมนูญและรัฐบาล                                                        เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
ระบอบการปกครอง 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 
  ระบอบการปกครองท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ ระบอบประชาธิปไตยและระบอบ
เผดจ็การ โดยระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจสูงสุด เปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง และประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั  ส่วน
ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูป้กครองหรือรัฐบาลมากกวา่สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ประชาชนไม่มีสิทธิเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครอง 
2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั (ส 2.2 ม. 3/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนัได ้(K) 
 2. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้เก่ียวกบัระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั (A) 
 3. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนัได ้(P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง ระบอบ

การปกครอง 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ   

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • ระบอบการปกครอง 
           1) การปกครองแบบประชาธิปไตย 
   2) การปกครองแบบเผดจ็การ 
 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การเมืองการปกครอง            เวลา 3 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัระบอบการปกครอง  
 ศิลปะ  จดัทาํแผนท่ีความคิดหรือผงัมโนทศันเ์ก่ียวกบัระบอบการปกครอง  
 การงานอาชีพ        สืบขอ้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบอบการปกครองจากอินเทอร์เน็ต 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที่ 2 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนโดยแจกแบบทดสอบใหน้กัเรียนทุกคน และใหน้กัเรียน
เขียนเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
 3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่เก่ียวขอ้งกบัการปกครอง
อยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ จากนั้นอธิบายเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
  ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 4. ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระบอบการปกครองท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหไ้ปอ่านมาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้เพ่ิมเติม 
 5. ครูเขียนคาํวา่ ระบอบการปกครอง บนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนระดมสมองหานิยามของคาํน้ี 
แลว้ช่วยกนัเรียบเรียงใหส้ละสลวย ถูกตอ้ง 
 6. ครูอธิบายเก่ียวกบัระบอบการปกครอง และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบั
เน้ือหาท่ีเรียน 
 7. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการปกครอง
แบบประชาธิปไตย แลว้สรุปผลการอภิปรายลงในแบบบนัทึกผลการอภิปรายเร่ือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
 8. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 9. หลงัจากท่ีนกัเรียนนาํเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแลว้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป โดยใหน้กัเรียน
บนัทึกลงในสมุด  
 10. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปกครองแบบเผด็จการและบนัทึกผล
เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที่ 3 
    11. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูล
มา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
   12. ครูใหน้กัเรียนแข่งขนักนัตอบคาํถามเก่ียวกบัการปกครองแบบเผดจ็การ เช่น 
  1) การปกครองแบบเผดจ็การคืออะไร 
  2) การปกครองแบบเผดจ็การมีก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 
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  3) การปกครองแบบเผดจ็การอาํนาจนิยมมีลกัษณะอยา่งสไร 
  4) การปกครองแบบเผดจ็การเบด็เสร็จคืออะไร 
  5) ปัจจุบนัมีประเทศใดบา้งท่ีใชร้ะบบเผดจ็การคอมมิวนิสต ์
 โดยครูถามคาํถามนกัเรียนทีละขอ้ ใครตอบไดใ้หย้กมือข้ึนตอบ ผูท่ี้ตอบถูกไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
หลงัจากท่ีตอบคาํถามครบทุกขอ้แลว้ ครูรวบรวมคะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดเป็นผูช้นะ 
 13. ครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุด และชมเชยนกัเรียนโดยรวม จากนั้นครูและนกัเรียน
สรุปความรู้ท่ีไดรั้บ แลว้ใหน้กัเรียนสรุปลงในแบบนัทึกความรู้  
 ช่ัวโมงที่ 4 
 14. ครูทบทวนเน้ือหาเก่ียวกบัความแตกต่างของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกบัระบอบ
การปกครองแบบเผดจ็การใหน้กัเรียนฟัง แลว้สนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอธิบาย 
 15. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6–8 คน แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัความแตกต่างของ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกบัระบอบการปกครองแบบเผด็จการ สรุป แลว้ส่งตวัแทน
นาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
 16. หลงัจากท่ีนาํเสนอผลการอภิปรายครบทุกกลุ่มแลว้ ครูสรุปความรู้ แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงใน
แบบบนัทึกความรู้ 
 17. ครูอธิบายเช่ือมโยงว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศทําการปกครองโดยใช้ระบอบการ
ปกครองท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในประเทศของตน บางประเทศใช้ระบอบปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและบางประเทศใช้ระบอบการปกครองแบบเผดจ็การ จากน้ันให้นักเรียนช่วยกนัตอบว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนชาติใดบ้างท่ีใช้การปกครองแบบประชาธิปไตย และชาติใดบ้างท่ีใช้การปกครอง
แบบเผด็จการ  
           18. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 19. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็วา่ ระหวา่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
กบัระบอบการปกครองแบบเผดจ็การ นกัเรียนคิดวา่แบบใดเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชป้กครองประเทศมาก
ท่ีสุด เพราะอะไร 
 20. ครูให้นกัเรียนทาํแผน่พบัเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัระบอบการปกครอง 
          21. ครูใหน้กัเรียนหาข่าวเก่ียวกบัประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและประเทศท่ี
มีระบอบการปกครองแบบเผดจ็การ แลว้นาํมาจดัป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 
         22. ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัระบอบการปกครอง ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
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          23. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ือง ระบอบการปกครอง ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัและเผยแพร่ใหก้บับุคคลอ่ืน 
 ขั้นที ่5 สรุป 
         24. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ระบอบการปกครอง โดยใหน้กัเรียนสรุปลงในแผนท่ี
ความคิดหรือผงัมโนทศันพ์ร้อมทั้งตกแต่งใหส้วยงาม 
 25. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาเร่ือง การปกครองของไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นวา่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยและประเทศต่าง ๆ มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง เป็น
การบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
      1. ครูใหน้กัเรียนจดัทาํรายงานเก่ียวกบัการปกครองแบบประชาธิปไตยวา่แตกต่างจากการปกครอง
แบบเผดจ็การอยา่งไร 
 2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มใหม่เป็น 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลระบอบการปกครองของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กลุ่มละ 1 ประเทศ สรุป แล้วส่งตวัแทนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. แบบบนัทึกการอภิปรายเร่ือง การปกครองแบบประชาธิปไตย 
 4. แบบบนัทึกความรู้ 
 5. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

            
   

     ลงช่ือ     ผู้สอน 
  /               /     
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2  
การปกครองของไทยและต่างประเทศ 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่าง ๆ ในโลกมีความเหมือนและแตกต่างกนั  
การปกครองของประเทศท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย เช่น ประเทศองักฤษ และประเทศญ่ีปุ่น ส่วน 
ประเทศท่ีมีความแตกต่างกบัไทย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต ้การพฒันา 
ประชาธิปไตยของไทย เช่น ปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของไทย แนวทางแกไ้ข 
ปัญหา 
2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
  1. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย (ส 2.2 ม. 3/2) 
  2. วิเคราะห์ประเดน็ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอ 
แนวทางแกไ้ข (ส 2.2 ม. 3/4) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและวิเคราะห์ระบอบการปกครองของไทยและต่างประเทศได ้(K) 
 2. มีความสนใจและใฝ่เรียนรู้เก่ียวกบัการปกครองของไทยและต่างประเทศ (A)  
 3. เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยได ้(K, P) 
 4. ร่วมกนัวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยของไทยได ้(K, P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    การปกครองของไทยและ 
    ต่างประเทศ 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
  ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                                       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การเมืองการปกครอง                      เวลา 4 ช่ัวโมง 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 • การปกครองของไทยและต่างประเทศ 
  1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 
  2) การปกครองของประเทศท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกบัไทย 
  3) การพฒันาประชาธิปไตยของไทย 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการปกครองของไทยและต่างประเทศ 
 ศิลปะ จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัการปกครองของไทยและต่างประเทศ 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที่ 5 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูตั้งประเด็นคาํถามวา่ การปกครองของไทยและต่างประเทศมีความเหมือนและแตกต่างกนั
อยา่งไรบา้ง ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ครูสรุป แลว้นาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยและต่างประเทศท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปอ่านมาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความ
คิดเห็นของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้เพ่ิมเติม 
 4. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเร่ือง การปกครองของไทย
และต่างประเทศ กลุ่มละ 1 หวัขอ้ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 
กลุ่มท่ี 2 การปกครองของประเทศท่ีคลา้ยคลึงกบัไทย 
กลุ่มท่ี 3 การปกครองของประเทศท่ีแตกต่างกบัไทย 

 แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย จากนั้นสรุปผลลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้เตรียมส่งตวัแทน
ออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 5. ครูใหต้วัแทนกลุ่มท่ี 1 ออกมานาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
 6. ครูสรุปความรู้และอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในสมุด 
 ช่ัวโมงที่ 6 
 7. ครูอธิบายเก่ียวกบัการปกครองของไทยและต่างประเทศโดยสรุป เพ่ือทบทวนความรู้เดิมของ
นกัเรียน 
 8. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นวา่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเหมาะสม
กบัสงัคมไทยหรือไม่ เพราะอะไร 
 9. หลงัจากท่ีนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลว้ ครูสรุปความรู้และอธิบายเพ่ิมเติม 
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 10. ครูใหต้วัแทนกลุ่มท่ี 2 ออกมานาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
 11. ครูสรุปความรู้และอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในสมุด 
 ช่ัวโมงที่ 7 
 12. ครูอธิบายเก่ียวกบัการปกครองของประเทศท่ีคลา้ยคลึงกบัไทยโดยสรุปเพ่ือทบทวนความรู้เดิม
ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนมา 
 13. ครูใหต้วัแทนกลุ่มท่ี 3 ออกมานาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
 14. ครูสรุปความรู้และอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในสมุด 
 15. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นวา่การปกครองของประทศสหรัฐอเมริกาและ
สาธารณรัฐเกาหลีมีความแตกต่างจากการปกครองของไทยอยา่งไรบา้ง 
 16. หลงัจากท่ีนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลว้ ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติม แลว้ใหน้กัเรียน
บนัทึกลงในสมุด 
 17. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาประชาธิปไตยของไทยและบนัทึกผล 
เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที่ 8 
 18. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาประชาธิปไตยของไทยท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูลมา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพิ่เติม 
 19. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มใหม่ กลุ่มละ 4–6 คน โดยวิธีนบัหมายเลขหรือจบัสลากแลว้แต่ความ
เหมาะสม ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยของไทย 
 20. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตวันาํเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางแกไ้ขปัญหาในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เช่น แผน่ใส ป้ายนิเทศ วดิีทศัน ์
 21. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอผลการวิเคราะห์ และแนวทางแกไ้ข แลว้เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนซกัถามและวิจารณ์ผลงาน แลว้ครูตรวจสอบความถูกตอ้งและอธิบายเพ่ิมเติม  
 22. ครูอธิบายว่า ประเทศอนิโดนีเซียซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย จากน้ันให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าการปกครองของประเทศอนิโดนีเซียคล้ายคลงึ
หรือแตกต่างจากการปกครองของประเทศไทยอย่างไรบ้าง  
 23. หลงัจากที่นักเรียนอภปิรายจบ ครูอธิบายสรุป พร้อมท้ังให้ความรู้เพิม่เติมในส่วนท่ียงัไม่ถูกต้อง
หรือยงัไม่ครบถ้วน แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 
    24. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 25. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็วา่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของคน
ในทอ้งถ่ินของนกัเรียนเป็นไปในลกัษณะใด 
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 26. ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการปกครองของไทยและต่างประเทศ ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันา
พานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 27. ครูให้นกัเรียนจดัป้ายนิเทศเร่ือง การปกครองของไทยและต่างประเทศไปเผยแพร่ความรู้ใหก้บั
ผูอ่ื้น 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 28. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การปกครองของไทยและต่างประเทศ โดยใหน้กัเรียน
สรุปลงในสมุด 
 29. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญเร่ือง การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นวา่ การเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐคืออะไร และสาํคญัอยา่งไร 
เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน สืบคน้ขอ้มูลเร่ือง การปกครองของไทยและต่างประเทศ  
จากนั้นนาํขอ้มูลมาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 2. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 4. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 6. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

            
   

     ลงช่ือ     ผู้สอน 
  /               /     
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
รัฐธรรมนูญและรัฐบาล 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองประเทศ โดยมีบทบญัญติัท่ีสาํคญัหลาย 
ประการ ไดแ้ก่ การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐซ่ึง 
ประกอบดว้ย การตรวจสอบทรัพยสิ์น การขดักนัแห่งผลประโยชน ์การถอดถอนออกจากตาํแหน่ง การ 
ดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองรวมทั้งบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล ซ่ึงประกอบดว้ย  
อาํนาจหนา้ท่ีของรัฐบาลในการบริหารราชการแผน่ดิน ความจาํเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 
2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม  
และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ (ส 2.2 ม. 3/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและวิเคราะห์บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐและรัฐบาลได ้(K,P) 
 2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ (A) 
 3. เห็นความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีประเทศจะตอ้งมีรัฐบาล (A) 
 4. มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง
รัฐธรรมนูญและรัฐบาล 

2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

3. ทดสอบหลงัเรียน 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การเมืองการปกครอง        เวลา 2 ช่ัวโมง 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 1. รัฐธรรมนูญ 
  1) การเลือกตั้ง 
  2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
  3) การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
 2. รัฐบาล 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย      ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญและรัฐบาล 
 การงานอาชีพ            สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญและรัฐบาลจากอินเทอร์เน็ต   
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที่ 9 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการเลือกตั้ง แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่เป็นภาพอะไร แลว้อธิบายวา่ภาพน้ี
เก่ียวขอ้งกบัรัฐธรรมนูญอยา่งไร  
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ป
ศึกษาคน้ควา้มาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้เพ่ิมเติม 
 4. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายในหวัขอ้ต่อไปน้ี  
  1) การเลือกตั้ง 
  2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
  3) การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
 โดยใหน้กัเรียนนัง่เป็นวงกลมแลว้นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาอภิปรายร่วมกนั  
 5. ครูทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในการอภิปราย โดยคดัเลือกนกัเรียนเป็นเลขานุการบนัทึกการอภิปราย 
2–3 คน ขณะอภิปรายครูทาํหนา้ท่ีใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นทุกคน เม่ืออภิปรายเสร็จ ครูสรุปผล 
แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 6. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาเร่ือง รัฐบาล พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นวา่ รัฐบาลมีบทบาท
และอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที่ 10 
 7. ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง รัฐบาล ท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหไ้ปอ่านมาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้เพ่ิมเติม 
 8. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสืบคน้ข่าวเก่ียวกบับทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐบาล แลว้ร่วมกนั
วิเคราะห์ในประเดน็ต่อไปน้ี  



                                           คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 3  ๏ 53

  1) จากข่าวน้ี รัฐบาลปฏิบติัตามบทบาทและใชอ้าํนาจหนา้ท่ีไดเ้หมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
  2) เพราะอะไรประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย 
 9. หลงัจากท่ีนกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์จบแลว้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ โดยใหน้กัเรียน
บนัทึกลงในแบบบนัทึกความรู้ 
 10. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกีย่วกบัผู้นํารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน จากน้ันนําข้อมูลมา
แลกเปลีย่นเรียนรู้กนัในช้ันเรียน 
 11. ในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอผลงาน
ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 12. ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญและรัฐบาลในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน 
หนา้ท่ีพลเมือง ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 13. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาเร่ือง รัฐธรรมนูญและรัฐบาลไปปฏิบติั
และเผยแพร่ความรู้ใหผู้อ่ื้นสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 14. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง รัฐธรรมนูญและรัฐบาล โดยใหน้กัเรียนสรุปลงในสมุด
หรือเขียนเป็นแผนท่ีความคิด พร้อมทั้งตกแต่งใหส้วยงาม 
 15. ครูให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยแจกแบบทดสอบใหน้กัเรียนทุกคน แลว้ให้
นกัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว จากนั้นตรวจให้
คะแนน พร้อมเฉลยคาํตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

16. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั 
สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 17. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน เร่ือง 
กฎหมาย พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นวา่ กฎหมายอาญาคืออะไร มีรายละเอียดสาํคญัอะไรบา้ง เป็น
การบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัจดัป้ายนิเทศเร่ือง รัฐธรรมนูญ 
 9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพการเลือกตั้ง 
 2. แบบบนัทึกความรู้ 
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 3. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

            
   

     ลงช่ือ     ผู้สอน 
  /               /     
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

เวลา 7 ช่ัวโมง 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การใชเ้ทคโนโลย ี
3. การคิด 
4. การแกปั้ญหา 
5. กระบวนการกลุ่ม 

ด้านความรู้
1. กฎหมายอาญา 
2. กฎหมายแพง่ 
3. สิทธิมนุษยชน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
1. มีวินยั  
2. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
3. มีจิตสาธารณะ 
4. ซ่ือสตัยสุ์จริต 

 

ภาระงาน/ช้ินงาน
1. การทาํแบบทดสอบ 
2. การอภิปรายเก่ียวกบักฎหมายอาญา 
3. การจดัทาํส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางอาญา 
4. การวิเคราะห์ข่าวเก่ียวกบัการทาํความผดิทางแพง่ 
5. การอภิปรายเก่ียวกบัการทาํผดิสญัญาและการทาํละเมิด 
6. การจดัทาํส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางอาญา 
7. การวิเคราะห์ข่าวเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
8. การเขียนเรียงความเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 
9. การอภิปรายเก่ียวกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
10. การทาํใบงาน 
11. การนาํเสนอผลงาน 

กฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี  
1. อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผิดระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ (ส 2.1 ม. 3/1) 
2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน (ส 2.1 ม. 3/2)  
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีกาํหนดวา่การกระทาํ
ใด ๆ ถือเป็นความผดิและตอ้งรับโทษตามท่ีกาํหนด 
2. กฎหมายแพง่เป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยความสมัพนัธ์
ระหวา่งเอกชนกบัเอกชน ผูก้ระทาํผดิจะตอ้งถูก
บงัคบัใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทน 

3. สิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงท่ีคุม้ครองใหม้นุษยทุ์กคน
มีความเท่าเทียมกนั ทั้งดา้นศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคล 

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
1. กฎหมายอาญาคืออะไร 
2. กฎหมายแพง่คืออะไร 
3. สิทธิมนุษยชนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของเรา 
    อยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ กฎหมาย กฎหมายอาญา 
กระบวนการยติุธรรม กฎหมายแพง่ ค่าสินไหม-
ทดแทน สญัญา นิติกรรม ปฏิญญาสากลวา่ดว้ย-
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

2. กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีกาํหนดวา่การ
กระทาํใด ๆ ถือเป็นความผดิและตอ้งรับโทษ
ตามท่ีกาํหนด ลกัษณะการกระทาํผิดทางอาญาท่ี
สาํคญั คือ การกระทาํผดิโดยเจตนา การกระทาํ
ผดิโดยไม่เจตนา การกระทาํผิดโดยประมาท 
ตวัอยา่งของความผดิเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งเป็น
ความผิดทางอาญาประเภทหน่ึง เช่น ความผดิฐาน
ลกัทรัพย ์ความผดิฐานว่ิงราวทรัพย ์ความผิดฐาน
ชิงทรัพย ์ความผดิฐานกรรโชกทรัพย ์ความผดิ
ฐานรีดเอาทรัพย ์ความผิดฐานปลน้ทรัพย ์

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อภิปรายและปฏิบติัตนตามหลกักฎหมายอาญาได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2. วิเคราะห์ อภิปราย และปฏิบติัตนตามกฎหมายแพง่
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. เขียนเรียงความ วิเคราะห์ อภิปราย และมีส่วนร่วม
ในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
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ความผิดฐานฉอ้โกง ความผิดฐานบุกรุก ทั้งน้ี 
หากเกิดขอ้พิพาทหรือคดีทางอาญาข้ึนจะตอ้งมี
การดาํเนินคดีทางอาญาเพ่ือตดัสินช้ีขาดขอ้พิพาท
หรือคดีทางอาญานั้น  

3. กฎหมายแพง่เป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยความสมัพนัธ์
ระหวา่งเอกชนกบัเอกชน โดยผูก้ระทาํผดิจะถูก
บงัคบัใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนจากการท่ีตนทาํ
ใหบุ้คคลอ่ืนไดรั้บความเสียหาย หรือท่ีเรียกวา่ 
ความรับผดิทางแพง่ ซ่ึงประกอบดว้ยความรับผิด
ในลกัษณะละเมิด ความรับผดิในลกัษณะสญัญา 
ความรับผดิในลกัษณะการจดัการงานนอกสัง่ 
ความรับผดิในลกัษณะลาภมิควรได ้และความรับ
ผิดตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ ตวัอยา่ง
ของการกระทาํผิดทางแพง่ เช่น การทาํผิดสญัญา 
การละเมิด ทั้งน้ี หากเกิดขอ้พิพาทหรือคดีทาง
แพง่ข้ึนจะตอ้งมีการดาํเนินคดีทางแพง่เพ่ือตดัสิน
ช้ีขาดขอ้พิพาทหรือคดีทางแพง่นั้น 

4. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์ก
คนมีอยา่งเสมอภาคกนัเพ่ือใหส้ามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งสนัติสุข มีศกัด์ิศรี มีเสรีภาพ และมีความ
เมตตาต่อกนั โดยไม่คาํนึงวา่บุคคลนั้นจะมีความ
แตกต่างกนัเพียงใด ในฐานะพลเมืองไทย เราตอ้ง
เขา้ไปมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ทั้งน้ี ปัจจุบนั
สงัคมไทยและสงัคมโลกไดใ้หค้วามสาํคญักบั
หลกัสิทธิมนุษยชนมากข้ึนจึงมีองคก์รต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องคก์าร
สหประชาชาติ มาดาํเนินการเก่ียวกบัการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชน  

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
            ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
1.1 การอภิปรายเก่ียวกบักฎหมายอาญา 
1.2  การจดัทาํส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางอาญา 
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1.3  การวิเคราะห์ข่าวเก่ียวกบัการทาํความผดิทางแพง่ 
1.4  การอภิปรายเก่ียวกบัการทาํผดิสญัญาและการทาํละเมิด 
1.5  การจดัทาํส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางอาญา 
1.6  การวิเคราะห์ข่าวเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
1.7  การเขียนเรียงความเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 
1.8  การอภิปรายเก่ียวกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

1) การทาํแบบทดสอบ 
2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 

เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม 
4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม  
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม 

4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง และ

นาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น และการรู้จกั
ตนเอง 

   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี การคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ 

กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต  
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 กฎหมายอาญา                                                                            เวลา 2 ชัว่โมง           
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 กฎหมายแพง่                                                                              เวลา 3 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 สิทธิมนุษยชน                                                                            เวลา 2 ชัว่โมง  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กฎหมายอาญา 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 

กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีกาํหนดวา่การกระทาํใด ๆ ถือเป็นความผิดและตอ้งรับโทษตามท่ี
กาํหนด ลกัษณะการกระทาํผิดทางอาญาท่ีสาํคญั คือ การกระทาํผดิโดยเจตนา การกระทาํผิดโดยไม่เจตนา 
การกระทาํผดิโดยประมาท ตวัอยา่งของความผดิเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งเป็นความผดิทางอาญาประเภทหน่ึง เช่น 
ความผิดฐานลกัทรัพย ์ความผดิฐานว่ิงราวทรัพย ์ความผิดฐานชิงทรัพย ์ความผดิฐานกรรโชกทรัพย ์
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย ์ความผดิฐานปลน้ทรัพย ์ความผดิฐานฉอ้โกง ความผดิฐานบุกรุก ทั้งน้ี หากเกิด
ขอ้พิพาทหรือคดีทางอาญาข้ึนจะตอ้งมีการดาํเนินคดีทางอาญาเพ่ือตดัสินช้ีขาดขอ้พิพาทหรือคดีทางอาญา
นั้น 
2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
  • อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ (ส 2.1 ม. 3/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความเก่ียวกบัลกัษณะต่าง ๆ ของกฎหมายอาญาได ้(K) 
 2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของกฎหมายอาญา (A) 
 3. วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามกฎหมายอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง กฎหมาย

อาญา 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • กฎหมายอาญา 
           1) ลกัษณะการกระทาํความผดิทางอาญาและโทษ 
   2) ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน        เวลา 2 ช่ัวโมง 
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   3) การดาํเนินคดีทางอาญา 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายอาญา 
 ศิลปะ แสดงบทบาทสมมุติและทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบักฎหมายอาญา 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงท่ี 11 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนโดยแจกแบบทดสอบใหน้กัเรียนทุกคน และใหน้กัเรียน
เขียนเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะอะไรคนในสงัคมจึงตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบท่ีสงัคม
กาํหนดไว ้และมีส่ิงใดบา้งท่ีใชค้วบคุมใหค้นประพฤติและปฏิบติัตามกฎเกณฑห์รือกฎระเบียบเหล่าน้ี 
จากนั้นอธิบายเพ่ือเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
  ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 4. ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักฎหมายท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ป
อ่านมาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้เพิ่มเติม 
 5. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบักฎหมายอาญา จากนั้นตั้งประเด็นคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ 
เช่น 
     1) กฎหมายอาญามีความสาํคญัอยา่งไร 
     2) ลกัษณะการกระทาํผิดทางอาญามีอะไรบา้ง 
  3) ความผดิเก่ียวกบัทรัพยมี์อะไรบา้ง 
 6. ครูเฉลยคาํตอบและอธิบายเพ่ิมเติม 
 7. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มอภิปรายเก่ียวกบักฎหมายอาญา กลุ่มละ 1 หวัขอ้ 
ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 ลกัษณะการกระทาํผิดทางอาญาและโทษ 
  กลุ่มท่ี 2 ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม 1 คน และเลขานุการกลุ่ม 1 คน โดยใหเ้ลขานุการกลุ่มเป็นผูจ้ดบนัทึก
ผลการอภิปรายลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 8. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มดาํเนินการอภิปรายตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด ในขณะท่ีกลุ่มดาํเนินการอภิปราย ครู
คอยสงัเกตและกระตุน้ใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็นกนัอยา่งเตม็ท่ี  
 9. ครูใหต้วัแทนกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปรายต่อท่ีประชุมหรือหนา้ชั้นเรียน 
 10. หลงัจากท่ีแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานจบแลว้ ครูเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งซกัถาม ผูอ้ภิปรายตอบคาํถาม 
โดยครูคอยช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํ 
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11. หลงัจากท่ีนาํเสนอผลงานครบทั้ง 2 กลุ่มแลว้ ครูสรุปความรู้ แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบ
บนัทึกความรู้ 
 12. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางอาญา เป็นการบา้นเพื่อเตรียม
จดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงท่ี 12 
 13. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้ควา้มาใน
ประเดน็ต่าง ๆ จากนั้นครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม 
 14. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6–8 คน แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มจดัทาํส่ือการเรียนรู้ เช่น เพาเวอร์
พอยต ์(PowerPoint) ป้ายนิเทศ เก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางอาญา เพ่ือเตรียมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 15. ครูใหน้กัเรียนนาํเสนอส่ือการเรียนรู้หนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม 
 16. หลงัจากท่ีนาํเสนอครบทุกกลุ่มแลว้ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ซกัถามเร่ืองท่ียงัสงสยัหรือไม่เขา้ใจ 
 17. ครูให้นักเรียนร่วมกนัอภิปรายว่า ผู้ที่กระทําความผดิเกีย่วกบัทรัพย์เป็นบุคคลท่ีปฏิบัตตินไม่
สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในด้านใดบ้าง หลงัจากท่ีนักเรียนอภิปรายจบ ครูสรุปและ
อธิบายเพิม่เตมิ แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด                                              
 18. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 19. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็วา่ เพราะอะไรกฎหมายจึงกาํหนดใหเ้ดก็ท่ีอายไุม่
เกิน 10 ปี เม่ือทาํผดิแลว้ไม่ตอ้งรับโทษ 
 20. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงานท่ี 1 เร่ือง กฎหมายอาญา และช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 21. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบักฎหมายอาญา ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
22. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ือง กฎหมายอาญา ไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนัและเผยแพร่ใหก้บับุคคลอ่ืน 
ขั้นที ่5 สรุป 

            23. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง กฎหมายอาญา โดยใหน้กัเรียนสรุปลงในสมุด หรือ
สรุปเป็นความเรียง แผนท่ีความคิด หรือผงัมโนทศันพ์ร้อมทั้งตกแต่งใหส้วยงาม 
 24. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้และสรุปขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการกระทาํผดิทางแพง่
และความรับผดิทางแพง่ เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
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 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน หาข่าวเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมายอาญา กลุ่มละ 1 ข่าว 
จากนั้นช่วยกนัวิเคราะห์ข่าว แลว้ส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. แบบบนัทึกผลการอภิปราย  
 3. แบบบนัทึกความรู้ 
 4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง กฎหมายอาญา 
 5. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

            
   

     ลงช่ือ     ผู้สอน 
  /               /    
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5  
กฎหมายแพ่ง 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 

กฎหมายแพง่เป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ระหวา่งเอกชนกบัเอกชน โดยผูก้ระทาํผิดจะถูก
บงัคบัใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนจากการท่ีตนทาํใหบุ้คคลอ่ืนไดรั้บความเสียหาย หรือท่ีเรียกวา่ ความรับ
ผดิทางแพง่ ซ่ึงประกอบดว้ยความรับผดิในลกัษณะละเมิด ความรับผิดในลกัษณะสญัญา ความรับผดิใน
ลกัษณะการจดัการงานนอกสัง่ ความรับผดิในลกัษณะลาภมิควรได ้และความรับผดิตามท่ีกฎหมายบญัญติั
ไวโ้ดยเฉพาะ ตวัอยา่งของการกระทาํผดิทางแพง่ เช่น การทาํผดิสญัญา การละเมิด ทั้งน้ี หากเกิดขอ้พิพาท
หรือคดีทางแพง่ข้ึนจะตอ้งมีการดาํเนินคดีทางแพง่เพ่ือตดัสินช้ีขาดขอ้พิพาทหรือคดีทางแพง่นั้น 
2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 • อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ (ส 2.1 ม. 3/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความเก่ียวกบัลกัษณะต่าง ๆ ของกฎหมายแพง่ได ้(K) 
 2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของกฎหมายแพง่ (A) 
 3. วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามกฎหมายแพง่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   กฎหมายแพง่ 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
   เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
  การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
 • กฎหมายแพง่ 
  1) ลกัษณะการกระทาํผิดทางแพง่และความรับผดิทางแพง่ 
  2) การทาํผดิสญัญา 
  3) การทาํละเมิด 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน           เวลา 3 ช่ัวโมง 
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  4) การดาํเนินคดีทางแพง่ 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายแพง่ 
 ศิลปะ  จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบักฎหมายแพง่ 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 ช่ัวโมงท่ี 13 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพคนท่ีกาํลงัขโมยทรัพยสิ์นของคนอ่ืน แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนคิดวา่
การกระทาํน้ีถูกหรือผดิ เพราะอะไร ครูเฉลยคาํตอบ แลว้อธิบายนาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เก่ียวกบัลกัษณะการกระทาํผดิทางแพง่และความ
รับผดิทางเพง่ท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้ควา้และสรุปขอ้มูลมา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบาย
เพ่ิมเติม 
 4. ครูใหน้กัเรียนหาข่าวเก่ียวกบัการทาํความผดิทางแพง่และนาํมาช่วยกนัวิเคราะห์วา่ ผูก้ระทาํผิด
ทางแพง่ตามข่าวน้ีจะมีความรับผดิทางแพง่ในลกัษณะใด  
  5. หลงัจากท่ีนกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์จบแลว้ ครูสรุป แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกผลลงในแบบบนัทึก
ความรู้ 
 6. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านและสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัการทาํผิดสญัญาและการทาํละเมิด 
เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงท่ี 14 
 7. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ือง การทาํผดิสญัญาและการทาํละเมิดท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปอ่านและสรุปในประเดน็ต่าง ๆ แลว้อธิบายเพ่ิมเติม 
 8. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษากรณีตวัอยา่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายในหวัขอ้ต่อไปน้ี  
            1) การทาํผดิสญัญาจากขอ้ความน้ีผดิกฎหมายใด 

สัญญาเช่าซ้ือ
 นายวิชยัไดท้าํสญัญาเช่าซ้ือรถยนตค์นัหน่ึงจากบริษทัวรัิช กาํหนดชาํระเงินในวนัส้ินเดือน
ของทุกเดือน ต่อมานายวิชยัผูเ้ช่าผดินดั ไม่ชาํระเงินค่าเช่าซ้ือ 2 เดือนติดต่อกนั ในกรณีน้ีบริษทัวิรัช
ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้แต่ถา้นายวิชยัผดินดัการผอ่นชาํระเพียงเดือนเดียว หรือหลายเดือนแต่
ไม่ติดต่อกนั จะผดินดัก่ีคร้ังกต็าม บริษทัวิรัชผูใ้หเ้ช่าไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญา 
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            2) สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหผ้ดิสญัญาคืออะไร 
           3) ถา้นายวิชยัไม่ส่งค่างวดทุกเดือนติดต่อกนัเป็นเวลานาน 5 เดือนจะเป็นอยา่งไร 
  4) หากนายวิชยัทาํผดิสญัญาเช่าซ้ือในกรณีน้ีจะถือวา่นายวิชยัทาํละเมิดต่อบริษทัวิรัชหรือไม่ 
เพราะอะไร 
 9. หลงัจากท่ีอภิปรายจบ ครูใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
 10. เม่ือนาํเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแลว้ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการ
อภิปรายลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 11. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านและสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางแพง่ เป็นการบา้น
เพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงท่ี 15 
 12. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางแพง่ท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ป
อ่านและสรุปในประเด็นต่าง ๆ แลว้อธิบายเพ่ิมเติม 
 13. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6–8 คน แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มจดัทาํส่ือการเรียนรู้ เช่น เพาเวอร์
พอยต ์(PowerPoint) ป้ายนิเทศ เก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางอาญา เพ่ือเตรียมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 14. ครูใหน้กัเรียนนาํเสนอส่ือการเรียนรู้หนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม 
 15. หลงัจากท่ีนาํเสนอครบทุกกลุ่มแลว้ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ซกัถามเร่ืองท่ียงัสงสยัหรือไม่เขา้ใจ 
 16. ครูอธิบายเช่ือมโยงว่า เมือ่ พ.ศ. 2550 ผู้นําอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซ่ึง
เปรียบเสมอืนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะการดําเนินการ
รวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้นําอาเซียนได้ตกลงกนัไว้ จากน้ันให้นักเรียน
ร่วมกนัวเิคราะห์ว่า กฎบัตรอาเซียนมลีกัษณะเป็นสัญญาหรือไม่ เพราะอะไร  
 17. หลงัจากที่นักเรียนช่วยกนัวเิคราะห์จบแล้ว ครูสรุปและอธิบายเพิม่เตมิ แล้วให้นักเรียนบันทึก
ลงในสมุด 
 18. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 19. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) นกัเรียนเคยทาํสญัญาใดหรือไม่ หากเคย สญัญานั้นก่อใหเ้กิดหน้ีตามกฎหมายอยา่งไร 
  2) นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้จา้ของสตัวต์อ้งรับผิดชอบ หากสตัวท่ี์อยูใ่น
ควรมดูแลของตนไปสร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 
 20. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงานท่ี 2 เร่ือง กฎหมายแพง่ และช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 



                                   คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 3   ๏ 66

 21. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบักฎหมายแพง่ ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 22. ครูใหน้กัเรียนนาํประโยชน์จากการเรียนเร่ือง กฎหมายแพง่ ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั
และเผยแพร่ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 23. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง กฎหมายแพง่ โดยใหน้กัเรียนสรุปลงในสมุด 
 24. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเอหาเร่ือง สิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นวา่ สิทธิ
มนุษยชนคืออะไร มีความสาํคญัอยา่งไรเป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายแพง่ จากนั้นนาํมาจดัป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 
 9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพคนกาํลงัขโมยทรัพยสิ์นของคนอ่ืน 
 2. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 3. แบบบนัทึกความรู้ 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
 5. ใบงานท่ี 2 เร่ือง กฎหมายแพง่ 
  6. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
 10. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 11. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

            
   

     ลงช่ือ     ผู้สอน 
  /               /     
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6  
สิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 
 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์กคนมีอยา่งเสมอภาคกนัเพ่ือใหส้ามารถดาํรงชีวิตได้
อยา่งสนัติสุข มีศกัด์ิศรี มีเสรีภาพ และมีความเมตตาต่อกนั โดยไม่คาํนึงวา่บุคคลนั้นจะมีความแตกต่างกนั
เพียงใด ในฐานะพลเมืองไทย เราตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั ทั้งน้ี ปัจจุบนัสงัคมไทยและสงัคมโลกไดใ้หค้วามสาํคญักบัหลกัสิทธิมนุษยชนมากข้ึนจึงมีองคก์ร
ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องคก์ารสหประชาชาติ มาดาํเนินการเก่ียวกบัการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 • มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน (ส 2.2 ม. 3/2) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความสาํคญั และแนวทางในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนได ้(K) 
 2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน (A) 
 3. มีส่วนร่วมในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    สิทธิมนุษยชน 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3. ทดสอบหลงัเรียน  

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • สิทธิมนุษยชน 
  1) ความหมายและความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน  
  2) การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 
  3) องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน           เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
 การงานอาชีพ สืบคน้ข่าวเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนจากอินเทอร์เน็ต  
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงท่ี 16 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการจบักมุผูใ้ชแ้รงงงานเดก็อยา่งผิดกฎหมาย แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่เป็นภาพ
อะไร ครูเฉลยคาํตอบ แลว้อธิบายเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง สิทธิมนุษยชน ท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหไ้ปอ่านมาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้เพิ่มเติม  
 4. ครูอธิบายเร่ือง สิทธิมนุษยชน แลว้สนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอธิบาย 
 5. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสืบคน้ข่าวเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนจากหนงัสือพิมพห์รืออินเทอร์เน็ต 1 เร่ือง 
 6. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์วา่ ข่าวท่ีคน้หามาเป็นเร่ืองอะไร มีสาระสาํคญัอะไรบา้ง ข่าว
ดงักล่าวมีประโยชน์อยา่งไร  
 7. เม่ือนกัเรียนวิเคราะห์จบแลว้ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกผลในแบบบนัทึก
ความรู้   
 8. ครูใหน้กัเรียนเขียนเรียงความในหวัขอ้ เราสามารถมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญไดอ้ยา่งไร ความยาวประมาณ 1 หนา้กระดาษ  
 9. ครูสุ่มนกัเรียนประมาณ 3–5 คน ออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 10. เม่ือนาํเสนอผลงานครบทุกคนแลว้ ครูอธิบายสรุป จากนั้นครูใหเ้พ่ือน ๆ ในหอ้งร่วมกนั
คดัเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุด 5 อนัดบัแรก แลว้นาํไปติดเป็นป้ายนิเทศ 
 ช่ัวโมงท่ี 17 
 11. ครูใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน สรุป แลว้
นาํขอ้มูลมาร่วมกนัอภิปรายในหวัขอ้ บทบาทขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใน
ปัจจุบนั  
 12. หลงัจากท่ีนกัเรียนอภิปรายจบ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบ
บนัทึกความรู้ 
 13. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน สรุปเป็น
รายงานส้ัน ๆ แล้วนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 14. ในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอผลงาน
ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
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 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 15. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงานท่ี 3 เร่ือง สิทธิมนุษยชน และช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 16. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพ ์วฒันาพานิช จาํกดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 17. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาเร่ือง สิทธิมนุษยชนไปปฏิบติัและเผยแพร่
ความรู้ใหผู้อ่ื้นสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 18. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง สิทธิมนุษยชน โดยใหน้กัเรียนสรุปลงในสมุดหรือ
เขียนเป็นแผนท่ีความคิด พร้อมทั้งตกแต่งใหส้วยงาม 
 19. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยแจกแบบทดสอบใหน้กัเรียนทุกคน แลว้ให้
นกัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว จากนั้นตรวจให้
คะแนน พร้อมเฉลยคาํตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

20. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั 
สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 21. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านทบทวนเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การเมืองการปกครอง และ
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  กฎหมายและสิทธิมนุษยชน เป็นการบา้นเพื่อเตรียมทดสอบกลางภาคในคร้ังต่อไป 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แลว้นาํมาร่วมกนั
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพการจบักุมผูใ้ชแ้รงงงานเดก็อยา่งผดิกฎหมาย 
 2. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 3. แบบบนัทึกความรู้ 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. ใบงานท่ี 3 เร่ือง สิทธิมนุษยชน  
 6. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 7. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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 8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 9. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 10. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข           
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

            
   

     ลงช่ือ     ผู้สอน 
  /               /     
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การทดสอบกลางภาค 
 
 
 
 

ช่ัวโมงท่ี 18 
1. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบกลางภาค  

 2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านและสรุปเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 วฒันธรรมและภูมิปัญญา 
เร่ือง วฒันธรรมไทย เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
การทดสอบกลางภาค                             เวลา 1 ช่ัวโมง 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3  
วฒันธรรมและภูมปัิญญา 

เวลา 6 ช่ัวโมง 
ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความรู้
 1. วฒันธรรมและภูมิปัญญา 
 2. วฒันธรรมสากล 
  

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การใชเ้ทคโนโลย ี
3. การคิด 
4. การแกปั้ญหา 
5. กระบวนการกลุ่ม 

 

ภาระงาน/ช้ินงาน
1. การทาํแบบทดสอบ 
2. การทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัประเภทของวมันธรรมไทย 
3. การตอบคาํถามเก่ียวกบัภมิูปัญญาไทย 
4. การวิเคราะห์วิธีการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย 
5. การเขียนคาํขวญัเชิญชวนใหค้นช่วยกนัอนุรักษว์ฦัฒนธรรมและภมิูปัญญาไทย 
6. การวิเคราะห์เก่ียวกบัวมันธรรมสากลในทอ้งถ่ิน 
7. การอภิปรายเก่ียวกบัการเลือกรับวมันธรรมสากลอยา่งเหมาะสม 
8. การทาํใบงาน 
9. การนาํเสนอผลงาน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
3. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
4. มีความรับผดิชอบ 
5. ซ่ือสตัยสุ์จริต  

วฒันธรรม 

และภูมปัิญญา 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 วัฒนธรรมและภูมปัิญญา 

ขั้นท่ี 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 

• อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม (ส 2.1  ม. 3/3) 

ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือ
ความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ ในส่วนของ
วฒันธรรมไทยมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา คนไทยจะตอ้งเลือกรับและนาํมาปรับ
ใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ รวมทั้งอนุรักษว์ฒันธรรม
ไทยใหอ้ยูคู่่กบัคนไทยตลอดไป    
2. ภมิูปัญญาไทยเป็นความรู้ความสามารถและ
ทกัษะของคนไทยท่ีเกิดจากประสบการณ์เพ่ือ
นาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม เหมาะสมกบัยคุสมยั และเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง 
3. วฒันธรรมสากลเป็นแนวคิด แบบแผน และ
รูปแบบของการประพฤติท่ีนานาประเทศใหก้าร
ยอมรับ 

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
1. วฒันธรรมคืออะไร และวฒันธรรมไทยเก่ียวขอ้ง
กบัคนไทยอยา่งไร  
2. ภมิูปัญญาไทยคืออะไร และเก่ียวขอ้งกบัคนไทย
อยา่งไร 
3. วฒันธรรมสากลคืออะไร 

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ วิถีชีวิต วฒันธรรมไทย 
วฒันธรรม-พ้ืนบา้น ภมิูปัญญา ภมิูปัญญาไทย 
วฒันธรรมสากล  โลกาภิวตัน์ 

2. วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีคนไทยสร้างข้ึนเพ่ือความ
เจริญกา้วหนา้จนเป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมไทย 
และถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลงั วฒันธรรมไทยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ คติธรรม เนติธรรม 
สหธรรม และวตัถุธรรม 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. สืบคน้ขอ้มูลวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยได ้
2. วิเคราะห์การอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญา
ไทยได ้

3. อภิปรายเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิู
ปัญญาไทยได ้
4. ปฏิบติัตนในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญา
ไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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3. ภมิูปัญญาไทย เป็นความรู้ความสามารถ ทกัษะของ
คนไทยท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์เพ่ือนาํมาใชใ้น
การดาํเนินชีวิตใหก้บัสหภาพแวดลอ้ม เหมาะสม
กบัยคุสมยั มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ภมิูปัญญามี
ความสาํคญั เช่น ช่วยสร้างชาติใหเ้ป็นปึกแผน่ 
สร้างความภาคภมิูใจและศกัด์ิศรีเกียรติภมิูแก่คน
ไทย สามารถปรับประยกุตห์ลกัธรรมคาํสอนทาง
ศาสนาใหก้บัวิถีชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม สร้างความ
สมดุลระหวา่งคนในสงัคมและธรรมชาติไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื ช่วยเปล่ียนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคน
ไทยใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั ภูมิปัญญาไทยแบ่ง
ออกเป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเกษตร ดา้น
อุตสาหกรรมและหตัถกรรม ดา้นการแพทยแ์ผน
ไทย ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน  ดา้น
ศิลปกรรม ดา้นภาษาและวรรณกรรม ดา้นปรัชญา 
ศาสนา และประเพณี และดา้นโภชนาการ  ซ่ึงคน
ไทยทุกคนควรช่วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิู
ปัญญาไทยเอาไวใ้หค้งอยูต่ลอดไป 
4. วฒันธรรมสากลเป็นแนวคิด แบบแผน รูปแบบ
ของการประพฤติปฏิบติัท่ีนานาประเทศใหก้าร
ยอมรับโดยทัว่ไป ทั้งน้ี ปัจจุบนัวฒันธรรมสากล
ไดห้ลัง่ไหลเขา้มาสู่สงัคมไทยอยา่งมากมาย เราจึง
ตอ้งเลือกรับวฒันธรรมสากลเหล่าน้ีอยา่งมี
วิจารณญาณ ดว้ยการใชเ้หตุผล ยอมรับในความ
แตกต่างทางวฒันธรรม นาํมาปรับใชใ้หเ้กิดความ
สมดุล และเลือกรับเฉพาะวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า
และเหมาะสมกบัสงัคมไทย 

ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
 1.1 ทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัประเภทของวมันธรรมไทย
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1.2 ตอบคาํถามเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย 
 1.3 วิเคราะห์วิธีการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
1.4 เขียนคาํขวญัเชิญชวนใหค้นช่วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย 
1.5 วิเคราะห์เก่ียวกบัวฒันธรรมสากลในทอ้งถ่ิน 
1.6 อภิปรายเก่ียวกบัการเลือกรับวฒันธรรมสากลอยา่งเหมาะสม 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1) การทาํแบบทดสอบ 

2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

             3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม 

            4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

 
2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 

เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงท่ีมุ่งประเมนิ 
 3.1 ความสามารถ  6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง 

และนาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น และ
การรู้จกัตนเอง 

 3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลย ีการคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 

ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต  

ขั้นท่ี 3     แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย            เวลา 3 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 การอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย                        เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 วฒันธรรมสากล                                      เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7  
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 
 
 
 
 

1. สาระสําคญั 
 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือความเจริญกา้วหนา้จนเป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมนั้น ๆ และ
ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลงั ส่วนวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีคนไทยสร้างข้ึนเพ่ือความ เจริญกา้วหนา้จนเป็น
เอกลกัษณ์ของสงัคมไทย และถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลงั วฒันธรรมไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ คติ
ธรรม เนติธรรม สหธรรม และวตัถุธรรม 
 ภมิูปัญญาไทยเป็นความรู้ความสามารถ ทกัษะของคนไทยท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์เพ่ือนาํมาใช้
ในการดาํเนินชีวิตใหก้บัสหภาพแวดลอ้ม เหมาะสมกบัยคุสมยั มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ภมิูปัญญามี
ความสาํคญั เช่น ช่วยสร้างชาติใหเ้ป็นปึกแผน่ สร้างความภาคภมิูใจและศกัด์ิศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย 
สามารถปรับประยกุตห์ลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาใหก้บัวิถีชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม สร้างความสมดุล
ระหวา่งคนในสงัคมและธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ช่วยเปล่ียนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้
เหมาะสมกบัยคุสมยั ภมิูปัญญาไทยแบ่งออกเป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเกษตร ดา้นอุตสาหกรรมและ
หตัถกรรม ดา้นการแพทยแ์ผนไทย ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกองทุนและ
ธุรกิจชุมชน  ดา้นศิลปกรรม ดา้นภาษาและวรรณกรรม ดา้นปรัชญา ศาสนา และประเพณี และดา้น
โภชนาการ   

2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
    • อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม (ส 2.1 ม. 3/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยได ้(K) 
 2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย (A) 
 3. สืบคน้เก่ียวกบัวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยได ้(P)  

 
 
 
 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 วฒันธรรมและภูมิปัญญา เวลา  3  ช่ัวโมง  
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง วฒันธรรม 
     และภมิูปัญญาไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงาน เป็นรายบุคคลหรือ 
เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. วฒันธรรมไทย 
 2. ภมิูปัญญาไทย 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย 
 ศิลปะ จดัป้ายนิเทศและทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ไทย 
การงานอาชีพฯ            สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยจากอินเทอร์เน็ต 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงท่ี 19 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนโดยแจกแบบทดสอบใหน้กัเรียนทุกคน และใหน้กัเรียน
เขียนเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
 3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพอาหารไทยและภาพการไหว ้แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่ จากภาพนกัเรียนคิดวา่
กิจกรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมอยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น แลว้ครูอธิบายเพ่ือ
นาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
     ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูตรวจผลงานของนกัเรียน โดยสุ่มเลือกนกัเรียนเจา้ของผลงานใหอ้อกมาอ่านเร่ือง วฒันธรรม
ไทย ท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปอ่านและสรุปเน้ือหามาใหเ้พื่อน ๆ ฟัง โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํและเสริม
ความรู้ 
 5. ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยในประเดน็ต่าง ๆ หลงัจากท่ีนกัเรียนตอบ ครู
เฉลยคาํตอบและอธิบายเพ่ิมเติม 
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 6. ครูใหน้กัเรียนรวบรวมความหมายของวฒันธรรมของนกัวิชาการท่านต่าง ๆ แลว้สรุปเป็น
ความหมายของตนเอง แลว้นาํส่งครู  
 7. หลงัจากท่ีนกัเรียนนาํผลงานส่งครูแลว้ ครูสรุปความรู้และอธิบายเพ่ิมเติม 
 8. ครูใหน้กัเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ เร่ือง ความสาํคญัของวฒันธรรมต่อสงัคมไทย แลว้นาํส่งครู 
 9. ครูใหน้กัเรียนทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัประเภทของวฒันธรรมไทย 
 10. ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนประมาณ 3–5 คน 
 11. ครุสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลในแบบบนัทึกความรู้  
 ช่ัวโมงท่ี 20 
 12. ครูทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนในคร้ังท่ีผา่นมา 
 13. ครูอธิบายเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของภมิูปัญญาไทย แลว้สนทนาซกัถามนกัเรียน
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอธิบาย 
 14. ครูใหน้กัเรียนรวบรวมความหมายของภมิูปัญญาไทยของนกัวิชาการท่านต่าง ๆ แลว้นาํมาสรุป
เป็นความหมายของตนเอง 
 15. ครูสุ่มนกัเรียนประมาณ 3–5 คน เพ่ือนาํเสนความหมายของภมิูปัญญาไทยของตนเองหนา้ชั้น
เรียน 
 16. หลงัจากนกัเรียนนาํเสนอครบแลว้ ครูกล่าวมชมเชยนกัเรียน และสรุปความรู้ใหน้กัเรียนฟัง 
 17. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบวา่ ในทอ้งถ่ินของเรามีภูมิปัญญาไทยอะไรบา้ง และภมิูปัญญานั้น
ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อคนในทอ้งถ่ินอยา่งไร 
 18. หลงัจากท่ีนกัเรียนตอบคาํถามจบ ครูเฉลยคาํตอบและอธิบายเพ่ิมเติม 
 19. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ โดยใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึกความรู้ 
 ช่ัวโมงท่ี 21 
 20. ครูทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนในคร้ังท่ีผา่นมา 
 21. ครูอธิบายเก่ียวกบัประเภทของภูมิปัญญาไทยใหน้กัเรียนฟัง แลว้สนทนาซกัถามนกัเรียนใน
ประเดน็ต่าง ๆ เช่น          
  1) ภมิูปัญญาไทยแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
  2) ภมิูปัญญาไทยดา้นเกษตรกรรมคืออะไร  
  3) ภมิูปัญญาใดบา้งท่ีเป็นภมิูปัญญาไทยดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
 22. หลงัจากท่ีนกัเรียนตอบ ครูเฉลยคาํตอบ และอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในสมุด 
 23. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงานท่ี 1 เร่ือง วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย ครูเฉลยคาํตอบและอธิบาย
เพ่ิมเติม 
 24. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ โดยใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึกความรู้  
 25. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม สืบค้นข้อมูลวฒันธรรมและภูมปัิญญาของประเทศสมาชิก
อาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) กลุ่มละ 1 ประเทศ พร้อมท้ังสรุปผลเป็นการบ้าน 
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   26. ในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ครูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอผลงานของ
นกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
   ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 27. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) นกัเรียนคิดวา่วฒันธรรมมีความจาํเป็นหรือไม่ เพราะอะไร 
  2) นกัเรียนจะมีวิธีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดอ้ยา่งไรบา้ง  
  28. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมและภมิูปัญญา ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน 
หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 29. ครูใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
    ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 30. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยทาํเป็นแผน่พบัเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
    ขั้นที ่5 สรุป 
 31. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยโดยสรุปเป็นแผนท่ีความคิด แลว้
ตกแต่งใหส้วยงาม 
 32. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย พร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็นวา่ เราสามารถอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยไดอ้ยา่งไรบา้ง เป็นการบา้นเพื่อเตรียม
จดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป     

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
    1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นเร่ือง วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย
มีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัอยา่งไร สรุป แลว้บนัทึกผลลงในสมุด 
 2. ครูใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM Education) จาก
สถานการณ์เร่ือง แบบจาํลองระหดัวิดนํ้า ภมิูปัญญาไทยกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยใชข้อ้มลูจากคู่มือการ
สอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช  จาํกดั 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ภาพอาหารไทยและภาพการไหว ้
 3. แบบบนัทึกความรู้ 
 4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย 
 5. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั 
สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 8. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

             
   

 ลงช่ือ   ผู้สอน 
  / /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8   
การอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 
 วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อคนไทยและสงัคมไทยเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้น คนไทย
ทุกคนจึงตอ้งร่วมมือกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยเพ่ือสืบทอด ฟ้ืนฟ ูและอนุรักษว์ฒันธรรม
และภมิูปัญญาอนัมีค่ายิง่น้ีไวใ้หค้งอยูคู่่กบัสงัคมไทยตลอดไป 

2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 • อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม (ส 2.1 ม. 3/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกวธีิการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยได ้(K) 
 2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย (A) 
 3. ปฏิบติัตนในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (P) 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เก่ียวกบัการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและภมิู
ปัญญาไทย 

2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • การอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
     1) การอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
     2) การอนุรักษภู์มิปัญญาไทย 

 
 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 วฒันธรรมและภูมิปัญญา เวลา  1  ช่ัวโมง  
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6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมและ 

ภมิูปัญญาไทย  
 ศิลปะ จดัทาํป้ายนิเทศและทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรม

และภมิูปัญญาไทย 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงท่ี 22 
 1. ครูสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม 
 2. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ จะทาํอยา่งไรใหว้ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยอยูคู่่กบัคนไทยตลอดไป ให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบ จากนั้นครูอธิบายเพ่ือนาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
    ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญา
ไทยท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้ควา้มาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนและให้
คาํแนะนาํหรือความรู้เพ่ิมเติม 
 5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนวิเคราะห์วา่ การอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยสามารถทาํได้
อยา่งไรบา้ง โดยเขียนคาํตอบลงในสมุด 
 6. หลงัจากท่ีนกัเรียนตอบเสร็จครบทุกคนแลว้ ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน 
 7. ครูกล่าวชมเชยแต่ละกลุ่ม และสรุปเพ่ิมเติมในส่วนท่ียงัไม่ครบถว้นหรือท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 
แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึกความรู้ 
 8. ครูอธิบายเช่ือมโยงว่า เมือ่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกนัเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ทําให้เรามี
ฐานะเป็นประชาชนของประชาคมอาเซียนด้วย จากน้ันครูให้นักเรียนร่วมกนัอภิปรายว่า ในฐานะ
ประชาชนของประชาคมอาเซียน เราจะช่วยกนัอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอาเซียนได้อย่างไร 
หลงัจากท่ีนักเรียนอภิปรายจบ ครูสรุปและอธิบายเพิม่เตมิ แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 
 9. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและนาํเสนอผลงาน
ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
    ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 10. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) ถา้ไม่มีการอนุรักษว์มันธรรมจะเป็นอยา่งไร 
  2) นกัเรียนมีวิธีการอนุรักษภ์มิูปัญญาไทยใหค้งอยูต่ลอดไปไดอ้ยา่งไร 
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 11. หลงัจากท่ีนกัเรียนตอบคาํถามจบ ครูเฉลยคาํตอบและอธิบายเพ่ิมเติม 
 12. ครูใหน้กัเรียนเขียนคาํขวญัเชิญชวนใหค้นช่วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย 
 13. ครูและนกัเรียนร่วมกนัคดัเลือกผลงานดีเด่น 5 อนัดบัมาติดเป็นป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 
 14. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันา
พานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
    ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 15. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนสมัภาษณ์คนในชุมชนวา่ มีวิธีการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย
อยา่งไรบา้ง สรุป แลว้บนัทึกผลลงในสมุด 
    ขั้นที ่5 สรุป 
 16. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยเป็นแผนท่ีความคิด 
แลว้ตกแต่งใหส้วยงาม 
 17. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวฒันธรรมสากล พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นวา่ 
วฒันธรรมสากลคืออะไรและมีความสาํคญัอยา่งไร เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มหาข่าวเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย แลว้จดัทาํเป็นสมุด
ข่าวการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบบนัทึกความรู้ 
 2. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั 
สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 4. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 5. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช จาํกดั 
 6. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้           
    แนวทางการพฒันา            
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้          
   แนวทางแกไ้ข             
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน           
   เหตุผล             
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้          

             
                                   ลงช่ือ      ผู้สอน 

                  / /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9  
วฒันธรรมสากล  

 
 
 
 

 
1. สาระสําคญั 
 วฒันธรรมสากลเป็นแนวคิด แบบแผน รูปแบบของการประพฤติปฏิบติัท่ีนานาประเทศใหก้าร
ยอมรับโดยทัว่ไป ทั้งน้ี ปัจจุบนัวฒันธรรมสากลไดห้ลัง่ไหลเขา้มาสู่สงัคมไทยอยา่งมากมาย เราจึงตอ้ง
เลือกรับวฒันธรรมสากลเหล่าน้ีอยา่งมีวิจารณญาณ ดว้ยการใชเ้หตุผล ยอมรับในความแตกต่างทาง
วฒันธรรม นาํมาปรับใชใ้หเ้กิดความสมดุล และเลือกรับเฉพาะวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและเหมาะสมกบั
สงัคมไทย 

2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
  • อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม (ส 2.1 ม. 3/3) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะของวฒันธรรมสากลและหลกัการเลือกรับวฒันธรรมสากลอยา่งมีวิจารณญาณได ้
(K) 
 2. เห็นความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเลือกรับวฒันธรรมสากลอยา่งมีวิจารณญาณ (A) 
 3. เลือกรับวฒันธรรมสากลไดอ้ยา่งเหมาะสม (P) 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เก่ียวกบั

วฒันธรรมสากล 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 วฒันธรรมและภูมิปัญญา เวลา  2 ช่ัวโมง  
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5. สาระการเรียนรู้ 
 • วฒันธรรมสากล 
  1) ความหมายและความสาํคญั 
  2) การเลือกรับวฒันธรรมสากลอยา่งเหมาะสม 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย            ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัเก่ียวกบัวฒันธรรมสากล 
 ศิลปะ                  แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกบัวฒันธรรมสากล 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน  
 ช่ัวโมงท่ี 23 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการแต่งกายของเด็กวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนมี
ความรู้สึกต่อภาพน้ีอยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ ครูอธิบายเพิ่มเติม แลว้นาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
   ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมสากลท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ไปศึกษาคน้ควา้มาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้
เพ่ิมเติม 
 4. ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของวฒันธรรมในประเดน็ต่าง ๆ เช่น  
  1) วฒันธรรมสากลหมายถึงอะไร 
  2) วฒันธรรมสากลมีความสาํคญัอยา่งไร 
 หลงัจากท่ีนกัเรียนตอบ ครูเฉลยคาํตอบและอธิบายเพ่ิมเติม 
 5. ครูใหน้าํกเรียนช่วยกนัวิเคราะห์วา่ ในทอ้งถ่ินของเรามีวฒันธรรมอะไรบา้งท่ีเป็นวฒันธรรมสากล 
 6. หลงัจากท่ีวิเคราะห์จบแลว้ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึก
ความรู้ 
 ช่ัวโมงท่ี 24 
 7. ครูใหน้กัเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยกบัวยัรุ่น หลงัจากท่ีแสดงความ
คิดเห็นจบ ครูสรุป ความรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามเร่ืองท่ียงัสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ 
 8. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายในประเดน็ต่อไปน้ี 
      1) ผลดี–ผลเสียของการรับวฒันธรรมสากลมีอะไรบา้ง 
     2) ผลกระทบต่อตนเอง ประเทศชาติ จากการรับวฒันธรรมสากลเขา้มาใชมี้อะไรบา้ง 
       3) นกัเรียนคิดวา่การเลือกรับวฒันธรรมสากลอยา่งมีวิจารณญาณทาํไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 9. หลงัจากท่ีนกัเรียนอภิปรายจบ ครูสรุป แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย 
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 10. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกีย่วกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สรุป แล้วนําข้อมูลมา
แลกเปลีย่นเรียนรู้กนัในช้ันเรียน 
 11. ครูให้นักเรียนวเิคราะห์ว่า เราจะนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการเลอืก
รับวฒันธรรมสากลอย่างมวีจิารณญาณได้อย่างไร โดยให้เขียนลงในกระดาษ A4 จากน้ันครูให้นักเรียนแต่
ละคนออกมานําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 12. หลงัจากท่ีนําเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแล้ว ครูสรุป แล้วครูและนักเรียนช่วยกนัคดัเลอืกผลงานท่ี
ดีท่ีสุด 5 อนัดบัไปตดิเป็นป้ายนิเทศ  
 13. ในขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอผลงาน
ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
    ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 14. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็วา่ วฒันธรรมสากลท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในประเทศ
ไทยในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 
 15. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงานท่ี 2 เร่ือง วฒันธรรมสากล แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 16. เม่ือหมดเวลาท่ีกาํหนด ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนใบงานกบัคู่อ่ืนเพ่ือตรวจคาํตอบ โดยครูและ
นกัเรียนช่วยกนัเฉลยคาํตอบ 
 17. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมสากล ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพ ์วฒันาพานิช จาํกดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
    ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 18. ครูใหน้กัเรียนนาํเร่ือง วฒันธรรมสากล มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และแนะนาํ
ใหผู้อ่ื้นนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการดาํเนินชีวิตได ้
    ขั้นที ่5 สรุป 
 19. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง วฒันธรรมสากล โดยใหน้กัเรียนสรุปลงในสมุด 
 20. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยแจกแบบทดสอบใหน้กัเรียนทุกคน แลว้ให้
นกัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว จากนั้นตรวจให้
คะแนน พร้อมเฉลยคาํตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  

21. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั 
สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 22. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข เร่ือง 
ความขดัแยง้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นวา่ ความขดัแยง้คืออะไร องคป์ระกอบของความขดัแยง้มีอะไรบา้ง 
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และปัจจยัใดบา้งท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในประเทศ เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน สืบคน้ขอ้มูลเร่ือง วฒันธรรมสากล จากนั้นนาํขอ้มลูมา
อภิปรายร่วมกนั 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ภาพการแต่งกายของเด็กวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั 
 2. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 3. แบบบนัทึกความรู้ 
 4. ใบงานท่ี 2 เร่ือง วฒันธรรมสากล 
 5. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 6. แบบทดสอบหลงัเรียน  
 7. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั 
สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 9. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช จาํกดั 
 10. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

             
    

 ลงช่ือ   ผู้สอน 
  / /   
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 
การอยู่ร่วมกนัอย่างสันตสุิข 

เวลา 5 ช่ัวโมง 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
1. มีวินยั  
2. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
3. มีจิตสาธารณะ 
4. ซ่ือสตัยสุ์จริต 

 
 

ความรู้
1. ความขดัแยง้ 
2. ปัญหาสงัคม 
3. การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

 

ทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การใชเ้ทคโนโลยี 
3. การคิด 
4. การแกปั้ญหา 
5. กระบวนการกลุ่ม 

ภาระงาน/ช้ินงาน
1. การทาํแบบทดสอบ 
2. อภิปรายเก่ียวกบัการลดความขดัแยง้และการสร้างความสมานฉนัท ์
3. ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคม 
4. อภิปรายเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
5. การทาํใบงาน 
6. การนาํเสนอผลงาน 

    

การอยู่ร่วมกนั
อย่างสันตสุิข 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี  
1. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขดัแยง้   

(ส 2.1 ม. 3/4) 
2. เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในประเทศและสงัคมโลก (ส 2.1 ม. 3/5)  
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. ความขดัแยง้เป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน

จากการท่ีแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายท่ีไปดว้ยกนั
ไม่ไดแ้ละมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนั  

2. ปัญหาสงัคมเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม 
ดงันั้น สมาชิกทุกคนตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหาน้ี
เพ่ือท่ีจะไดอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข  

3. การท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขไดน้ั้น แต่ละคน
ตอ้งอยูร่่วมกนัดว้ยความสมานฉนัท ์

 

คาํถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
1. ความขดัแยง้คืออะไร  
2. ปัญหาสงัคมคืออะไร และสมาชิกของสงัคมควร
จะจดัการกบัปัญหาสงัคมอยา่งไร 
3. การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขคืออะไร 
 

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ พรหมลิขิต สมานฉนัท ์ 
2. ความขดัแยง้ คือ ความคบัขอ้งใจหรือความไม่ลง
รอยกนั เกิดข้ึนมาจากหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัดา้น
การเมืองการปกครอง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และ
ปัจจยัทางดา้นสงัคม 
3. ปัญหาทางสงัคมเป็นปัญหามีผลกระทบต่อสงัคม
ส่วนรวม ปัญหาสงัคมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต 
และปัญหาอาชญากรรม สมาชิกทุกคนในสงัคม
จะตอ้งร่วมกนัแกปั้ญหาเหล่าน้ีใหห้มดไป 
เพื่อท่ีจะทาํใหส้งัคมเกิดความสงบและมีสนัติสุข 
4. การท่ีคนในสงัคมจะอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขได้
นั้น ทุกคนจะตอ้งมีทกัษะในการอยูร่่วมกนั ไดแ้ก่ 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ 
    และเสนอแนวคิดในการลดความขดัแยง้ 
2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาทางสงัคม 
3. เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคม 
    ไดอ้ยา่งสนัติสุข 
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การอยูร่่วมกนัอยา่งมีขนัติธรรม การนาํหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช ้การเห็นคุณค่า
ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี กาสร้างทกัษะทาง
อารมณ์ การบริโภคดว้ยปัญญา การเลือกรับและ
ปฏิเสธขอ้มูลข่าวสาร และการปรับปรุงตนเอง  

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
            ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
1.1 ทาํใบงานเก่ียวกบัความหมาย องคป์ระกอบ และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในประเทศ  
1.2 อภิปรายเก่ียวกบัการลดความขดัแยง้และการสร้างความสมานฉนัท ์
1.3 ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคม 
1.4 อภิปรายเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 

1) การทาํแบบทดสอบ 
2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 

เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 และค่านิยม 
4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้ 
1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 

เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม 
4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง และ 
         นาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น และการรู้จกั 

ตนเอง 
   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี การคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 

ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต  
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 ความขดัแยง้                                                                            เวลา 2 ชัว่โมง          
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 ปัญหาทางสงัคม                                                                      เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข                                                     เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 
ความขดัแย้ง 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 
  ความขดัแยง้ คือ ความคบัขอ้งใจหรือความไม่ลงรอยกนั เกิดข้ึนมาจากหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัดา้น
การเมืองการปกครอง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นสงัคม 
2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 • วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความ
ขดัแยง้ (ส 2.1 ม. 3/4) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศได ้(K) 
 2. เห็นคุณค่าและตระหนกัในความสาํคญัของความขดัแยง้ (A) 
 3. วิเคราะห์และเสนอแนวคิดในการลดความขดัแยง้ได ้(P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง ความ
ขดัแยง้ 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
   เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ  

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • ความขดัแยง้ 
           1) ความหมายของความขดัแยง้ 
   2) องคป์ระกอบของความขดัแยง้ 
   3) ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ 
   4) การลดความขดัแยง้และการสร้างความสมานฉนัท ์
 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข        เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
 ศิลปะ  ทาํแผน่พบัและจดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
 การงานอาชีพฯ        สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้จากอินเทอร์เน็ต 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที่ 25 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนโดยแจกแบบทดสอบใหน้กัเรียนทุกคน และใหน้กัเรียน
เขียนเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะอะไรคนในสงัคมจึงมีความขดัแยง้กนั มีแนวทางใดบา้งท่ีสามารถ
ช่วยลดความขดัแยง้ลงได ้จากนั้นครูอธิบายเพ่ือนาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
  ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้  
 4. ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนใหอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง ความขดัแยง้ ท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปอ่านมาใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้
เพ่ิมเติม 
 5 ครูเขียนคาํวา่ ความขดัแยง้ บนกระดาน จากนั้นใหน้กัเรียนระดมสมองหานิยามของคาํน้ี แลว้
ช่วยกนัเรียบเรียงใหส้ละสลวยและถกูตอ้ง 
 6. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงานท่ี 1 เร่ือง ความหมาย องคป์ระกอบ และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ใน
ประเทศ แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 7. หลงัจากท่ีนกัเรียนทาํบานเสร็จแลว้ ครูเฉลยคาํตอบ และอธิบายเพ่ิมเติม โดยใหน้กัเรียนบนัทึกลง
ในสมุด 
 ช่ัวโมงที่ 26 
 8. ครูอธิบายเก่ียวกบัการลดความขดัแยง้และการสร้างความสมานฉนัทใ์หน้กัเรียนฟัง แลว้สนทนา
ซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอธิบาย  
 9. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการลดความ
ขดัแยง้และการสร้างความสมานฉนัท ์ 
 10. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายในประเด็น การลดความขดัแยง้และการสร้างความสมานฉนัท์
ในสงัคมไทย สรุปผลลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนนาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้น
เรียน 
 11. หลงัจากท่ีนาํเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแลว้ ครูสรุปและอธิบายในส่วนท่ียงัไม่ถูกตอ้งหรือยงัไม่
ครบถว้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามเร่ืองท่ียงัสงสยัหรือไม่เขา้ใจ 
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 12. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกีย่วกบักลไกการแก้ไขความขัดแย้งของอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 
สรุป แล้วนําข้อมูลมาแลกเปลีย่นเรียนรู้ในช้ันเรียน  
 13. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 14. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) เพราะเหตุใดในปัจจุบนัประเทศไทยจึงมีแรงงานต่างชาติเป็นจาํนวนมาก 
  2) ถา้นกัเรียนมีความขดัแยง้กบัเพ่ือนจะมีผลเป็นอยา่งไร 
 15. ครูให้นกัเรียนทาํแผน่พบัเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัความขดัแยง้และแนวทางแกไ้ขความ
ขดัแยง้ 
 16. ครูใหน้กัเรียนเขียนบทความเพื่อลดความขดัแยง้ในประเทศ และนาํมาจดัป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 
 17. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัความขดัแยง้ ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 18. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ือง ความขดัแยง้ ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัและเผยแพร่ใหก้บับุคคลอ่ืน 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 19. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ความขดัแยง้ โดยใหน้กัเรียนสรุปลงใน แผนท่ีความคิด 
หรือผงัมโนทศันพ์ร้อมทั้งตกแต่งใหส้วยงาม 
 20. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้และสรุปขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคม เป็นการบา้นเพ่ือ
เตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน หาข่าวเก่ียวกบัความขดัแยง้ แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความหมาย องคป์ระกอบ และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในประเทศ 
 3. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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 7. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

             
   

ลงช่ือ      ผู้สอน 
                  / /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11  
ปัญหาทางสังคม 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 
 ปัญหาทางสงัคมเป็นปัญหามีผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม ปัญหาสงัคมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต และปัญหาอาชญากรรม สมาชิกทุกคนในสงัคมจะตอ้ง
ร่วมกนัแกปั้ญหาเหล่าน้ีใหห้มดไป เพ่ือท่ีจะทาํใหส้งัคมเกิดความสงบและมีสนัติสุข 
2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 • วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด 
ความขดัแยง้ (ส 2.1 ม. 3/4) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายปัญหาทางสงัคมได ้(K) 
 2. มีความสนใจและใฝ่เรียนรู้เก่ียวกบัปัญหาทางสงัคม และเห็นถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาเหล่าน้ี (A)  
 3. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาทางสงัคมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (K, P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    ปัญหาทางสงัคม 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ  

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • ปัญหาทางสงัคม 
  1) ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
  2) ปัญหายาเสพติด 
  3) ปัญหาการทุจริต 
  4) ปัญหาอาชญากรรม 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข           เวลา 1 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคม 
 ศิลปะ  ทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคม 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 ช่ัวโมงที่ 27 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการท้ิงขยะมูลฝอย ภาพการจราจรติดขดั แลว้อธิบายวา่ เป็นปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอะไรบา้ง แลว้นาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคมท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษา
คน้ควา้และสรุขอ้มูลมาในประเดน็ต่าง ๆ จากนั้นครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม 
 4. ครูอธิบายเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคมใหน้กัเรียนฟัง จากนั้นสนทนาซกัถามความรู้นกัเรียนในเร่ือง
ท่ีอธิบาย 
 5. ครูกล่าวชมเชยนกัเรียน จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
     6. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาเร่ือง ปัญหาทางสงัคม กลุ่มละ 1 
หวัขอ้ ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
  กลุ่มท่ี 2 ปัญหายาเสพติด 
  กลุ่มท่ี 3 ปัญหาการทุจริต 
  กลุ่มท่ี 4 ปัญหาอาชญากรรม 
 แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายและสรุปความรู้ท่ีไดรั้บลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทน
ออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 7. หลงัจากท่ีนกัเรียนนาํเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแลว้ ครูสรุป และอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียน
บนัทึกลงในสมุด 
 8. ครูอธิบายเช่ือมโยงว่า เมือ่อาเซียนรวมกนัเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็น
สังคมขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจจะก่อให้เกดิปัญหาทางสังคมของอาเซียนขึน้ จากน้ันให้นักเรียนร่วมกนัวเิคราะห์
ว่า ปัญหาทางสังคมของอาเซียนท่ีอาจจะเกดิขึน้ในอนาคตน่าจะมเีร่ืองอะไรบ้าง และมแีนวทางในการ
แก้ไขปัญหานีอ้ย่างไร 
 9. หลงัจากท่ีนักเรียนวเิคราะห์จบแล้ว ครูสรุป แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกความรู้ 
 10. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและร่วมกนัอภปิรายว่า เราสามารถนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างไร  
 11. หลงัจากที่นักเรียนอภปิรายจบ ครูสรุป แล้วให้นักเรียนบนัทึกลงในสมุด    
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 12. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 13.ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ี 
  1) นกัเรียนคิดวา่ปัญหาการคอร์รัปชนัในปัจจุบนัเกิดจากอะไร 
  2) นกัเรียนคิดวา่ในปัจจุบนัปัญหาอาชญากรรมมีสาเหตุมาจากอะไร  
 14. ครูให้นกัเรียนทาํใบงานท่ี 2 เร่ือง ปัญหาทางสงัคม และช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 15. ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคม ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 16. ครูให้นกัเรียนนาํประโยชน์จากการเรียนเร่ือง ปัญหาทางสงัคม ไปเผยแพร่ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 17. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ปัญหาทางสงัคม โดยใหน้กัเรียนทาํเป็นแผนท่ีความคิด
หรือสรุปลงในสมุด 
 18. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านและสรุปเน้ือหาเร่ือง การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข เป็นการบา้นเพ่ือ
เตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป  
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนสาํรวจเก่ียวกบัปัญหาทางสงัคมในชุมชนของตนเอง สรุปขอ้มูลเป็นรายงาน แลว้
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพการท้ิงขยะมูลฝอย ภาพการจราจรติดขดั 
 2. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 3. แบบบนัทึกความรู้ 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
 5. ใบงานท่ี 2 เร่ือง ปัญหาทางสงัคม 
 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
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 9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

             
   

ลงช่ือ      ผู้สอน 
                  / /   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 
การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 

 
 
 
 
1. สาระสําคญั 
 การท่ีคนในสงัคมจะอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขไดน้ั้น ทุกคนจะตอ้งมีทกัษะในการอยูร่่วมกนั ไดแ้ก่ 
การอยูร่่วมกนัอยา่งมีขนัติธรรม การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช ้การเห็นคุณค่าในตนเอง 
การมองโลกในแง่ดี กาสร้างทกัษะทางอารมณ์ การบริโภคดว้ยปัญญา การเลือกรับและปฏิเสธขอ้มูล
ข่าวสาร และการปรับปรุงตนเอง 
  2. ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 • เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในประเทศและสงัคมโลก (ส 2.1 ม. 3/5) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความสาํคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขได ้(K)  
 2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข (A) 
 3. เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในประเทศและสงัคมโลกได ้(P) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง  
    การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3. ทดสอบหลงัเรียน  

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
  ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
  1) การอยูร่่วมกนัอยา่งขนัติธรรม 
  2) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) การเห็นคุณค่าในตนเอง 
  4) การมองโลกในแง่ดี 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ                                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข             เวลา 2 ช่ัวโมง 
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  5) การสร้างทกัษะทางอารมณ์ 
  6) การบริโภคดว้ยปัญญา 
  7) การเลือกรับและปฏิเสธขอ้มลูข่าวสาร 
  8) การปรับปรุงตนเอง  
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
 การงานอาชีพ        สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขจากอินเทอร์เน็ต  
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที่ 28 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการพดูคุยปรึกษาหารือกนัในกลุ่ม จากนั้นซกัถามนกัเรียนวา่เป็นภาพอะไร 
แลว้อธิบายวา่ภาพน้ีเป็นภาพการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขเพ่ือนาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน  
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ือง การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข ท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปอ่านและสรุปเน้ือหามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 4. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัอยา่ง
สนัติสุข กลุ่มละ 1 เร่ือง ดงัน้ี 
  1) การอยูร่่วมกนัอยา่งขนัติธรรม 
  2) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) การเห็นคุณค่าในตนเอง 
  4) การมองโลกในแง่ดี 
 โดยใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 5. หลงัจากท่ีนาํเสนอผลการอภิปรายครบทุกกลุ่มแลว้ ครูสรุป และอธิบายเพ่ิมเติม พร้อมทั้งเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนซกัถามเร่ืองท่ียงัสงสยัหรือไม่เขา้ใจ 
 ช่ัวโมงที่ 29 
 6. ครูทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนในคร้ังท่ีผา่นมา จากนั้นใหน้กัเรียนนัง่เป็นวงกลมร่วมกนัอภิปราย
เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  1) การสร้างทกัษะทางอารมณ์ 
  2) การบริโภคดว้ยปัญญา 
  3) การเลือกรับและปฏิเสธขอ้มลูข่าวสาร 
  4) การปรับปรุงตนเอง 
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 7. ครูทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในการอภิปรายและคดัเลือกนกัเรียนเป็นเลขานุการบนัทึกการอภิปราย 
2–3 คน ขณะอภิปรายครูกระตุน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นทุกคน  
 8. หลงัจากท่ีนกัเรียนอภิปรายจบ ครูสรุปผลการอภิปราย โดยใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึก
ผลการอภิปราย 
 9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข โดยใหน้กัเรียนบนัทึกลงใน
แบบบนัทึกความรู้ 
 10. ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ การอยู่ร่วมกนัอย่างสันตสุิขในประชาคมอาเซียน แล้ว
นําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 11. เมือ่นักเรียนนําเสนอผลงานครบทุกคนแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกนัคัดเลอืกผลงานที่ดีท่ีสุด 5 
อนัดบัแรกตดิเป็นป้ายนิเทศ 
 12. ในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ใหค้รูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและการนาํเสนอผลงาน
ของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 13. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) การอยูร่่วมกนัจาํเป็นตอ้งปรับตวัเขา้หากนัหรือไม่ เพราะอะไร 
  2) สมศรีถูกเพ่ือนพดูจากระเทียบตลอดเวลา สมศรีจะทาํอยา่งไรจึงจะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข 
  3) การรู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีผลดีต่อตนเองอยา่งไร 
  4) นกัเรียนคิดวา่จะมีวิธีการปฏิบติัตนอยา่งไรเพ่ือท่ีจะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 
  5) ขอ้มลูข่าวสารมีความจาํเป็นต่อนกัเรียนหรือไม่ เพราะอะไร 
  6) การพฒันาตนเองตลอดเวลามีประโยชนอ์ยา่งไร 
 14. ครูให้นกัเรียนทาํใบงานท่ี 3 เร่ือง การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 15. ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัออยา่งสนัติสุข ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชา
พ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 16. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาเร่ือง การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข ไป
ปฏิบติัและเผยแพร่ความรู้ใหผู้อ่ื้นสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 17. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข โดยใหน้กัเรียนสรุปลงใน
สมุดหรือเขียนเป็นแผนท่ีความคิด พร้อมทั้งตกแต่งใหส้วยงาม 
 18. ครูให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยแจกแบบทดสอบใหน้กัเรียนทุกคน แลว้ให้
นกัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว จากนั้นตรวจให้
คะแนน พร้อมเฉลยคาํตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 
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19. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 ของบริษทั 
สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 20. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านทบทวนเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 วฒันธรรมและภมิูปัญญา 
และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมทดสอบปลายภาคในคร้ัง
ต่อไป 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนสาํรวจตนเองและคนในครอบครัววา่ ไดป้ฏิบติัตนท่ีทาํใหอ้ยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสงัคม
ไดอ้ยา่งสนัติสุขหรือไม่ อยา่งไร บนัทึกผล แลว้นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพการพดูคุยปรึกษาหารือกนัในกลุ่ม 
 2. แบบบนัทึกความรู้ 
 3. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. ใบงานท่ี 3 เร่ือง การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข  
 6. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 7. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 9. คู่มือการสอน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพ์
วฒันาพานิช  จาํกดั 
 10. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้         
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
   เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้        

             
   

ลงช่ือ      ผู้สอน 
                  / /   
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การทดสอบปลายภาค 
 
 
 
 

ช่ัวโมงที่ 30 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบปลายภาค  

 
 
 
 

สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมืองฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
การทดสอบปลายภาค                             เวลา 1 ช่ัวโมง 
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ตอนท่ี 3  
เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู 

สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ตอนที่ 3.1  
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช้ันปี และสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม  
 

มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษา 
                          ประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลก 
                          อยา่งสนัติสุข 

ตวัช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผิด 
    ระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่  

1. ลกัษณะการกระทาํความผดิทางอาญาและโทษ 
2. ลกัษณะการกระทาํความผดิทางแพง่และความ 
    รับผดิทางแพง่ 
3. ตวัอยา่งการกระทาํความผดิทางอาญา เช่น  
    ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
4. ตวัอยา่งการกระทาํความผดิทางแพง่ เช่น การ 
    ทาํผิดสญัญา การละเมิด 

2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกั 
    สิทธิมนุษยชน 

1. ความหมายและความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน 
2. การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตาม 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตามวาระและ 
    โอกาสท่ีเหมาะสม    

3. อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรม 
   สากลท่ีเหมาะสม 
 

1. ความสาํคญัของวฒันธรรมไทย ภมิูปัญญาไทย  
    และวฒันธรรมสากล 
2. การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและภมิูปัญญาไทยท่ี 
    เหมาะสม 
3. การเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ใน 
    ประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขดัแยง้ 
 
 
 
 

1. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ เช่น การเมืองการ 
    ปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ความเช่ือ 
2. สาเหตุปัญหาทางสงัคม เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
    ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต ปัญหา 
    อาชญากรรม  
3. แนวทางความร่วมมือในการลดความขดัแยง้และ 
    การสร้างความสมานฉนัท ์



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 3  ๏ 109

5. เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขใน
ประเทศและสงัคมโลก 

• ปัจจยัท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตใหมี้ความสุข เช่น  
   การอยูร่่วมกนัอยา่งมีขนัติธรรม หลกัปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จกัมอง 
  โลกในแง่ดี สร้างทกัษะทางอารมณ์ รู้จกับริโภค 
   ดว้ยปัญญา เลือกรับ–ปฏิเสธข่าวและวตัถุต่าง ๆ  
   ปรับปรุงตนเองและส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 

 
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซ่ึ้ง 
                           การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตวัช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้น 
    ยคุปัจจุบนั 

• ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยคุ 
   ปัจจุบนั เช่น การปกครองระบอบเผด็จการ  
   การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของ
ไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

• ความแตกต่าง ความคลา้ยคลึงของการปกครองของ
ไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตรา 
    ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม  
    และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
 
 
 
 
 

1. บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญในมาตราต่าง ๆ ท่ี   
    เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการ 
    ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
2. อาํนาจหนา้ท่ีของรัฐบาล 
3. บทบาทสาํคญัของรัฐบาลในการบริหารราชการ 
    แผน่ดิน 
4. ความจาํเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ 
   ประชาธิปไตย

4. วิเคราะห์ประเดน็ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 

1. ประเดน็ ปัญหา และผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 
    การพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย 
2. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
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ตอนที่ 3.2 
โครงงานและแฟ้มสะสมผลงาน 

1. โครงงาน (Project Work) 
 โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัและศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
ตามแผนการดาํเนินงานท่ีนกัเรียนไดจ้ดัข้ึน โดยครูช่วยใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา กระตุน้ใหคิ้ด และติดตามการ
ปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. โครงงานประเภทสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล 
 2. โครงงานประเภททดลอง คน้ควา้ 
 3. โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ 
 4. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์
 การเรียนรู้ดว้ยโครงงานมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. กาํหนดหัวข้อท่ีจะศึกษา นกัเรียนคิดหวัขอ้โครงงาน ซ่ึงอาจไดม้าจากความอยากรู้อยากเห็นของ
นกัเรียนเอง หรือไดจ้ากการอ่านหนงัสือ บทความ การไปทศันศึกษาดูงาน เป็นตน้ โดยนกัเรียนตอ้งตั้ง
คาํถามวา่ “จะศึกษาอะไร” “ทาํไมตอ้งศึกษาเร่ืองดงักล่าว”  
 2. ศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วข้อง นกัเรียนศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และปรึกษาครูหรือผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ 
 3. เขียนเค้าโครงของโครงงานหรือสร้างแผนผงัความคดิ โดยทัว่ไปเคา้โครงของโครงงานจะ
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1) ช่ือโครงงาน 
    2) ช่ือผูท้าํโครงงาน 
    3) ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
    4) ระยะเวลาดาํเนินการ 
    5) หลกัการและเหตุผล 
    6) วตัถุประสงค ์
    7) สมมุติฐานของการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นโครงงานทดลอง) 
    8) ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
    9) ปฏิบติัโครงงาน 
   10) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
   11) เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม 
 4. ปฏิบัตโิครงงาน ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ในระหวา่งปฏิบติังานควรมีการจด
บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ไวอ้ยา่งละเอียดวา่ทาํอยา่งไร ไดผ้ลอยา่งไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร และมีแนว
ทางแกไ้ขอยา่งไร 
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 5. เขียนรายงาน เป็นการรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน เพ่ือใหผู้อ่ื้นไดท้ราบแนวคิด วิธีดาํเนินงาน 
ผลท่ีไดรั้บ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน ซ่ึงการเขียนรายงานน้ีควรใชภ้าษาท่ีกระชบั เขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน และครอบคลุมประเดน็ท่ีศึกษา 
 6. แสดงผลงาน เป็นการนาํผลของการดาํเนินงานมาเสนอ อาจจดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดั
นิทรรศการ การทาํเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมลัติมีเดีย หรืออาจนาํเสนอในรูปของการแสดงผลงาน การนาํเสนอ
ดว้ยวาจา บรรยาย อภิปรายกลุ่ม สาธิต  
 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรือหลกัฐาน เพ่ือใชส้ะทอ้นถึง
ผลสมัฤทธ์ิ ความสามารถ ทกัษะ และพฒันาการของนกัเรียน มีการจดัเรียบเรียงผลงานไวอ้ยา่งมีระบบ 
โดยนาํความรู้ ความคิด และการนาํเสนอมาผสมผสานกนั ซ่ึงนกัเรียนเป็นผูค้ดัเลือกผลงานและมีส่วนร่วม
ในการประเมิน แฟ้มสะสมงานจึงเป็นหลกัฐานสาํคญัท่ีจะทาํใหน้กัเรียนสามารถมองเห็นพฒันาการของ
ตนเองไดต้ามสภาพจริง รวมทั้งเห็นขอ้บกพร่อง และแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนต่อไป 
 ลกัษณะสําคัญของการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
 1. ครูสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 
เน่ืองจากมีผลงานสะสมไว ้ครูจะทราบจุดเด่น จุดดอ้ยของนกัเรียนแต่ละคนจากแฟ้มสะสมผลงาน และ
สามารถติดตามพฒันาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 2. มุ่งวดัศกัยภาพของนกัเรียนในการผลิตหรือสร้างผลงานมากกวา่การวดัความจาํจากการทาํ
แบบทดสอบ  
 3. วดัและประเมินโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ นกัเรียนเป็นผูว้างแผน ลงมือปฏิบติังาน รวมทั้ง
ประเมินและปรับปรุงตนเอง ซ่ึงมีครูเป็นผูช้ี้แนะ เนน้การประเมินผลยอ่ยมากกวา่การประเมินผลรวม 
 4. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการประเมินตนเองและหาแนวทางปรับปรุงพฒันาตนเอง 
 5. ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความมัน่ใจและภาคภมิูใจในผลงานของตนเอง รู้วา่ตนเองมีจุดเด่นในเร่ืองใด  
 6. ช่วยในการส่ือความหมายเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพฒันาการของนกัเรียนใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ เช่น ผูป้กครอง ฝ่ายแนะแนว ตลอดจนผูบ้ริหารของโรงเรียน 
 ขั้นตอนการประเมนิผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
 การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การวางแผนจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานตอ้งมีส่วนร่วมระหวา่งครู 
นกัเรียน และผูป้กครอง  
 ครู การเตรียมตวัของครูตอ้งเร่ิมจากการศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตร คู่มือครู คาํอธิบายรายวิชา 
วิธีการวดัและประเมินผลในหลกัสูตร รวมทั้งครูตอ้งมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินโดยใชแ้ฟ้ม
สะสมผลงาน จึงสามารถวางแผนกาํหนดช้ินงานได ้
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 นักเรียน ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ การประเมินผลโดยใชแ้ฟ้ม
สะสมผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การกาํหนดช้ินงาน และบทบาทในการทาํงานกลุ่ม 
โดยครูตอ้งแจง้ใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้ 
 ผู้ปกครอง ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการคดัเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู้พฒันาการ
ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นก่อนทาํแฟ้มสะสมผลงาน ครูตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบหรือขอความ
ร่วมมือ รวมทั้งใหค้วามรู้ในเร่ืองการประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานแก่ผูป้กครองเม่ือมีโอกาส 
 2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานตอ้งออกแบบการจดัเกบ็หรือแยก
หมวดหมู่ของผลงานใหดี้ เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการนาํขอ้มูลออกมาใช ้แนวทางการจดัหมวดหมู่ของ
ผลงาน เช่น 
  1) จดัแยกตามลาํดบัวนัและเวลาท่ีสร้างผลงานข้ึนมา 
  2) จดัแยกตามความซบัซอ้นของผลงาน เป็นการแสดงถึงทกัษะหรือพฒันาการของนกัเรียนท่ี
มากข้ึน 
  3) จดัแยกตามวตัถุประสงค ์เน้ือหา หรือประเภทของผลงาน 
 ผลงานท่ีอยูใ่นแฟ้มสะสมผลงานอาจมีหลายเร่ือง หลายวิชา ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งทาํเคร่ืองมือใน
การช่วยคน้หา เช่น สารบญั ดชันีเร่ือง จุดสี แถบสีติดไวท่ี้ผลงานโดยมีรหสัท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 
 3. การคดัเลือกผลงาน ในการคดัเลือกผลงานนั้นควรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ี
โรงเรียน ครู หรือนกัเรียนร่วมกนักาํหนดข้ึนมา และผูค้ดัเลือกผลงานควรเป็นนกัเรียนเจา้ของแฟ้มสะสม
ผลงาน หรือมีส่วนร่วมกบัครู เพ่ือน และผูป้กครอง 
 ผลงานท่ีเลือกเขา้แฟ้มสะสมผลงานควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  1) สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
  2) เป็นผลงานช้ินท่ีดีท่ีสุด มีความหมายต่อนกัเรียนมากท่ีสุด 
  3) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการของนกัเรียนในทุกดา้น 
  4) เป็นส่ือท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู ผูป้กครอง และเพ่ือน ๆ  
 ส่วนจาํนวนช้ินงานนั้นใหก้าํหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทาํให้
ผลงานบางช้ินไม่มีความหมาย แต่ถา้มีนอ้ยเกินไปจะทาํใหก้ารประเมินไม่มีประสิทธิภาพ  
 4. การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานให้มเีอกลกัษณ์ของตนเอง โครงสร้างหลกัของแฟ้มสะสม
ผลงานอาจเหมือนกนั แต่นกัเรียนสามารถตกแต่งรายละเอียดยอ่ยใหแ้ตกต่างกนั ตามความคิดสร้างสรรค์
ของแต่ละบุคคล โดยอาจใชภ้าพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งใหส้วยงามเนน้เอกลกัษณ์ของเจา้ของแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 5. การแสดงความคดิเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดรู้้จกัการ
วิพากษวิ์จารณ์ หรือสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัผลงานของตนเอง ตวัอยา่งขอ้ความท่ีใชแ้สดงความรู้สึกต่อ
ผลงาน เช่น 
  1) ไดแ้นวคิดจากการทาํผลงานช้ินน้ีมาจากไหน 
  2) เหตุผลท่ีเลือกผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
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  3) จุดเด่นและจุดดอ้ยของผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
  4) รู้สึกพอใจกบัผลงานช้ินน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
  5) ไดข้อ้คิดอะไรจากการทาํผลงานช้ินน้ี 
 6. การตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมินความสามารถ
ของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑย์อ่ย ๆ ท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนักาํหนดข้ึน เช่น นิสยัการทาํงาน ทกัษะ
ทางสงัคม การทาํงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด การขอความช่วยเหลือเม่ือมีความจาํเป็น เป็นตน้ 
นอกจากน้ีการตรวจสอบความสามารถของตนเองอีกวิธีหน่ึง คือ การใหน้กัเรียนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ดอ้ย ของตนเอง และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 7. การประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัเน่ืองจากเป็นการสรุปคุณภาพของงานและ
ความสามารถหรือพฒันาการของนกัเรียน การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินโดยไม่ให้
ระดบัคะแนน และการประเมินโดยใหร้ะดบัคะแนน 
  1) การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน ครูกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ แฟ้มสะสมผลงานมีไวเ้พ่ือ
ศึกษากระบวนการทาํงาน ศึกษาความคิดเห็นและความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจน
ดูพฒันาการหรือความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งไม่เป็นทางการ ครู ผูป้กครอง และเพ่ือนสามารถใหค้าํ
ช้ีแนะแก่นกัเรียนได ้ซ่ึงวิธีการน้ีจะทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่
จะไดค้ะแนนมากนอ้ยเท่าไร 
  2) การประเมินโดยให้ระดับคะแนน มีทั้งการประเมินตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การประเมิน
ระหวา่งภาคเรียน และการประเมินปลายภาค ซ่ึงจะช่วยในวตัถุประสงคด์า้นการปฏิบติัเป็นหลกั การ
ประเมินแฟ้มสะสมผลงานตอ้งกาํหนดมิติการใหค้ะแนน (scoring rubrics) ตามเกณฑท่ี์ครูและนกัเรียน
ร่วมกนักาํหนดข้ึน การใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งการใหค้ะแนนเป็นรายช้ินก่อนเกบ็เขา้แฟ้มสะสมผลงาน และ
การใหค้ะแนนแฟ้มสะสมผลงานทั้งแฟ้ม ซ่ึงมาตรฐานคะแนนนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร
จดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน และมุ่งเนน้พฒันาการของนกัเรียนแต่ละคนมากกวา่การนาํไปเปรียบเทียบกบั
บุคคลอ่ืน  
 8. การแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผู้อืน่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บฟังความ
คิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เพ่ือน ครู และผูป้กครอง อาจทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม
ในโรงเรียนโดยเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งนกัเรียน
กบัเพ่ือน การส่งแฟ้มสะสมผลงานไปใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งช่วยใหข้อ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ 
 ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์นั้นนกัเรียนจะตอ้งเตรียมคาํถามเพ่ือถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะ
เป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงงานของตนเอง ตวัอยา่งคาํถาม เช่น 
  1) ท่านคิดอยา่งไรกบัผลงานช้ินน้ี 
  2) ท่านคิดวา่ควรปรับปรุงแกไ้ขส่วนใดอีกบา้ง 
  3) ผลงานช้ินใดท่ีท่านชอบมากท่ีสุด เพราะอะไร 
                          ฯลฯ 
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 9. การปรับเปลีย่นผลงาน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น และไดรั้บคาํแนะนาํจากผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งแลว้ จะนาํมาปรับปรุงผลงานใหดี้ข้ึน นกัเรียนสามารถนาํผลงานท่ีดีกวา่เกบ็เขา้แฟ้ม
สะสมผลงานแทนผลงานเดิม ทาํใหแ้ฟ้มสะสมผลงานมีผลงานท่ีดี ทนัสมยั และตรงตามจุดประสงคใ์น
การประเมิน 
 10. การประชาสัมพนัธ์ผลงานของนักเรียน เป็นการแสดงนิทรรศการผลงานของนกัเรียน โดยนาํ
แฟ้มสะสมผลงานของนกัเรียนทุกคนมาจดัแสดงร่วมกนั และเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ครู และนกัเรียน
ทัว่ไปไดเ้ขา้ชมผลงาน ทาํใหน้กัเรียนเกิดความภาคภมิูใจในผลงานของตนเอง ผูท่ี้เร่ิมตน้ทาํแฟ้มสะสม
ผลงานอาจไม่ตอ้งดาํเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนน้ี อาจใชข้ั้นตอนหลกั ๆ คือ การรวบรวมผลงานและการ
จดัระบบแฟ้ม การคดัเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน 

องค์ประกอบสําคญัของแฟ้มสะสมผลงาน มีดงัน้ี 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนนํา ประกอบดว้ย 
– ปก 
– คาํนาํ 
– สารบญั 
– ประวติัส่วนตวั 
– จุดมุ่งหมายของการทาํ 
แฟ้มสะสมผลงาน 

2. ส่วนเนือ้หาแฟ้ม ประกอบดว้ย 
– ผลงาน 
– ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงาน 
– Rubrics ประเมินผลงาน 

    

3. ส่วนข้อมูลเพิม่เติม ประกอบดว้ย 
 – ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 – การรายงานความกา้วหนา้โดยครู 
 – ความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
เช่น เพื่อน ผูป้กครอง 
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ตอนที่ 3.3 
ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้และรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง 

1. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design 
ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
(Backward Design Template) 
หน่วยการเรียนรู้ที ่   

ขั้นท่ี 1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1.     
2.    
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
1.     
2.    

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
1.     
2. 

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1.     
2.    

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีจะนําไปสู่ความเข้าใจ
ที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1.     
2. 

ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไว้
  อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ

1.1    
1.2   
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้   
    2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้  

1)   
          2)    

        1)
         2)

3. ส่ิงทีมุ่่งประเมนิ 
   3.1    
   3.2    
   3.3   
ขั้นท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
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2. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 เม่ือครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design แลว้ ครูสามารถเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้รายชัว่โมงโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ช่ือแผน... (ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง... (ระบุช่ือเร่ืองท่ีจะทาํการจดัการเรียนรู้) 
 สาระท่ี... (ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 ช้ัน... (ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี... (ระบุลาํดบัท่ีและช่ือของหน่วยการเรียนรู้) 
 เวลา... (ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 
 สาระสําคัญ... (เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้) 
 ตัวช้ีวดัช้ันปี... (ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึง
ประกอบดว้ยดา้นความรู้ (Knowledge: K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Attribute: A) และดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ (Performance: P)) 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้... (ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 
 สาระการเรียนรู้... (ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองก็ได)้ 
 แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 กจิกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพ่ิมเติม) 
 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้... (ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
 บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้... (ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
อาจนาํเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํวิจยัในชั้นเรียนได)้ 
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ตอนที่ 3.4  
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนประจาํหน่วยการเรียนรู้ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การเมืองการปกครอง 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว 
1. การปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครอง จัดเป็นการปกครองแบบใด 
 ก สงัคมนิยม 
 ข ประชาธิปไตย 
 ค เผดจ็การเบด็เสร็จ 
 ง เผดจ็การอาํนาจนิยม 
2. ข้อใดแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัประชาชนท่ีมลีกัษณะเป็นเผด็จการมากที่สุด 
 ก รัฐมัง่คัง่ แต่ประชาชนยากจน 
 ข ประชาชนไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ จากรัฐ 
 ค ประชาชนตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่รัฐในอตัราท่ีสูง 
 ง ประชาชนจะตอ้งยอมรับ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐ 
3. ประเทศใดมลีกัษณะการปกครองคล้ายคลงึกบัประเทศไทย 
 ก ญ่ีปุ่น  
 ข เยอรมนี 
 ค เกาหลีใต ้
 ง สหรัฐอเมริกา 
4. ลกัษณะตามคาํพงัเพยในข้อใดอาจเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยมากที่สุด 
 ก เดินตามผูใ้หญ่หมาไม่กดั 
 ข พดูไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียตาํลึงทอง  
 ค แข่งเรือแข่งพายแข่งได ้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได ้
 ง เป็นผูน้อ้ยค่อยกม้ประนมกร เหน่ือยไปก่อนค่อยสบายเม่ือปลายมือ 
5.   รัฐสภาของสหราชอาณาจักรมหีน้าท่ีอะไรบ้าง 
     ก   ออกกฎหมาย 
     ข   อภิปรายการบริหารงานของรัฐบาล 
     ค   ตรวจสอบนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล 
     ง   ถูกทุกขอ้        
6.  สภาไดเอทของญ่ีปุ่นเปรียบได้กบัสถาบันใดของไทย 
     ก ศาล 
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     ข รัฐสภา 
     ค  คณะรัฐมนตรี 
     ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
7.  ศาลครอบครัวของญ่ีปุ่นเป็นองค์กรฝ่ายใด 

ก อาํนาจบริหาร 
ข อาํนาจรัฐสภา 
ค อาํนาจตุลาการ 
ง อาํนาจนิติบญัญติั 

8.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัฝ่ายนิตบิัญญัตขิองสหรัฐอเมริกา 
        ก รัฐสภาประกอบดว้ย 2 สภา 
        ข สภาผูแ้ทนราษฎรมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ สภาสูง  
 ค สมาชิกวฒิุสภามีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 4 ปี 
 ง มีหนา้ท่ีบริหารประเทศใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีแถลงไว ้
9.  ข้อใดเป็นอุปสรรคขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ

ไทยมากท่ีสุด 
 ก ระบบราชการ 
 ข ระบบอุปถมัภ ์
 ค ระบบเศรษฐกิจ 
 ง ระบบการศึกษา 
10.  นาย ข ลงคะแนนเสียงให้ นาย ค ผู้สมคัร ส.ส. โดยไม่มผู้ีใดบีบบังคบัการกระทําดังกล่าวตรงกบัข้อใด 
 ก หลกัการเลือกตั้งอิสระ 
 ข หลกัการออกเสียงทัว่ไป 
 ค หลกัการเลือกตั้งอยา่งเสมอภาค 
 ง หลกัการเลือกตั้งอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การเมืองการปกครอง 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว
1. ข้อใดเป็นวธีิการแก้ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชาวไทย 

ก ปกปิดข่าวสารทางราชการ 
ข ออกกฎหมายหา้มการชุมนุมทางการเมือง 
ค หา้มมิใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมตดัสินใจกบัรัฐ 
ง ส่งเสริมใหมี้การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดบัชุมชนเพ่ิมข้ึน 

2. ข้อใดเป็นปัญหาสถาบันการเมอืงของไทยในปัจจุบัน 
ก มีรัฐบาลพรรคเดียว 
ข ฝ่ายนิติบญัญติัสามารถครอบงาํฝ่ายรัฐบาลได ้
ค มีการจดัตั้งและยบุเลิกพรรคการเมืองบ่อยคร้ัง 
ง กลุ่มขา้ราชการพลเรือนและกลุ่มทหารมีความอ่อนแอเกินไป 

3. ประเทศใดมรูีปของรัฐแตกต่างจากประเทศไทย 
ก ญ่ีปุ่น 
ข เกาหลีใต ้
ค สหรัฐอเมริกา 
ง สหราชอาณาจกัร 

4. ประเทศต่อไปนีม้รัีฐสภาเป็นแบบสภาคู่เช่นเดียวกบัไทย ยกเว้นประเทศใด 
ก ญ่ีปุ่น 
ข เกาหลีใต ้
ค สหรัฐอเมริกา 
ง สหราชอาณาจกัร 

5. ประเทศใดมนีายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเช่นเดียวกบัไทย 
ก ญ่ีปุ่น 
ข เกาหลีใต ้
ค อินโดนีเซีย 
ง สหรัฐอเมริกา 

6. การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพือ่ประชาชน มีลกัษณะตรงกับการปกครองแบบใดมาก
ท่ีสุด 
ก ประชาธิปไตย 
ข เผดจ็การเบด็เสร็จ 
ค เผดจ็การอาํนาจนิยม 
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ง สมบูรณาญาสิทธิราชย ์
7. ข้อใดเป็นลกัษณะของการปกครองระบอบเผด็จการ 

ก การปกครองท่ีประชาชนมีอาํนาจสูงสุด 
ข การปกครองท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ค การปกครองท่ีใหค้วามสาํคญักบัประชาชนมากกวา่ผูป้กครอง 
ง การปกครองท่ีประชาชนตอ้งปฏิบติัตามคาํสัง่ของผูป้กครองอยา่งเคร่งครัด 

8.    การปกครองระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกบัการปกครองระบอบเผด็จการในด้านใด 
ก ผูท่ี้เป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย 
ข สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ค นโยบายและการดาํเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ง ถูกทุกขอ้ 

9.  ข้อใด ไม่ใช่ การกระทําความผดิที่ต้องถูกถอดถอนออกจากตาํแหน่ง 
 ก กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
 ข ร่ํารวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 ค กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม 
 ง จงใจใชอ้าํนาจหนา้ท่ีตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
 10.  ข้อใดเป็นการกระทําที่เป็นการขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 

ก บุตรชายนายกรัฐมนตรี อาย ุ25 ปี เปิดบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ข สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ไปช่วยผูป้ระสบภยันํ้าท่วมในเวลาราชการ 
ค สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหน้อ้งชายถือหุน้ในสถานีวิทยแุห่งหน่ึงแทนตน 
ง ถูกทุกขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมือง ม. 3  ๏ 121

 
แบบทดสอบก่อนเรียน  

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  
คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว
1. จุดมุ่งหมายสําคญัของกฎหมายคอือะไร 
 ก เพ่ือกาํหนดโทษผูก้ระทาํผดิ 
 ข เพ่ือการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน 
 ค เพ่ือทาํใหส้งัคมเป็นระเบียบและสงบสุข 
 ง เพ่ือการแกไ้ขขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีลา้สมยั 
2. นายเด่นทะเลาะกบันายดํา เมือ่เห็นนายดําเดนิผ่านหน้าบ้านจึงเอาปืนมายงิจนนายดาํตาย การกระทํา

ของนายเด่นมีความผดิอาญาประเภทใด 
 ก กระทาํผดิโดยเจตนา 
 ข กระทาํผดิโดยไม่เจตนา 
 ค กระทาํผดิโดยประมาท   
 ง ถูกทุกขอ้ 
3. นายแดนขับรถเร็วมากในหมู่บ้านท่ีมคีนพลุกพล่าน ปรากฏว่าไปชนคนตาย นายแดนมีความผดิ

หรือไม่ อย่างไร 
 ก ผดิ ฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา   
 ข ผดิ โดยฆ่าคนอ่ืนโดยไม่เจตนา 
 ค ไม่มีความผดิ เพราะไม่มีเจตนา 
 ง ผดิฐานทาํใหค้นตายโดยประมาท 
4. นายไก่เห็นนางสาวเขียวใส่ทองเส้นใหญ่เดินผ่าน จึงวิง่เข้าไปกระชากสร้อยนางสาวเขียวแล้ววิง่หนีไป

เป็นความผดิประเภทใด 
 ก ชิงทรัพย ์   
 ข ลกัทรัพย ์  
 ค    ว่ิงราวทรัพย ์
 ง    กรรโชกทรัพย ์
5. ผู้ใดกระทําละเมิดต่อบุคคลอืน่ ผู้น้ันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เขา ค่าเสียหายนีเ้รียกอกีอย่างหน่ึงว่า

อะไร 
 ก ค่าทดแทน     
 ข ค่าตอบแทน    
 ค ค่าปรับสินไหม 
 ง ค่าสินไหมทดแทน 
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6.  “ข้อตกลงของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึน้ไป ท่ีเรียกว่า ผู้เสนอและผู้สนอง ซ่ึงมคีวามประสงค์ตรงกนัที่
จะก่อให้เกดิผลผูกพนัทางกฎหมายอย่างใดอย่างหน่ึงขึน้” ข้อความนีเ้ป็นความหมายของอะไร 

 ก สญัญา      
 ข นิติกรรม    
 ค กฎหมายแพง่ 
 ง กฎหมายอาญา 
7. นายจิตจงใจทําร้ายนายจวบ นายจิตมคีวามผดิฐานทําละเมดิต่อร่างกายนายจวบ จัดเป็นความผดิใน

ลกัษณะละเมิดประเภทใด 
 ก ละเมิดต่อบุคคลอ่ืนโดยตรง 
 ข ละเมิดเน่ืองจากการกระทาํของบุคคลอ่ืน 
 ค ละเมิดเน่ืองจากทรัพยสิ์นของตนไดน้บัความเสียหาย 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
8.  สิทธิมนุษยชนเกีย่วข้องกบัอะไร 

      ก สิทธิของบุคคล 
      ข    เสรีภาพของบุคคล 
       ค   ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
      ง    ถูกทุกขอ้ 

9.  ในฐานะนักเรียน เราเราควรมส่ีวนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญในข้อใดมากท่ีสุด 
 ก เขา้ไปต่อวา่ผูท่ี้ชุมนุมทางการเมือง 
 ข ปิดทางเทา้ในชุมชนเพ่ือจดันิทรรศการสิทธิมนุษยชน 
 ค ออกนโยบายท่ีใหค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน   
 ง เม่ือพบเห็นการละเมิดสิทธิเดก็จะตอ้งรีบแจง้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทนัที 
10.  ข้อใดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญของไทยท่ีมหีน้าท่ีหลกัในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

        ก    องคก์ารนิรโทษกรรมสากล 
        ข    กองทุนเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาติ  

       ค คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
        ง    คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว
1. การกระทําความผดิทางอาญาหมายถึงการกระทําในข้อใด 

ก การกระทาํท่ีฝ่าฝืนศีลธรรม 
ข การกระทาํท่ีฝ่าฝืนจารีตประเพณี 
ค การกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํท่ีกฎหมายกาํหนดไวว้า่เป็นความผดิ 
ง การกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่เป็นความผดิ แต่ผูก้ระทาํความผดิไม่

ตอ้งรับโทษ 
2. โทษของการกระทําความผดิทางแพ่งคอือะไร 

ก ปรับ 
ข จาํคุก 
ค กกัขงั 
ง ชดใชค่้าเสียหาย 

3. ข้อใดเป็นการกระทําที่ไม่เป็นความผดิ ไม่ต้องรับโทษ 
ก การบนัดาลโทสะ 
ข การป้องกนัตนเองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ค การกระทาํความผิดของเดก็ท่ีมีอายไุม่เกิน 10 ปี 
ง การกระทาํความผิดเน่ืองจากผูก้ระทาํความผดิตกอยูใ่นความทุกขส์าหสั 

4. ข้อใดกล่าวเกีย่วกบัความผดิทางอาญาและความผดิทางแพ่งได้ถูกต้องที่สุด 
ก การกระทาํความผิดทางอาญามีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่เอกชนคนใดคนหน่ึง ส่วนการกระทาํ

ความผิดทางแพง่มีผลใหเ้กิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
ข ความผิดทางอาญาตอ้งตีความตามตวับทกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ส่วนความผิดทางแพง่จะตีความ

ตามตวับทกฎหมายหรือตามเจตนารมณ์ของบทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ 
ค โทษท่ีผูก้ระทาํความผดิทางอาญาจะไดรั้บ คือ การบงัคบัใหช้าํระหน้ีหรือชดใชค่้าสินไหม

ทดแทน ส่วนโทษท่ีผูก้ระทาํความผดิทางแพง่จะไดรั้บ คือ ประหารชีวิต จาํคุก กกัขงั ปรับ และ
ริบทรัพยสิ์น 

ง ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากความผิดทางอาญาอาจยอมความไม่นาํคดีข้ึนสู่ศาลได ้ส่วนผูท่ี้ไดรั้บ
ความเสียหายจากความผิดทางแพง่ไม่สามารถยอมความได ้ยกเวน้เป็นความผดิส่วนตวัหรือท่ี
กฎหมายกาํหนดไว ้

5. นายเอกและนายโอต้องการฆ่านายวตั ิจึงได้ร่วมกนัใช้อาวุธมดีทําร้ายนายวัตถิึงแก่ความตาย โดยมนีาย
แดงเป็นคนดูต้นทางให้ กรณนีีน้ายแดงมีความผดิในฐานะใด 
ก ตวัการ 
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ข ผูใ้ชใ้หก้ระทาํความผดิ 
ค ผูส้นบัสนุนการกระทาํความผิด 
ง ไม่มีขอ้ใดถูก 

6. สัญญาจะเกดิขึน้เมือ่ใด 
ก เม่ือมีคาํเสนอ 
ข เม่ือมีคาํสนอง 
ค เม่ือมีคาํเสนอและคาํสนองตรงกนั 
ง เม่ือคู่สญัญาปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วแ้ก่กนั 

7. นายป้อมขับรถยนต์เฉ่ียวรถจักรยานของนางอ้อ ทําให้รถจักรยานของนางอ้อได้รับความเสียหาย นาย
ป้อมจะมคีวามรับผดิทางแพ่งในลกัษณะใด 
ก ความรับผดิในลกัษณะละเมิด 
ข ความรับผดิในลกัษณะสญัญา 
ค ความรับผดิในลกัษณะลาภมิควรได ้
ง ความรับผดิในลกัษณะการจดัการงานนอกสัง่ 

8.  สุนัขของนางแดงวิง่ไปกดันายดําบนถนนจนนายดําได้รับบาดเจ็บ กรณีนีน้างแดงมีความผดิใน
ลกัษณะละเมิดหรือไม่ 
ก มี เพราะเป็นการละเมิดเน่ืองจากสตัวท่ี์อยูใ่นความดูแลของตนไปทาํความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
ข มี เพราะเป็นการละเมิดเน่ืองจากทรัพยสิ์นของตนหรือท่ีอยูใ่นความครอบครองดูแลรักษาของตน

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน 
ค ไม่มี เพราะเป็นการกระทาํของสตัว ์ไม่ใช่การกระทาํของนางแดง 
ง ไม่มี เพราะไม่ใช่การกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของนายดาํ 

9.  ข้อใดแสดงถึงการให้ความสําคญักบัเร่ืองของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ก คนไทยเท่านั้นท่ีมีสิทธิประกอบอาชีพเป็นช่างตดัผม 
ข สถานท่ีราชการบางแห่งยงัไม่มีหอ้งนํ้าสาํหรับคนพิการ 
ค โรงพยาบาลรับรักษาผูบ้าดเจบ็จากการประทว้งทุกคนไม่วา่จะอยูฝ่่ายใด 
ง คนไทยทุกคนท่ีมีบตัรประกนัสุขภาพมีสิทธิไดรั้บการรักษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

10. ข้อใดไม่ใช่การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 
ก ศึกษาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
ข ร่วมเดินขบวนรณรงคใ์หค้นทัว่ไปเคารพสิทธิมนุษยชน  
ค หากถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจะตอ้งใชก้าํลงัเขา้ต่อสู้ในทนัที 
ง ร่วมเรียกร้องหรือร่วมแสดงความคิดเห็นกบัรัฐเพื่อใหรั้ฐเห็นความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 วฒันธรรมและภูมิปัญญา  

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว
1.  อะไรคอืตวักาํหนดวฒันธรรม 
 ก    พฤติกรรมของผูน้าํในสงัคม 
 ข    พฤติกรรมของเยาวชนในสงัคม 
 ค  พฤติกรรมของผูน้าํศาสนาในสงัคม 
 ง     พฤติกรรมของมนุษยใ์นแต่ละสงัคม 
2. “ในอดีตสังคมไทยเปรียบสามีเสมอืนดั่งช้างเท้าหน้า ส่วนภรรยาเปรียบดั่งช้างเท้าหลงั” ข้อความนี้

เป็นวฒันธรรมประเภทใด 
 ก คติธรรม 
 ข สหธรรม 
 ค เนติธรรม 
 ง วตัถุธรรม 
3. ประเพณีวนัเข้าพรรษา เป็นวฒันธรรมประเภทใด 
 ก คติธรรม 
 ข สหธรรม 
 ค เนติธรรม 
 ง วตัถุธรรม 
4. กระเป๋าท่ีทําจากย่านลเิภา จัดเป็นวฒันธรรมทางด้านใด 
       ก ดา้นวตัถุ 
 ข ดา้นสุนทรียะ 
 ค ดา้นจารีตประเพณี 
 ง ดา้นธรรมเนียมประเพณี 
5. ข้อใดเป็นวฒันธรรมประเภทสหธรรม 
 ก ทุกส่ิงท่ีสมาชิกในสงัคมประดิษฐข้ึ์น   
 ข ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสงัคมและกฎหมาย 
 ค ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมารยาททางสงัคม 
 ง หลกัในการดาํเนินชีวิตท่ีส่วนใหญ่ไดม้าจากศาสนา 
6. ภูมปัิญญาไทยมีความสําคญัอย่างไร 
 ก ช่วยสร้างชาติใหเ้ป็นปึกแผน่ 
 ข สามารถปรับประยกุตห์ลกัธรรม 
 ค สร้างความภาคภมิูใจ และศกัด์ิศรีเกียรติภมิูแก่คนไทย 
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 ง ถูกทุกขอ้ 
7. การใช้สะเดาไล่แมลงในแปลงพชืผกั จัดเป็นภูมปัิญญาประเภทใด 
 ก ดา้นการเกษตร 
 ข ดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
 ค ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน 
 ง ดา้นอุตสาหกรรมและหตัถกรรม 
8. การจัดระบบสวสัดิการบริการชุมชน จัดอยู่ในภูมปัิญญาประเภทใด  
 ก ดา้นการเกษตร 
 ข ดา้นศิลปกรรม 
 ค ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน 
 ง ดา้นอุตสาหกรรมและหตัถกรรม 
9.  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ท่ีต้องมกีารอนุรักษ์วฒันธรรมไทยเอาไว้  
       ก เห็นดว้ย เพราะจะไดด้าํรงคงความเป็นไทยไวสื้บไป 
       ข   เห็นดว้ย เพราะวฒันธรรมไทยจะตอ้งไม่เกิดเปล่ียนแปลงใด ๆ 
       ง  ไม่เห็นดว้ย เพราะวฒันธรรมไทยเร่ิมไม่เหมาะสมกบัยคุสมยัแลว้ 
       ค  ไม่เห็นดว้ย เพราะควรจะรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาใชใ้นสงัคมไทย 
10. ข้อใดเป็นการเลอืกรับวฒันธรรมสากลมาใช้อย่างเหมาะสมมากท่ีสุด 
 ก เลือกรับเฉพาะวฒันธรรมสากลท่ีมาจากซีกโลกตะวนัตก 
 ข เลือกรับเฉพาะวฒันธรรมสากลท่ีมาจากซีกโลกตะวนัออก 
 ค เลือกรับเฉพาะวฒันธรรมท่ีเหมาะสมและไม่ขดัต่อสงัคมไทย 
 ง เลือกรับเฉพาะวฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสงัคมไทย 
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แบบทดสอบหลงัเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 วฒันธรรมและภูมิปัญญา  

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว 
1.  ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึน้เพือ่ความเจริญก้าวหน้าจนเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมน้ัน ๆ และถ่ายทอดไปสู่คน

รุ่นหลัง เป็นความหมายของอะไร 
ก นวตักรรม 
ข วฒันธรรม 
ค วิทยาศาสตร์ 
ง สญัชาตญาณ 

2. ข้อใดเป็นตัวอย่างของวฒันธรรมที่ไม่ใช่วตัถุ 
ก วิภาสวมแหวนหมั้นท่ีน้ิวนางขา้งซา้ย 
ข สาํนึกขายขา้วไดร้าคาดีจึงซ้ือรถไถไวใ้ชง้าน 
ค คุณยา่ไหวพ้ระสวดมนตใ์นตอนเยน็ของทุกวนั 
ง นุชเรียนไดเ้กรด 4 พอ่จึงซ้ือโทรศพัทมื์อถือใหเ้ป็นรางวลั 

3. ข้อใดเป็นความสําคญัของภูมปัิญญาไทย 
ก สร้างความแตกแยกในชาติ 
ข ช่วยไม่ใหวิ้ถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไป 
ค สร้างความภาคภมิูใจใหก้บัคนในประเทศเพ่ือนบา้น 
ง สร้างความสมดุลระหวา่งคนในสงัคมและธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4. การสืบชะตาแม่นํา้เป็นภูมปัิญญาไทยในด้านใด 
ก ดา้นเกษตรกรรม 
ข ดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
ค ดา้นภาษาและวรรณกรรม 
ง ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5. เพลงเกีย่วข้าวเป็นภูมปัิญญาไทยด้านใด 
ก ดา้นศิลปกรรม 
ข ดา้นเกษตรกรรม 
ค ดา้นอุตสาหกรรมและหตัถกรรม 
ง ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6. ข้อใดเป็นวฒันธรรมสากลท่ีเราควรเลอืกรับมาปรับใช้กบัการดําเนินชีวติมากท่ีสุด 
ก การพดูภาษาองักฤษ 
ข การสวมกอดทกัทายกนั 
ค การแต่งกายตามแบบนกัแสดงฮอลลีวดู 
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ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
7. ข้อใดเป็นการสืบทอดภูมปัิญญาไทย 

ก การศึกษาเล่าเรียน 
ข การนาํมาปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั 
ค การนาํความรู้จากภายนอกมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสงัคมของตน 
ง ถูกทุกขอ้ 

8. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ภูมปัิญญาไทย 
ก การฟ้ืนฟ ู
ข การพฒันา 
ค การปลูกจิตสาํนึก 
ง การปกปิดเป็นความลบั 

9.  การเลอืกรับวฒันธรรมสากลอย่างเหมาะสมทําได้อย่างไร  
ก รับวฒันธรรมสากลทุกอยา่ง 
ข ต่อตา้นวฒันธรรมสากลทุกอยา่ง  
ค เช่ือและปฏิบติัตามความตอ้งการของตนเอง  
ง เลือกรับแลว้นาํมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 

10. การนําควายมาช่วยไถนาแทนการใช้รถแทรกเตอร์เป็นการอนุรักษ์ภูมปัิญญาไทยด้วยวธีิการใด 
ก การฟ้ืนฟ ู
ข การพฒันา 
ค การศึกษาเล่าเรียน 
ง การเผยแพร่แลกเปล่ียน  
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข  

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว 
1. ความคบัข้องใจหรือความไม่เข้าใจกนั และตกอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถหาข้อยุตไิด้ ข้อความนีเ้ป็น

ความหมายของอะไร 
 ก การต่อสู้ 
 ข การแข่งขนั 
 ค การแก่งแยง่ 
 ง ความขดัแยง้ 
2. ความขัดแย้งท่ีฝ่ายหน่ึงพยายามใช้อาํนาจบังคบัอกีฝ่ายหน่ึงให้ทําตาม เป็นองค์ประกอบความขัดแย้ง

ด้านใด 
ก คุณค่า 
ข อาํนาจ 
ค ความเขา้ใจ 
ง ความตอ้งการ 

3. สาเหตุท่ีทําให้เกดิความขัดแย้งมาจากอะไร 
ก เกิดความเหล่ือมลํ้าในสงัคม 
ข ความไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจ 
ค การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่เป็นธรรมในสงัคมไทย 
ง ถูกทุกขอ้ 

4. ข้อใดไม่ใช่ความขัดแย้งทางสังคม 
ก ความขดัแยง้ในตวับุคคล 
ข ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม 
ค ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 
ง ความขดัแยง้ในการจดัสรรทรัพยากร 

5. ข้อใดเป็นลกัษณะของข้อมูลข่าวสารท่ีดี 
ก มีเน้ือหาสั้น ๆ 
ข มีความทนัสมยั 
ค มีเน้ือหาจาํนวนมาก 
ง มีการเผยแพร่เฉพาะในหน่วยงานราชการ 

6. สังคมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทํางาน จัดเป็นสังคมประเภทใด 
ก สงัคมมิตรไมตรี 
ข สงัคมไมตรีสมัพนัธ์ 
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ค สงัคมสมัฤทธ์ิสมัพนัธ์ 
ง สงัคมแห่งสมัพนัธภาพ 

7. ข้อใดเป็นความขัดแย้งท่ีเกดิมาจากปัจจัยด้านสังคม 
 ก การชุมนุมเรียกร้องใหรั้ฐบาลลาออก 
 ข การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 ค ความขดัแยง้ระหวา่งชนกลุ่มต่าง ๆ ในพม่า 
 ง ความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่ง พ.ศ. 2549–2550 ของไทย 
8. ใครเป็นคนมองโลกในแง่ดี 

ก กอ้ยมกัคิดวา่เพ่ือชอบนินทาตนเองอยูเ่สมอ 
ข เอกคิดวา่ตวัเองไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีได ้
ค ก่ิงไม่เช่ือวา่คนท่ีไม่รู้จกักนัจะมีความเมตตาต่อกนั 
ง บีมคิดวา่แมจ้ะเกิดมาจนแต่ตนเองกโ็ชคดีท่ีมีท่ีดินทาํกิน 

9. ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยจะไม่หมดไปหากคนไทยมีลกัษณะอย่างไร 
 ก มีวินยั 
 ข มีจิตสาธารณะ 
 ค เห็นแก่พวกพอ้ง 
 ง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม 
10. ใครสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่สุด 

ก เอกเห็นแก่ตวั 
ข แววมีเล่ห์เหล่ียมแพรวพราว 
ค ตอ้ยไม่ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองเป็น 
ง หวานรับผดิชอบในส่ิงท่ีตนเองพดู 
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แบบทดสอบหลงัเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข  

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว 
1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของความขัดแย้ง 

ก ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั 
ข ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกนั 
ค การใชอ้าํนาจบงัคบัระหวา่งกนั 
ง การละเลยความตอ้งการของอีกฝ่ายหน่ึง 

2. อะไรเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกดิความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน 
ก การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม 
ข การดาํเนินงานของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ 
ค แนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองท่ีแตกต่างกนั 
ง ถูกทุกขอ้ 

3. ข้อใดเป็นวธีิการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ก การมีอคติต่อกนั 
ข การมุ่งเอาชนะกนั 
ค การชิงดีชิงเด่นกนั 
ง การสร้างความสมานฉนัท ์

4. ข้อใดเป็นผลเสียของความขัดแย้ง 
ก ทาํใหค้นมุ่งเอาชนะกนั 
ข ทาํใหเ้กิดความนอบนอ้มต่อกนั 
ค ทาํใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
ง ทาํใหอ้งคก์รมีความผอ่นคลายมากข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมสามารถทําได้อย่างไร 
ก เผาทาํลายขยะแทนการฝังกลบ 
ข ใชก้ล่องโฟมใส่อาหารแทนการใชถุ้งพลาสติก 
ค เทนํ้าท่ีใชซ้กัลา้งลงในแม่นํ้าแทนการเทลงบนพ้ืนดิน 
ง ใชปุ๋้ยหมกัท่ีทาํจากเศษอาหารใส่ตน้ไมแ้ทนการใชปุ๋้ยเคมี 

6. บุคคลใดท่ีสร้างความสมานฉันท์ได้อย่างเหมาะสม 
ก กานดาเอาเปรียบเพ่ือนตลอดเวลา 
ข นิตยาพดูคุยปรึกษาหารือกนักบัเพ่ือน 
ค สุมาลีไม่ยอมรับฟังเหตุผลของเพื่อนในกลุ่ม 
ง วิภาไม่สนใจความคิดของเพื่อนเพราะคิดวา่ความคิดของตนถูกตอ้งแลว้ 
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7. ใครอยู่ร่วมกันอย่างมขีันตธิรรม 
ก นิดตบหนา้เพ่ือนเน่ืองจากเพ่ือนหวัเราะตน 
ข เอกผลกัเพ่ือนเน่ืองจากไม่พอใจท่ีเพ่ือนเถียงตน 
ค ปุ้มด่าเพ่ือนเน่ืองจากไม่พอใจท่ีเพ่ือนคิดต่างจากตน 
ง ฟ้าพยายามอธิบายกบัเพ่ือนวา่ตนเองไม่ชอบใหเ้พ่ือนมาลอ้ช่ือแม่ของตน 

8. การอยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างสันตสุิขจะต้องทําอย่างไร 
ก ไม่รักษาคาํพดู 
ข ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ค พดูตรงไปตรงมา ไม่สนใจความรู้สึกใคร 
ง ไม่ยอมปรับตวัเขา้หาเพ่ือน ชอบอยูค่นเดียว 

9. ข้อใดเป็นวธีิการเลอืกรับข่าวสารได้อย่างเหมาะสม 
ก เลือกรับเฉพาะท่ีเป็นข่าวการเมือง 
ข เลือกรับเฉพาะข่าวท่ีเก่ียวกบัตวัเรา 
ค เลือกรับเฉพาะข่าวท่ีเก่ียวกบัจงัหวดัของเรา 
ง เลือกรับเฉพาะข่าวท่ีทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

10. การเห็นคุณค่าในตนเองมผีลต่อการดําเนินชีวติของเราอย่างไร 
ก ทาํใหเ้สียเวลาในการดูแลตนเอง 
ข ทาํใหเ้กิดความภาคภมิูใจในตนเอง 
ค ทาํใหเ้กิดความวุน่วายในการดาํเนินชีวิต 
ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
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ตอนที่ 3.5  
แบบทดสอบกลางภาค 

ด้านความรู้ 
ตอนท่ี 1 เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพยีงคาํตอบเดียว 
1. ในระบอบประชาธิปไตย ใครมอีาํนาจสูงสุด 
 ก รัฐ 
 ข ผูป้กครอง 
 ค ประชาชน 
 ง ขา้ราชการ 
2. ประเทศใดมีการปกครองคล้ายคลงึกบัไทยมากท่ีสุด 
 ก ญ่ีปุ่น 
 ข เยอรมนี 
 ค เกาหลีใต ้
 ง สหรัฐอเมริกา 
3. ประเทศใดมีการปกครองแตกต่างจากประเทศไทยมากที่สุด 
 ก ญ่ีปุ่น 
 ข ฝร่ังเศส 
 ค องักฤษ 
 ง กมัพชูา 
4. ข้อใดเป็นลกัษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ข ประชาชนถูกควบคุมสิทธิและเสรีภาพ  
 ค อาํนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของรัฐ 
 ง ประชาชนไม่สามารถเปล่ียนผูน้าํหรือผูป้กครองได ้
 ก การดาํเนินการต่าง ๆ ของรัฐมุ่งใหเ้กิดประโยชนต่์อประชาชนมากท่ีสุด  
5. ข้อใดเป็นลกัษณะของการปกครองระบอบเผด็จการ 
 ก ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูดี่กินดี 
 ข ประชาชนสามารถเปล่ียนรัฐบาลใหม่ได ้
 ค อาํนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชน 
 ง ใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจรัฐมากกวา่สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
6. ใครปฏิบัตตินถูกต้อง 
 ก กุง้วิจารณ์การทาํงานของรัฐบาลในร้านกาแฟ 
 ข เอมร่วมชุมนุมปิดถนนเรียกร้องใหรั้ฐบาลลาออก 
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 ค พิมใชร้ถยนตข์องตนพาเพ่ือนบา้นไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ส.ส. ท่ีตนเป็นผูส้มคัรอยูด่ว้ย 
 ง นุชปลุกระดมใหค้นในชุมชนฝ่าฝืนกฎหมายเพ่ือใหรั้ฐบาลหนัมาสนใจความเดือดร้อนของพวก

ตน 
7. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาประชาธิปไตยของไทย 
 ก ส่งเสริมใหค้นซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 
 ข เชิญชวนใหค้นบริจาคเงินสนบัสนุนพรรคการเมือง 
 ค เผยแพร่ข่าวสารทางการเมืองใหป้ระชาชนมากท่ีสุด 
 ง เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิและเสรีภาพในการชุมนุมเรียกร้องความตอ้งการของกลุ่มตน 
8. เหตุใดจึงต้องมกีารตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ 
     ก   ป้องกนัประชาชนกา้วก่ายอาํนาจรัฐ 
     ข   ป้องกนัผูมี้อาํนาจใชอ้าํนาจเกินขอบเขต 
    ค    ป้องกนัมิใหมี้การทาํผิดประเพณีการปกครอง 
    ง    ป้องกนัมิใหป้ระโยชน์ตกแก่ประชาชนมากกวา่รัฐ 
9. รัฐบาลคอือะไร 
 ก กลุ่มบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารประเทศ 
 ข กฎหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองประเทศ  
 ค กลุ่มบุคคลท่ีอยูร่วมกนัและมีความสมัพนัธ์ทางสายเลือดต่อกนั 
 ง กลุ่มบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี 
10. ทําไมจึงต้องมรัีฐบาล 
    ก  เพ่ือออกกฎหมายมาบงัคบัใชภ้ายในรัฐ   
    ข  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารของรัฐ 
    ค  เพ่ือบริหารงานภายในรัฐและทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของรัฐ 
    ง  เพ่ือตดัสินคดีความต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งบริสุทธ์ิและยติุธรรม 
11. กฎหมายที่บัญญัตห้ิามมใิห้มีการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงหรือบังคบัให้มกีารกระทําอย่างใดอย่างหน่ึง

โดยผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ ข้อความนีเ้ป็นความหมายของกฎหมายอะไร 
 ก กฎหมายแพง่ 
 ข กฎหมายอาญา 
 ค กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ง กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
12.  ข้อใดเป็นการกระทําผดิทางอาญา 
  ก   แดงไม่จ่ายค่าเช่าบา้น 
  ข   ปุ้มแอบหยบิเงินของเอ๋ไป 
  ค   นอ้ยจดทะเบียนสมรสซอ้น 
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  ง   มานะยมืเงินเพ่ือนแลว้ไม่จ่าย 
13. ข้อใดไม่ใช่ความผดิทางอาญา 
 ก การบุกรุก  
 ข การปลน้ทรัพย ์
 ค การละเมิดสญัญา 
 ง ถูกทุกขอ้ 
14. นายก้องขับรถด้วยความเร็วสูงเข้ามาในชุมชนที่มีคนพลุกพล่าน แต่นายก้องกไ็ม่ชะลอความเร็ว จน

เป็นเหตุให้รถไปชนนายแก้วที่เดินอยู่ตาย การกระทําของนายก้องเป็นความผดิทางอาญาประเภทใด 
 ก การกระทาํผดิโดยเจตนา 
 ข การกระทาํผดิโดยประมาท 
 ค การกระทาํผดิโดยไม่เจตนา 
 ง การกระทาํผดิดว้ยความตั้งใจ 
15. นายเขียวเห็นนางสาวนิดเดินโทรศัพท์อยู่จึงกระชากโทรศัพท์แล้ววิง่หนีไป การกระทําของนายเขยีว

เป็นความผดิประเภทใด 
 ก ชิงทรัพย ์
 ข ลกัทรัพย ์
 ค ว่ิงราวทรัพย ์
 ง กรรโชกทรัพย ์
16. กฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนกบัเอกชน เม่ือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกระทําโดยจง

ใจหรือประมาทเลนิเล่อให้ผู้อืน่ได้รับความเสียหาย ผู้ท่ีได้รับความเสียหายอาจเรียกให้ผู้กระทําชดใช้
หรือฟ้องร้องต่อศาล เป็นความหมายของอะไร 

 ก กฎหมายแพง่ 
 ข กฎหมายอาญา 
 ค กฎหมายมหาชน 
 ง กฎหมายปกครอง 
17. ใครทําผดิสัญญา 
        ก   แกว้ทาํสญัญากูเ้งินหาย 
        ข   นุย้ต่อราคาสินคา้ก่อนซ้ือทุกคร้ัง 
        ค   แอ๋วไม่รับขา้วกล่องท่ีสัง่ใหแ้มค่า้ทาํไว ้เพราะรู้สึกอ่ิมแลว้ 
        ง    วิทยป์ฏิเสธไม่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีมีคนพิการมาเสนอขายให ้
18. ใครทําละเมิดต่อบุคคลอืน่ 
 ก กุง้เดินเซไปชนแกว้ของบุ๋มแตก 
 ข แหวนตั้งใจฉีกหนงัสือเรียนของสุ่น 
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 ค ฟ้าวางกระถางตน้ไมไ้วบ้นระเบียงบา้นแลว้หล่นลงมาโดนศีรษะของปุ๊กแตก 
 ง ถูกทุกขอ้ 
19.  ข้อใดเป็นการมส่ีวนร่วมคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
       ก   เขา้ช่ือเสนอกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
  ข   ปิดถนนประทว้งรัฐบาลให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต 
       ง   ทาํร้ายร่างกายบุคคลท่ีตอ้งสงสยัวา่คา้แรงงานมนุษยเ์พ่ือใหเ้ขด็หลาบ 
      ค   ช่วยกนัจบักมุผูต้อ้งหากระทาํทารุณเด็กมาลงโทษดว้ยการประจานใหอ้บัอาย 
20. การชุมนุมในข้อใดกระทําได้โดยไม่ผิดหลกัการสิทธิมนุษยชน 
 ก   ปิดถนน 
 ข   ทาํลายสถานท่ีราชการ 
 ค    นัง่ชุมนุมบริเวณสวนสาธารณะ  
 ง    แจกจ่ายอาวุธแก่ผูชุ้มนุมไวป้้องกนัตวั 
 
ตอนท่ี 2 ตอบคาํถาม 
1. การปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลกัการอยา่งไรบา้ง 

 1) หลกัอาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน       
 2) หลกัสิทธิเสรีภาพของประชาชน              
 3) หลกันิติธรรม          
            

2. ประเทศญ่ีปุ่นมีการปกครองท่ีคลา้ยคลึงกบัไทยอยา่งไรบา้ง 
 คล้ายคลึงกันหลายลักษณะ เช่น ปกครองแบบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด มี
รูปแบบของรัฐเป็นแบบรัฐเด่ียว มีรัฐสภาท่ีเป้นแบบสภาคู่ทาํหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญติั มีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร มีศาลทาํหน้าท่ีฝ่ายตุลาการ       
            

3. เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
 เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทาํท่ีทาํให้ประชาชนสูญเสียหรือไม่ได้รับประโยชน์เท่าท่ีควร ท้ังนีเ้พ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสาํคัญ     
           
     
     
     
     
     
     
      

สรุปผลการประเมิน คะแนน 
เตม็ ได้ 

ตอนท่ี 1   
ตอนท่ี 2   
รวม   

ลงช่ือ ผู้ประเมนิ
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                        สําหรับครูประเมนินักเรียน 
คาํช้ีแจง  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤตกิรรมทีแ่สดงออก คะแนน หมายเหตุ 
3 2 1 

1. มีวนัิย  1. มีการวางแผนการทาํงานและจดัระบบการทาํงาน    3 หมายถงึ  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   อย่างสม่ําเสมอ 
2 หมายถงึ  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน  
   เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถงึ    
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   น้อยคร้ัง 

 2. ทาํงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไว ้    
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อย หรือคุณภาพของงาน

2. ใฝ่เรียนรู้  4. มีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้    
 5. ชอบสนทนา ซกัถาม ฟัง หรืออา่นเพื่อใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มข้ึน
 6. มีความสุขท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้    

3. อยู่อย่าง 
   พอเพยีง 

 7. ใชจ่้ายทรัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน เส้ือผา้ ส่ิงของ อยา่งประหยดั
 8. ใชน้ํ้า ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า    
 9. มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม    

4. รักความเป็น 
   ไทย 

10. ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
11. รู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ    
12. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษว์ฒันธรรมและขนบธรรมเนียม 
    ประเพณีไทย 

   

5. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

13. ร่วมกิจกรรมท่ีสาํคญัเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์    

6. มีจิตสาธารณะ  14. เสียสละ มีนํ้ าใจ รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผต่่อผูอ้ื่น    
15. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน    

7. มีความ 
   รับผดิชอบ 

16. ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย    
17. ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา    

8. ซ่ือสัตย์สุจริต 18. บนัทึกขอ้มูลตามความเป็นจริงและไม่ใชค้วามคิดเห็นของตนเอง
        ไปเก่ียวขอ้ง 
19. ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นวา่เป็นของตน    
20. เคารพหรือปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ กติกา หรือระเบียบของกลุ่มท่ีกาํหนด 
    ไว ้

   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉล่ีย  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง
 
สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน �) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 
             3         2         1 

�          �        � 
 
 
 
 

หมายเหตุ  การหาคะแนนเฉล่ียหาได้จากการนําเอาคะแนนรวม
ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนนเฉล่ีย
ท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ                  สําหรับครูประเมินนักเรียน 
คาํช้ีแจง  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤตกิรรมทีแ่สดงออก คะแนน หมายเหตุ 
3 2 1 

1. การส่ือสาร  1. ใชว้ธีิการส่ือสารในการนาํเสนอขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    3 หมายถงึ  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   อย่างสม่ําเสมอ 
2 หมายถงึ  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน  
   เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถงึ    
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   น้อยคร้ัง 

 2. เลือกรับขอ้มูลความรู้ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง    
2. การใช้ 
   เทคโนโลยี 

 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากส่ือและแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง
 4. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    เหมาะสมและมีคุณธรรม 

   

3. การคดิ  5. สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา    
 6. แปลความ ตีความ หรือขยายความของคาํ ขอ้ความ ภาพ และสญัลกัษณ์ 
    ในเร่ืองท่ีศึกษา 

   

 7. วิเคราะห์หลกัการและนาํหลกัการไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    
4. การแก้ปัญหา  8. ตั้งคาํถามหรือตั้งสมมติฐานต่อเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมีระบบ    

 9. รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากส่ือและแหล่งการ 
    เรียนรู้ต่าง ๆ 

   

10. ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้าก 
    การเก็บรวบรวม 

   

11. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์หรือ 
    แยกแยะเพื่อความสะดวกในการทดสอบสมมติฐาน 

   

12. ทดสอบสมมติฐานและสรุปเป็นหลกัการดว้ยภาษาของตนเองท่ีเขา้ใจง่าย    
13. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั    

5. กระบวนการ
กลุ่ม 

14. มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม    
15. ร่วมกนัวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานกบัสมาชิกในกลุ่ม    
16. เป็นทั้งผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานกลุ่ม    
17. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบ
18. ช่วยลดขอ้ขดัแยง้และแกปั้ญหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
19. สร้างสรรคผ์ลงานเสร็จทนัเวลาและมีคุณภาพ
20. ภูมิใจและพึงพอใจในผลงานและการทาํงานกลุ่ม    

คะแนนรวม
คะแนนเฉล่ีย  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง
     
สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน �) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 
             3            2        1 

�          �        � 
 

 
 
 

หมายเหตุ  การหาคะแนนเฉ ล่ียหาได้จากการนําเอาคะแนนรวม
ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนนเฉลี่ย
ท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ตอนที่ 3.6  
แบบทดสอบปลายภาค 

ด้านความรู้ 
ตอนท่ี 1 เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพยีงคาํตอบเดียว
1. “วถิีชีวติของคนในสังคม เป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัตแิละการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคดิใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดยีวกนัสามารถเข้าใจ ซาบซ้ึง ยอมรับ และใช้ปฏิบัตร่ิวมกนั อนั
จะนําไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคมน้ัน ๆ” ข้อความนีเ้ป็นความหมายของอะไร 

 ก วฒันธรรม 
 ข โครงสร้างทางสงัคม 
 ค การจดัระเบียบทางสงัคม 
 ง การเปล่ียนแปลงทางสงัคม  
2. วฒันธรรมมีความสําคัญอย่างไร 
 ก ทาํใหส้งัคมมีความทนัสมยั 
 ข ทาํใหส้งัคมมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
 ค ทาํใหค้นในสงัคมชิงดีชิงเด่นกนั 
 ง ทาํใหค้นในสงัคมปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้
3.  วฒันธรรมทําให้เกดิความเป็นเอกภาพได้จริง หรือไม่ 
  ก   ไม่จริง เพราะความคิดและความเช่ือแตกต่างกนั 
  ข   จริง เพราะสมาชิกในสงัคมถือวา่วฒันธรรมมีฐานะดัง่กฎหมาย 
  ค   ไม่จริง เพราะความเป็นเอกภาพจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือคนในสงัคมมีการศึกษาเท่าเทียมกนั     
  ง   จริง เพราะวฒันธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวคนในสงัคมใหมี้ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
4. ในฐานะคนไทย เราควรทักทายกนัอย่างไร 
 ก ไหว ้
 ข ชนแกม้ 
 ค สวมกอด  
 ง สมัผสัมือ 
5. “เมือ่ไปวดัควรสวมเส้ือให้เรียบร้อย ไม่สวมหมวกเวลาไหว้พระ” ข้อความนีเ้ป็นวฒันธรรมประเภท

ใด 
 ก คติธรรม 
 ข สหธรรม 
 ค เนติธรรม 
 ง วตัถุธรรม 
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6. กฎหมาย เป็นวฒันธรรมประเภทใด  
 ก คติธรรม 
 ข สหธรรม 
 ค เนติธรรม 
 ง วตัถุธรรม 
7. อะไรเป็นภูมิปัญญาไทย 
 ก โทรทศันสี์ 
 ข รถแทรกเตอร์ 
 ค โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 ง กงัหนันํ้าชยัพฒันา 
8. ข้อใดไม่ใช่ความสําคญัของภูมปัิญญาไทย 
 ก ช่วยสร้างชาติใหเ้ป็นปึกแผน่ 
 ข ช่วยใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมอุตสาหกรรม 
 ค สร้างความภาคภมิูใจและศกัด์ิศรีเกียรติภมิูแก่คนไทย 
 ง สร้างความสมดุลระหวา่งคนในสงัคมและธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
9. ภูมปัิญญาไทยในข้อใดช่วยเปลีย่นแปลงปรับปรุงวถิีชีวติของคนไทยให้เหมาะสมไปตามยุคตามสมยั 
 ก การรดนํ้าดาํหวั 
 ข การทาํเกษตรผสมผสาน 
 ค การตกับาตรเทโวโรหณะ 
 ง วรรณกรรมเร่ืองพระอภยัมณี 
10. การนําหลอดไฟฟ้าสีต่าง ๆ มาใช้ในการดักแมลงในเรือกสวนไร่นา เป็นภูมิปัญญาประเภทใด 
 ก ดา้นการเกษตร 
 ข ดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
 ค ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน 
 ง ดา้นอุตสาหกรรมและหตัถกรรม 
11. การสืบชะตานํา้ เป็นภูมปัิญญาประเภทใด 
 ก ดา้นการเกษตร 
 ข ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน 
        ค    ดา้นปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
 ง ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
12. การปริวรรตหนังสือโบราณ เป็นภูมปัิญญาประเภทใด 
 ก ดา้นศิลปกรรม 
 ข ดา้นการเกษตร  
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 ค ดา้นภาษาและวรรณกรรม 
 ง ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน 
13. ข้อใดเกีย่วข้องกบัภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
 ก การเล่นเพลงเรือ 
 ข การทาํแนวปะการังเทียม 
 ค ประเพณีบุญประทายขา้วเปลือก 
 ง การจดัระบบสวสัดิการบริการชุมชน 
14. ในฐานะนักเรียนจะช่วยอนุรักษ์วฒันธรรมไทยอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
 ก รีบไปแจง้ความเม่ือเห็นคนตดัเศียรพระพทุธรูป 
 ข เห็นคนทุบโบราณสถานไม่สนใจเพราะไม่ใช่หนา้ท่ี 
 ค เห็นเพ่ือนร้ือเจดียท่ี์หลงัวดัเพ่ือหาสมบติัจึงเขา้ไปช่วย 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
15.  การนําเทคโนโลยมีาช่วยในการผลติเป็นการอนุรักษ์ภูมปัิญญาไทยด้านใด 
 ก ฟ้ืนฟ ู
 ข อนุรักษ ์
 ค การพฒันา 
 ง การสืบทอดภมิูปัญญา 
16.  การรณรงค์ให้มปีระเพณีลงแขกเกีย่วข้าวในปัจจุบันเป็นการอนุรักษ์ภูมปัิญญาไทยด้วยวิธีการใด 
     ก    การฟ้ืนฟ ู
     ข    การพฒันา 
     ค    การเผยแพร่แลกเปล่ียน 
     ง    ไม่มีขอ้ใดถูก 
17.  ข้อใดเป็นการปฏิบัตตินเพือ่อนุรักษ์วฒันธรรมไทยท่ีดท่ีีสุด 
       ก   ไปร่วมงานประเพณีอยา่งสมํ่าเสมอ 
      ข   ศึกษาใหเ้ขา้ใจและเผยแพร่ใหถู้กตอ้ง 
      ค    สกดักั้นการไหลบ่าของวฒันธรรมต่างชาติ 
      ง    จดัตั้งองคก์รเพ่ือฟ้ืนฟวูฒันธรรมท่ีสูญหายไป 
18.  ข้อใดเป็นความแตกต่างท่ีชัดเจนท่ีสุดระหว่างวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 
 ก    ความซ่ือสตัย ์
 ข    ความเสียสละ 
 ค    การอบรมเล้ียงดู 
 ง    ความขยนั อดออม 
19.  การเลอืกรับวัฒนธรรมอย่างมีวจิารณญาณควรคาํนึงถึงอะไร 
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       ก   การทาํให้เกิดความสมดุล 
       ข   การคดัสรรและสร้างสรรค ์
       ค   การยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม 
       ง    ถูกทุกขอ้ 
20. ข้อใดไม่ใช่การเลอืกรับวฒันธรรมสากลที่เหมาะสม 
 ก การทาํให้เกิดความสมดุล 
 ข ยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 ค การเช่ือและปฏิบติัตามหลกัของเหตุผล 
 ง การเลือกรับเฉพาะวฒันธรรมจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
21.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัการเลอืกรับวฒันธรรมสากล 
 ก รับทุกวฒันธรรมท่ีเขา้มา 
 ข ไม่ยอมรับวฒันธรรมต่างชาติทุกชนิด 
 ค เลือกรับเฉพาะวฒันธรรมท่ีดีและเหมาะสม 
 ง รับเฉพาะวฒันธรรมของประเทศในแถบเอเชียเท่านั้น 
22. การไม่หลงเช่ือส่ิงงมงาย ไม่เช่ือข่าวลอื รู้จักใช้วจิารณญาณในการคดิและตดัสินใจอย่างรอบคอบ เป็น

ลกัษณะของการเลอืกรับวฒันธรรมสากลในข้อใด 
 ก การทาํให้เกิดความสมดุล 
 ข การคดัสรรและสร้างสรรค ์
 ค  การเช่ือและปฏิบติัตามหลกัเหตุผล 
 ง  การยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม 
23. เม่ือคนตะวนัตกติดต่อธุระกบัคนไทยจะยกมือไหว้ทักทายกนั ส่วนคนไทยเมือ่ต้องตดิต่อธุระกบัคน

ตะวนัตกกจ็ะจับมือทักทายกนั เป็นการเลอืกรับวฒันธรรมท่ีมลีกัษณะตรงตามข้อใด 
 ก การทาํให้เกิดความสมดุล 
 ข การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา 
 ค ยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 ง การเช่ือและปฏิบติัตามหลกัของเหตุผล   
24. ข้อใดเป็นการเลอืกรับวฒันธรรมสากลอย่างเหมาะสม 
 ก ต่อตา้นวฒันธรรมสากลทุกอยา่ง 
 ข รับวฒันธรรมสากลทุกอยา่งเขา้มาใช ้ 
 ค รับวฒันธรรมสากลท่ีไม่ขดักบัวฒันธรรมไทย 
 ง รับวฒันธรรมสากลท่ีมาจากซีกโลกตะวนัออกเท่านั้น 
25. ปัจจัยใดท่ีมโีอกาสร้างความขดัแย้งได้มากท่ีสุด 
 ก ความเช่ือในส่ิงเดียวกนั 
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 ข การกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม 
 ค การใหค้วามสาํคญักบัสิทธิมนุษยชน 
 ง ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
26. พีท่ะเลาะกบัน้องเพราะพีไ่ม่ยอมแบ่งขนมให้น้อง เป็นความขัดแย้งท่ีเกดิขึน้มาจากองค์ประกอบใด 
 ก อาํนาจ 
 ข ความเขา้ใจ 
 ค   ความตอ้งการ 
 ง อารมณ์ความรู้สึก 
27. การปฏิบัติตนตามสํานวนใดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ดท่ีีสุด 
 ก ปากวา่ตาขยบิ 
 ข ขิงก็รา ข่ากแ็รง 
 ค ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 
 ง เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
28. ข้อใดเป็นปัญหาทางสังคม 
 ก นายมีไม่รู้หนงัสือ 
 ข ผูใ้หญ่บา้นถูกโจรปลน้บา้น  
 ค นารีติดการพนนัจนมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
 ง หมู่บา้น ก ถูกควนัจากไฟป่าปกคลุมมาแลว้ 1 สปัดาห์
29. ปัญหาการทุจริตจะหมดไปจากสังคมไทย หากคนไทยทุกคนมีคุณธรรมใด 
 ก ความเมตตากรุณา 
 ข ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 ค ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 ง ความขยนัหมัน่เพียร 
30. ข้อใดเป็นหลกัการหน่ึงของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีจะทําให้อยู่ร่วมกบับุคคลอืน่ในสังคมได้อย่าง

สันติสุข 
 ก ความสนัโดษ 
 ข ความมีเหตุผล 
 ค ความทะเยอทะยาน 
 ง ความกลา้ไดก้ลา้เสีย
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ตอนท่ี 2 ตอบคาํถาม 
1. การสืบทอดภมิูปัญญาทาํไดอ้ยา่งไร 

 1) การได้ปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวัน คือ การถ่ายทอดวิธีการทางความคิดและการปฏิบัติงานจริง โดย
อาศยัประสบการณ์ท่ีส่ังสมสืบทอดกันมาในชีวิตประจาํวัน เช่น การถ่ายทอดแบบแผนการดาํรงชีวิตจากพ่อ
แม่ไปสู่ลกู           
 2) การศึกษาเล่าเรียน ท้ังจากตาํรา การท่องจาํ การฝึกหัด และการปฏิบัติตาม    
 3) การรับความรู้จากสังคมอ่ืนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมของตน    
           
           
           
            

2. การสร้างความสมานฉนัทใ์นชุมชนทาํไดย้า่งไร 
 ทุกคนในชุมชนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน รู้จักยอมรับเหตผุล ยอมรับความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ การ
นับถือศาสนา ความคิด และความเช่ือ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ปฏิบัติตามกฎหมาย และเช่ือมัน่ในกระบวนการ
ยติุธรรม           
           
           
           
            

3. ปัญหาทางสงัคมคืออะไร 
 สภาวการณ์ท่ีกระทบกระเทือนต่อบุคคลจาํนวนหน่ึง ซ่ึงมากพอสมควร และมีความรู้สึกว่าควรจะแก้ไข
ในรูปการกระทาํร่วมกนัเพ่ือให้ปัญหาน้ันบรรเทาเบาบางลงหรือทาํให้ดีขึน้    

           
     
     
     
     
     
     
     
     
          

 
     
     
 

สรุปผลการประเมนิ คะแนน 
เตม็ ได้ 

ตอนท่ี 1   
ตอนท่ี 2   
รวม   

ลงช่ือ ผู้ประเมนิ
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                        สําหรับครูประเมนินักเรียน 
คาํช้ีแจง  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤตกิรรมทีแ่สดงออก คะแนน หมายเหตุ 
3 2 1 

1. มีวนัิย  1. มีการวางแผนการทาํงานและจดัระบบการทาํงาน    3 หมายถงึ  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   อย่างสม่ําเสมอ 
2 หมายถงึ  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน  
   เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถงึ    
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   น้อยคร้ัง 

 2. ทาํงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไว้
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อย หรือคุณภาพของงาน    

2. ใฝ่เรียนรู้  4. มีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้
 5. ชอบสนทนา ซกัถาม ฟัง หรืออา่นเพื่อใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มข้ึน    
 6. มีความสุขท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้

3. อยู่อย่าง 
   พอเพยีง 

 7. ใชจ่้ายทรัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน เส้ือผา้ ส่ิงของ อยา่งประหยดั    
 8. ใชน้ํ้า ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า    
 9. มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม    

4. รักความเป็น 
   ไทย 

10. ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
11. รู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ    
12. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษว์ฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
    ประเพณีไทย 

   

5. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

13. ร่วมกิจกรรมท่ีสาํคญัเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

6. มีจิตสาธารณะ  14. เสียสละ มีนํ้ าใจ รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผต่่อผูอ้ื่น    
15. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน    

7. มีความ 
   รับผดิชอบ 

16. ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย    
17. ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา    

8. ซ่ือสัตย์สุจริต 18. บนัทึกขอ้มูลตามความเป็นจริงและไม่ใชค้วามคิดเห็นของตนเอง 
       ไปเก่ียวขอ้ง 

   

19. ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นวา่เป็นของตน    
20. เคารพหรือปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ กติกา หรือระเบียบของกลุ่มท่ีกาํหนด 
     ไว ้

   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉล่ีย  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง 
 
สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน �) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 
             3           2         1 

�          �        � 
 
 
 
 

หมายเหตุ  การหาคะแนนเฉ ล่ียหาได้จากการนําเอาคะแนนรวม
ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนนเฉล่ีย
ท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ               สําหรับครูประเมนินักเรียน 
คาํช้ีแจง  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤตกิรรมทีแ่สดงออก คะแนน หมายเหตุ 
3 2 1 

1. การส่ือสาร  1. ใชว้ธีิการส่ือสารในการนาํเสนอขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    3 หมายถงึ  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   อย่างสม่ําเสมอ 
2 หมายถงึ  
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน  
   เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถงึ    
   นักเรียนแสดง 
   พฤติกรรมน้ัน 
   น้อยคร้ัง 

 2. เลือกรับขอ้มูลความรู้ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง

2. การใช้ 
   เทคโนโลยี 

 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากส่ือและแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง    
 4. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
    เหมาะสมและมีคุณธรรม 

3. การคดิ  5. สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา    
 6. แปลความ ตีความ หรือขยายความของคาํ ขอ้ความ ภาพ และสญัลกัษณ์ 
    ในเร่ืองท่ีศึกษา 

   

 7. วิเคราะห์หลกัการและนาํหลกัการไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    
4. การแก้ปัญหา  8. ตั้งคาํถามหรือตั้งสมมติฐานต่อเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมีระบบ    

 9. รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากส่ือและแหล่งการ 
    เรียนรู้ต่าง ๆ 

   

10. ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้าก
    การเก็บรวบรวม 

   

11. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์หรือ
    แยกแยะเพื่อความสะดวกในการทดสอบสมมติฐาน 
12. ทดสอบสมมติฐานและสรุปเป็นหลกัการดว้ยภาษาของตนเองท่ีเขา้ใจง่าย    
13. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั    

5. กระบวนการ
กลุ่ม 

14. มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม    
15. ร่วมกนัวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานกบัสมาชิกในกลุ่ม    
16. เป็นทั้งผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานกลุ่ม
17. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบ    
18. ช่วยลดขอ้ขดัแยง้และแกปั้ญหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
19. สร้างสรรคผ์ลงานเสร็จทนัเวลาและมีคุณภาพ    
20. ภูมิใจและพึงพอใจในผลงานและการทาํงานกลุ่ม

คะแนนรวม    
คะแนนเฉล่ีย  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง 
     
สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน �) 

 
ระดับคุณภาพท่ีได้ 

             3           2          1 
�          �        � 

 
 

 
 

หมายเหตุ  การหาคะแนนเฉล่ียหาได้จากการนําเอาคะแนนรวม
ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนนเฉล่ีย
ท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ตอนที่ 3.7 
ใบงาน แบบบนัทึก และแบบประเมนิ 

 
 

เร่ือง กฎหมายอาญา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายอาญา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี  อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ (ส 2.1 ม. 3/1) 
คาํช้ีแจง ตอบคาํถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 1 

1. กฎหมายคืออะไร 

 กฎหมาย คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐหรือประเทศ ซ่ึงใช้บังคับความประพฤติของคนในประเทศน้ัน 
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและถกูลงโทษตามท่ีได้กาํหนดไว้    
             

2. กฎหมายอาญาคืออะไร 

     กฎหมายท่ีกาํหนดว่าการกระทาํใด ๆ ถือเป็นความผิด ผู้ ท่ีกระทาํผิดจะต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด
            
             

3. ลกัษณะการกระทาํความผดิทางอาญาแบ่งเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

     2 ประเภท ได้แก่ การกระทาํความผิดโดยเจตนาและการกระทาํความผิดโดยประมาท  
            
             

4. การกระทาํความผดิโดยประมาทมีลกัษณะอยา่งไร 

           เป็นกรณีการกระทาํความผิดโดยไม่เจตนา แต่ได้กระทาํไปโดยปราศจากความระมดัระวัง หรือ
สามารถใช้ความระมดัระวังเช่นว่าน้ันได้แต่ไม่ได้ใช้ความระมดัระวังให้เพียงพอ    
             

5. โทษทางอาญามีอะไรบา้ง 
     ประหารชีวิต จาํคุก กักขงั ปรับ และริบทรัพย์สิน      
            
             

ช่ือ          นามสกุล                       เลขท่ี          ช้ัน        
โรงเรียน            
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เร่ือง กฎหมายแพ่ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 กฎหมายแพ่ง 
ตวัช้ีวดัช้ันปี อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ (ส 2.1 ม. 3/1) 
คาํช้ีแจง สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายแพง่ แลว้บนัทึกผล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ      นามสกุล      เลขที่    
ช้ัน     โรงเรียน         

ใบงานที่ 2 

กฎหมายแพ่ง
    พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน        
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เร่ือง สิทธิมนุษยชน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สิทธิมนุษยชน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน (ส 2.2 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถูก และเขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีผดิ 
 
 
        1. องคก์รท่ีใหค้วามคุม้ครองสิทธิมนุษยชน คือ ศาลฎีกาเท่านั้น  
       2. สิทธิมนุษยชนเป็นศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 

ซ่ึงไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือกฎหมายของไทยและ
ตามสนธิสญัญาท่ีไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม 

       3. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีเร่ิมมีเม่ือบุคคลเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 
       4. ผูท่ี้จะไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิมนุษยชนคือคนท่ีมีฐานะยากจนเท่านั้น 
      5. ในปัจจุบนันานาประเทศใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากข้ึนกวา่ในอดีต 
      6. สิทธิในชีวิตเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมี 
      7. ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัเพราะทุกคนมีศกัด์ิศรีและคุณค่าของชีวติท่ีเท่าเทียมกนั 
           8. การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญทาํไดด้ว้ยการร่วมเขา้ช่ือเสนอ

กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
           9. หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนควรนาํเร่ือง

ร้องเรียนต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

       10. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงยติุธรรมท่ีทาํ
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 3 

ช่ือ      นามสกุล      เลขที่    
ช้ัน     โรงเรียน         
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เร่ือง วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 
ตวัช้ีวดัช้ันปี  อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม (ส 2.1 ม. 3/3) 
คาํช้ีแจง ตอบคาํถาม 
1. วฒันธรรมหมายถึงอะไร 

 ส่ิงท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ือความเจริญก้าวหน้าจนเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมน้ัน ๆ และถ่ายทอด  
 ไปสู่คนรุ่นหลงั          
              

2. วฒันธรรมไทยมีความสาํคญัอยา่งไร 
 1) ช่วยให้คนไทยสามารถปรับตัวเข้ากบัส่ิงแวดล้อมในสังคมได้     
 2) ทาํให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยได้ถกูต้องเหมาะสม     
 3) ทาํให้สังคมไทยเกิดความเรียบร้อย        
 4) ช่วยสร้างความเจริญให้แก่สังคมไทย        
 5) ช่วยสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวแก่สังคมไทย       
 6) ช่วยแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย       
3. ภูมิปัญญาไทย หมายถึงอะไร 

 ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยท่ีเกิดจากประสบการณ์เพ่ือนาํมาใช้ในการดาํเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เหมาะสมกับยคุสมยั และมีลักษณะเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  
                                             

4. ภมิูปัญญาไทยมีความสาํคญัอยา่งไร 
 1) ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น   2) สร้างความภาคภูมิใจและศักด์ิศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย   
 3) ช่วยส่งเสริมให้การประยกุต์หลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาใช้กบัวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสม        
4) สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  5) ช่วยเปล่ียนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิต   
ของคนไทยให้เหมาะสมตามยคุสมยั        
             
5. ภูมิปัญญาดา้นการแพทยแ์ผนไทยคืออะไร 

        ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถ 
 พ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามยัได้        
            

                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                               

ใบงานที่ 1 

ช่ือ      นามสกุล     เลขท่ี    
ช้ัน     โรงเรียน        
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เร่ือง วฒันธรรมสากล  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วฒันธรรมสากล 
 ตวัช้ีวดัช้ันปี  อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม (ส 2.1 ม. 3/3) 
คาํช้ีแจง ตอบคาํถาม 

 
1. วฒันธรรมสากลหมายถึงอะไร 

     วัฒนธรรมสากล หมายถึง แนวคิด แบบแผน รูปแบบของการประพฤติปฏิบติัท่ีนานาประเทศให้การ
ยอมรับโดยท่ัวไป         
             
            
2. เหตุใดคนไทยจาํนวนมากจึงตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของวฒันธรรมการบริโภคนิยม 

    เพราะวัฒนธรรมต่างชาติได้หลั่งไหลเข้ามากับกระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการนาํเอาวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการดาํเนินชีวิต ทาํให้คนไทยขาดการกลั่นกรอง
และเลือกใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมเหล่าน้ันอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้คนไทยจาํนวนมากตกอยู่ภายใต้การ
ครอบงาํของวัฒนธรรมการบริโภคนิยม        
            

3. วฒันธรรมสากลท่ีสงัคมไทยรับเขา้มาใชใ้นการดาํเนินชีวิตมีอะไรบา้ง มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร   
แนวคาํตอบ           
 การแต่งกายแบบสากล อาหารฟาสต์ฟู้ ด ดนตรีสากล ท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงจะมีท้ังในส่วนท่ีเหมาะสมและไม่
เหมาะสม โดยท่ีเหมาะสม เช่น การแต่งกายด้วยชุดสากลในงานพิธีต่างๆ ส่วนท่ีไม่เหมาะสม เช่น การ
รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ ดมากเกินไป ทาํให้คนเกิดภาวะโรคอ้วน     
            
            

4. นกัเรียนมีวิธีการเลือกรับวฒันธรรมสากลและนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งไร     
 แนวคาํตอบ           
   เลือกรับแต่เฉพาะวัฒนธรรมท่ีดีและเหมาะสมกับสังคมไทย      
            
           
            
 
 

   
 

ใบงานที่ 2 

ช่ือ      นามสกุล     เลขท่ี     
ช้ัน     โรงเรียน         
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เร่ือง ความหมาย องค์ประกอบ และปัจจัยท่ีก่อให้เกดิความขดัแย้งในประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ความขัดแย้ง 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด

ความขดัแยง้ (ส 2.1 ม. 3/4) 
คาํช้ีแจง ตอบคาํถาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความขดัแยง้คืออะไร 

 ความขดัแย้ง คือ ความคับข้องใจหรือความไม่เข้าใจกันและตกอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถหาข้อยติุเป็นท่ี
พอใจได้ ซ่ึงอาจมีสาเหตมุาจากความไม่เห็นพ้องต้องกันในเร่ืองของความคิด ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฦฒนธรรม ทัศนคติ ความต้องการ ค่านิยม บทบาท หน้าท่ี การส่ือสารท่ีไม่ถกูต้อง และ
ผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับ         
            
             

2. องคป์ระกอบของความขดัแยง้ท่ีสาํคญัไดแ้ก่อะไรบา้ง 

 ความต้องการท่ีแตกต่างกัน ความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน อาํนาจท่ีเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบังคับให้ยอมรับ
ผลประโยชน์ท่ีแบ่งสันปันส่วนกันอย่างไม่เป็นธรรม การท่ีฝ่ายหน่ึงไม่เห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหน่ึง และการ 
ไม่รับรู้หรือไม่เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหน่ึง       
            
            
             

3. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ มีก่ีปัจจยั อะไรบา้ง 

 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคม   
            
            
            
             

 

ใบงานท่ี 1 

ช่ือ      นามสกุล      เลขท่ี    
ช้ัน     โรงเรียน         
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เร่ือง ปัญหาทางสังคม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ปัญหาทางสังคม 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด

ความขดัแยง้ (ส 2.1 ม. 3/4) 
คาํช้ีแจง เติมคาํหรือขอ้ความลงในช่องวา่ง 

 
1. ปัญหาทางสงัคมมีหลายปัญหา เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต ปัญหา
อาชญากรรม           

2. ในบริเวณเมืองใหญ่ท่ีมีการจราจรหนาแน่น พ้ืนท่ีท่ีมีการเผาในท่ีโล่งแจง้ และเขตอุตสาหกรรมมี
คุณภาพอากาศ ตํา่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน         
3. การทุจริตในประเทศไทยมี 5 ประเภท ไดแ้ก่ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ 
การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน และการทุจริตโดยการทาํลายระบบตรวจสอบ
อาํนาจรัฐ            
4. การแสวงหาหรือเอ้ือประโยชนโ์ดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซ่ึงรัฐไดอ้นุญาตหรือให้
เอกชนเขา้ดาํเนินการแทนในลกัษณะสมัปทาน เป็นการทุจริตประเภท  การทุจริตในการให้สัมปทาน 
            
5. อาชญากรรม หมายถึง การกระทาํของบคุคลไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทาํให้เกิดความเสียหายต่อ 
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ซ่ึงการกระทาํดังกล่าวเป็นการกระทาํท่ีละเมิดกฎหมาย  
            
6.           อาชญากรรมองค์การ             เป็นอาชญากรรมท่ีอาชญากรไดร้วมตวัเขา้ดว้ยกนัตามสายการบงัคบั
บญัชาในรูปองคก์ารโดยจดัการวางแผน 
7.      การทุจริตต่อตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ     เป็นการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของตนในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

8. สมุห์บญัชียกัยอกเงินในความรับผดิชอบของตนเองไปใชส่้วนตวัจดัเป็นอาชญากรรมประเภท       
อาชญากรรมคอปกขาว                                  

9. สาเหตุของอาชญากรรมมาจาก สภาวะหรือเง่ือนไขทางสังคม สภาวะหรือเง่ือนไขทางจิตใจ สภาวะ
ส่ิงแวดล้อม           

10. การว่ิงราวทรัพย ์จดัเป็นอาชญากรรมประเภท อาชญากรรมพืน้ฐาน                                 
 
 
 
 
ช่ือ      นามสกุล     เลขท่ี     
ช้ัน     โรงเรียน         
 

ใบงานที่ 2 
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เร่ือง การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การอยู่ร่วมกนัอย่างสันตสุิข 
ตวัช้ีวดัช้ันปี เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในประเทศและสงัคมโลก (ส 2.1 ม. 3/5) 
คาํช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถูก และเขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีผดิ 
 

 
       1. การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขไดน้ั้น คนในสงัคมไม่จาํเป็นตอ้งมีความรับผดิชอบก็ได ้ 
       2. การท่ีบุคคลจะอยูร่่วมกนัในสงัคมไดน้ั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีทกัษะการอยูร่่วมกนั 
       3. การไม่มีความจริงใจต่อกนัทาํใหอ้ยูร่่วมกนัไดมี้ความสุข 
       4. การอยูร่่วมกนัไม่จาํเป็นตอ้งมีการพดูคุยปรึกษาหารือก็อยูร่่วมกนัได ้
       5. การรู้จกัตนเองและยอมรับตนเองเป็นหลกัการหน่ึงท่ีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนักบัคนอ่ืน ๆ ใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
       6. การมีภมิูคุม้กนัท่ีดีในตวัไม่เก่ียวขอ้งกนัการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
       7. การเห็นคุณค่าในตนเองจะมีผลต่อการดาํเนินชีวิตของเรามาก  
       8. การมีความสามารถหยัง่รู้อารมณ์ของผูอ่ื้น มีความเขา้ใจผูอ่ื้นทาํใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบั

คนอ่ืนไดแ้ละสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 
       9. การรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัจะทาํไดเ้ฉพาะท่ีทาํงานเท่านั้น 
       10. ผูท่ี้เป็นนายของตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

ฝึกฝนอบรมตนเองดว้ยการเรียนรู้อยูเ่สมออยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนเอง  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ      นามสกุล     เลขท่ี     
ช้ัน     โรงเรียน         
 

ใบงานที่ 3 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี     เร่ือง        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. สรุปความรู้ท่ีได ้         
           
           
           
           
           
           
            
2. สรุปแนวคิดใหม่ท่ีได ้         
           
           
           
           
           
           
            
3. การนาํไปใชป้ระโยชน์          
           
           
           
           
           
           
           
     

แบบบันทึกความรู้ 

ช่ือ      นามสกุล     เลขท่ี     
ช้ัน     โรงเรียน         
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่                      เร่ือง                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ือง                                                        
ข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้จากการอภิปราย       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   

แบบบันทึกผลการอภิปราย 

กลุ่มที ่   
สมาชิก  
1.          4.        
2.          5.        
3.        6.
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่                      เร่ือง                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ือง                                                         
ข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้จากการสืบค้น        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

แบบบันทึกผลการสืบค้นข้อมูล 

ช่ือ      นามสกุล     เลขท่ี     
ช้ัน     โรงเรียน         
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 3  ๏ 158

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่                      เร่ือง                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ือง                                                        
ข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้จากการสืบค้น        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

แบบบันทึกผลการสืบค้นข้อมูล 

กลุ่มที ่   
สมาชิก  
1.          4.         
2.          5.         
3.        6.  
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เร่ือง             
แผนการจัดการเรียนรู้ที่     หน่วยการเรียนรู้ท่ี     
ช้ัน    วันท่ี    เดือน    พ.ศ.     

เลขที ่ ช่ือ-สกลุ 

รายการประเมนิ 

รวม
คะ

แน
น (

30 
คะ

แน
น) 

สรุปผล 

กา
รเน

น้ป
ระ
โย
ค (
5 ค

ะแ
นน

) 

ปร
ะโ
ยค
หล

กัใ
หแ้

นว
คิด

หล
กัที่

สาํ
คญั

 
ต่อ

ยอ่
หน

า้ (5
 คะ

แน
น)

 

เขีย
นป

ระ
โย
คที่

สม
บูร

ณ์ 
(5 
คะ

แน
น)

 

คาํ
สะ

กด
ผิด

พล
าด
ไม่

เกิน
 5 ค

าํ (5
 คะ

แน
น)

 

สรุ
ปอ

ยา่ง
มีเห

ตุผ
ล (
6 ค

ะแ
นน

) 

ลา
ยมื

ออ่
าน

ออ
ก (
4 ค

ะแ
นน

) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18           
19           
20    

เกณฑ์การประเมิน 
ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปถือวา่ผา่น 

ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการเขียนเรียงความ 
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เร่ือง             
แผนการจัดการเรียนรู้ที่     หน่วยการเรียนรู้ท่ี     
ช้ัน    วันท่ี    เดือน    พ.ศ.     

เลขที ่ ช่ือ-สกลุ 

รายการประเมนิ 

รวม
คะ

แน
น (

30 
คะ

แน
น) 

สรุปผล 

กา
รป

ราก
ฏต

วั (
3 ค

ะแ
นน

) 

กา
รเริ่

มเรื่
อง

 (3
 คะ

แน
น)

 

กา
รอ
อก

เสีย
งแ
ละ

จงั
หว

ะ (
4 ค

ะแ
นน

) 

กา
รล
าํด
บัเนื้

อห
า (5

 คะ
แน

น)
 

บุค
ลิก

ท่า
ทา
ง (

2 ค
ะแ
นน

) 

กา
รใช

ถ้อ้
ยค
าํเห

มา
ะส

ม (
3 ค

ะแ
นน

) 

คว
าม
เร้า

ใจ 
(2 
คะ

แน
น)

 

คว
าม
สน

ใจข
อง
ผูฟ้ั

ง (
2 ค

ะแ
นน

) 

คุณ
ค่าข

อง
เรื่อ

งที่
พดู

 (3
 คะ

แน
น)

 

กา
รส

รุป
ที่เห

มา
ะส

ม (
3 ค

ะแ
นน

) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18               
19               
20      

เกณฑ์การประเมิน 
ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปถือวา่ผา่น 

ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการพูด 
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ผลงาน/กจิกรรมที่    เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่     หน่วยการเรียนรู้ท่ี     
ช้ัน    วันท่ี    เดือน    พ.ศ.     
 

เลขที ่ ช่ือ-สกลุ 

รายการประเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 (2
0 ค

ะแ
นน

) 

สรุปผล 

คว
าม
ถูก

ตอ้
งข
อง
ผล

งาน
/กิจ

กร
รม

 
(6 
คะ

แน
น)

 

จุด
เด่น

ขอ
งผ
ลง
าน

/กิจ
กร
รม

 
(4 
คะ

แน
น)

 

คว
าม
คิด

ริเริ่
มส

ร้าง
สร

รค
 ์ 

(3 
คะ

แน
น)

 

รูป
แบ

บก
ารน

าํเส
นอ

ผล
งาน

 
(4 
คะ

แน
น)

 

การ
นาํ

ไป
ใช
ป้ร

ะโ
ยช

น์ 
(3 
คะ

แน
น)

 

4 3 2 1 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
เกณฑ์การประเมิน (ตวัอย่าง) 

การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาํหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสม หรือ
อาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 

18–20 คะแนน = 4 (ดีมาก) 
14–17 คะแนน = 3 (ดี) 
10–13 คะแนน = 2 (พอใช)้ 
0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง) 

ตัวอย่างแบบประเมินผลงาน/กจิกรรมเป็นรายบุคคล 
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ผลงาน/กจิกรรมที่    เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่     หน่วยการเรียนรู้ท่ี     
ช้ัน    วันท่ี    เดือน    พ.ศ.     
กลุ่มท่ี   
 

เลขที ่ ช่ือ-สกลุ 
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1            
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3            
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5            
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7            
8            
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10            
11            
12            
13            
14            
15            
เกณฑ์การประเมิน (ตวัอย่าง) 

การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาํหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสม หรือ
อาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 

18–20 คะแนน = 4 (ดีมาก) 
14–17 คะแนน = 3 (ดี) 
10–13 คะแนน = 2 (พอใช)้ 
0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง) 

ตัวอย่างแบบประเมินผลงาน/กจิกรรมเป็นกลุ่ม 
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ผลงาน/กจิกรรมที่    เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่     หน่วยการเรียนรู้ท่ี     
ช้ัน    วันท่ี    เดือน    พ.ศ.     
คาํช้ีแจง สงัเกตพฤติกรรมในการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน               

ช่องรายการประเมินพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออก  
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1       
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3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       

เกณฑ์การประเมิน (ตวัอย่าง) 
1. การคะแนน  ให ้1 คะแนน 
2. การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาํหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสม หรือ 
   อาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก)
7–8 คะแนน = 3 (ดี)
5–6 คะแนน = 2 (พอใช)้
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

ตัวอย่างแบบประเมินพฤตกิรรมในการทํางานเป็นรายบุคคล 
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ผลงาน/กจิกรรมที่    เร่ือง         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่     หน่วยการเรียนรู้ท่ี     
ช้ัน    วันท่ี    เดือน    พ.ศ.     
กลุ่มท่ี             
คาํช้ีแจง สงัเกตพฤติกรรมในการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการ

ประเมินพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออก 

เลขที ่ ช่ือ-สกลุ 
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เกณฑ์การประเมิน (ตวัอย่าง) 
1. การคะแนน  ให ้1 คะแนน 
2. การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาํหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสม หรือ 
   อาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก)
7–8 คะแนน = 3 (ดี)
5–6 คะแนน = 2 (พอใช)้
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

ตัวอย่างแบบประเมินพฤตกิรรมในการทํางานเป็นกลุ่ม 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 3  ๏ 165

ตัวอย่างแบบประเมินกระบวนการแสวงหาความรู้ 
เร่ือง             
แผนการจัดการเรียนรู้ที่     หน่วยการเรียนรู้ท่ี     
ช้ัน    วันท่ี    เดือน    พ.ศ.     

 

ที่ รายการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ  

หมายเหตุ 4 3 2 1 
1 การวางแผนการศึกษาคน้ควา้      
2 การเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว ้      
3 การนาํเสนอขอ้คน้พบ      
4 การวิเคราะห์และอภิปราย      
5 การสรุปองคค์วามรู้      

 
เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 5 ดา้น 
รายการที่ 1 การวางแผนการศึกษาค้นคว้า 
 4 หมายถึง กาํหนดจุดประสงค ์ประเดน็การเรียนรู้ วิชาการ อุปกรณ์ ดว้ยตนเองอยา่งเหมาะสมและ

ครบถว้นทุกประเดน็ 
 3 หมายถึง กาํหนดจุดประสงค ์ประเดน็การเรียนรู้ วิชาการ อุปกรณ์ ดว้ยตนเองอยา่งเหมาะสม แต่ยงั

ไม่ครบถว้น 
 2 หมายถึง กาํหนดจุดประสงค ์ประเดน็การเรียนรู้ วิชาการ อุปกรณ์ ยงัไม่สอดคลอ้งกนั 
 1 หมายถึง ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํเพ่ิมเติมในการกาํหนดจุดประสงค ์และประเดน็การเรียนรู้ จึงสามารถ

กาํหนดวิธีการและเลือกอุปกรณ์ได ้
รายการที่ 2 การเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว้ 
 4 หมายถึง ศึกษาคน้ควา้ไดต้รงตามแผนท่ีวางไว ้บนัทึกขอ้มลูไดต้รงประเดน็ ผลงานครบสมบูรณ์ดี 
 3 หมายถึง ศึกษาคน้ควา้ไดต้รงตามแผนท่ีวางไว ้บนัทึกขอ้มลูไดบ้างประเดน็ ผลงานดี 
 2 หมายถึง ศึกษาคน้ควา้ไดต้รงตามแผนท่ีวางไว ้บนัทึกขอ้มลูยงัไม่ตรงประเด็น ผลงานแกไ้ขเลก็นอ้ย 
 1 หมายถึง ศึกษาคน้ควา้ยงัไม่ตรงตามแผนท่ีวางไว ้ผลงานตอ้งปรับปรุง 
รายการที่ 3 การนําเสนอข้อค้นพบ 
 4 หมายถึง นาํเสนอขอ้คน้พบตรงประเดน็ ชดัเจน เขา้ใจง่าย ครบถว้นสมบูรณ์ดี 
 3 หมายถึง นาํเสนอขอ้คน้พบไดบ้างประเดน็ ตอ้งเกบ็รายละเอียดขอ้มูลอีกเลก็นอ้ย จึงจะครบถว้น

สมบูรณ์ 
 2 หมายถึง การนาํเสนอขอ้คน้พบยงัไม่ชดัเจน ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจพอสมควร 
 1 หมายถึง การนาํเสนอขอ้คน้พบไม่ชดัเจน ตอ้งปรับปรุง 
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รายการที่ 4 การวเิคราะห์และอภิปราย 
  4 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้คน้พบไดอ้ยา่งละเอียดและสามารถอภิปรายไดช้ดัเจนดี 
 3 หมายถึง วเิคราะห์ขอ้คน้พบและสามารถอภิปรายไดช้ดัเจนดี 
 2 หมายถึง วเิคราะห์ขอ้คน้พบและสามารถอภิปรายไดเ้ป็นบางประเดน็ 
 1 หมายถึง วเิคราะห์ขอ้คน้พบยงัไม่ค่อยตรงประเดน็ ตอ้งปรับปรุง 
รายการที่ 5 การสรุปองค์ความรู้ 
 4 หมายถึง สรุปองคค์วามรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอดไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องงานไดดี้ 
 3 หมายถึง สรุปองคค์วามรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอดไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องงานเป็นบาง

ประเดน็ 
 2 หมายถึง สรุปองคค์วามรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอดไดแ้ต่บางส่วน ยงัไม่สอดคลอ้งกบั

จุดประสงคต์อ้งแกไ้ขเลก็นอ้ย 
 1 หมายถึง ยงัสรุปองคค์วามรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอดไดไ้ม่ชดัเจนและยงัไม่สอดคลอ้งกบั

จุดประสงคเ์ท่าใดนกั ตอ้งแกไ้ข 
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นแต่ละองคป์ระกอบอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป จาํนวน 3 ใน 5 
 

     ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
                    (    ) 
          /    /    
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ตัวอย่างแบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า 
เร่ือง            กลุ่มท่ี     
ภาคเรียนท่ี        ช้ัน       
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เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 6 ดา้น 
  รายการท่ี 1 เนือ้หาสาระครบถ้วนตรงตามประเด็น 
    4 หมายถึง มีเน้ือหาสาระครบถว้นตามประเดน็ท่ีกาํหนดทั้งหมด 
    3 หมายถึง มีเน้ือหาสาระค่อนขา้งครบถว้นตามประเดน็ท่ีกาํหนดทั้งหมด 
    2 หมายถึง มีเน้ือหาสาระไม่ครบถว้นตามประเดน็แต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
    1 หมายถึง มีเน้ือหาสาระไม่ครบถว้น ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 
  รายการท่ี 2 ความถูกต้องของเนือ้หาสาระ 
    4 หมายถึง เน้ือหาสาระทั้งหมดถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงและหลกัวิชา 
    3 หมายถึง เน้ือหาสาระเกือบทั้งหมดถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงและหลกัวิชา 
    2 หมายถึง เน้ือหาสาระบางส่วนถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงและหลกัวิชาตอ้งแกไ้ขบางส่วน 
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    1 หมายถึง เน้ือหาสาระส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงและหลกัวิชาตอ้งแกไ้ขเป็นส่วนใหญ่ 
  รายการท่ี 3 ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
    4 หมายถึง สะกดการันตถ์ูกตอ้ง ถอ้ยคาํสาํนวนเหมาะสมดีมาก ลาํดบัความไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 
    3 หมายถึง สะกดการันตถ์ูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ถอ้ยคาํสาํนวนเหมาะสมดี ลาํดบัความไดดี้พอใช ้
    2 หมายถึง สะกดการันตมี์ผิดอยูบ่า้ง ถอ้ยคาํสาํนวนเหมาะสมพอใช ้ลาํดบัความพอเขา้ใจ 
    1 หมายถึง สะกดการันตผ์ิดมาก ถอ้ยคาํสาํนวนไม่เหมาะสม ลาํดบัความไดไ้ม่ชดัเจน 
  รายการท่ี 4 ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    4 หมายถึง คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายตั้งแต่ 4 แหล่งข้ึนไป 
    3 หมายถึง คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายตั้งแต่ 3 แหล่งข้ึนไป 
    2 หมายถึง คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง 
    1 หมายถึง ใชค้วามรู้เพียงแหล่งเรียนรู้เดียว 
  รายการท่ี 5 รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ 
    4 หมายถึง รูปแบบการนาํเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจดี ลาํดบัเร่ืองราวไดดี้มาก 
    3 หมายถึง รูปแบบการนาํเสนองานน่าสนใจ ลาํดบัเร่ืองราวไดดี้ 
    2 หมายถึง รูปแบบการนาํเสนองานน่าสนใจพอใช ้ลาํดบัเร่ืองราวไดพ้อใช ้
    1 หมายถึง รูปแบบการนาํเสนอผลงานไม่น่าสนใจ ลาํดบัเร่ืองราวไดไ้ม่ดี 
  รายการท่ี 6 ประเมนิ ปรับปรุง และแสดงความรู้สึกต่อช้ินงาน 
    4 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของงานไดช้ดัเจน ปรับปรุงพฒันางานไดเ้หมาะสม และแสดง

ความรู้สึกต่องานทั้งกระบวนการทาํงานและผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
    3 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของงานไดบ้างส่วน ปรับปรุงพฒันางานไดบ้า้ง แสดงความรู้สึกต่อ

งานไดแ้ต่ไม่ครบถว้น 
    2 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของงานไดเ้ลก็นอ้ย ปรับปรุงพฒันางานดว้ยตนเองไม่ไดต้อ้งไดรั้บ

คาํแนะนาํจากผูอ่ื้น แสดงความรู้สึกต่องานไดแ้ต่ไม่ครบถว้น 
    1 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของงานไม่ได ้ไม่ปรับปรุงพฒันางาน แสดงความรู้สึต่องานได้

เลก็นอ้ยหรือไม่แสดงความรู้สึกต่องาน 
 
เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
    นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป จาํนวน 4 ใน 6 รายการ ถือวา่ผา่น 
 

  ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
                       (     ) 
                 /    /    
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มติคุิณภาพของการบันทึกผลงาน 
กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลการบนัทึกผลงานโดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ดงัน้ี 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
– บนัทึกผลงานไดถู้กตอ้งตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไดช้ดัเจน แนวคิด
หลกัถูกตอ้ง มีประเดน็สาํคญัครบถว้น 

– ใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม คาํศพัทถ์ูกตอ้ง 

4 

– บนัทึกผลงานไดถู้กตอ้งตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกท่ีมีบางส่วนยงัไม่
ชดัเจน แนวคิดหลกัถูกตอ้ง ส่วนท่ีเป็นประเด็นสาํคญัมีไม่ครบถว้น 

– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้งในบางส่วน 

3 

– บนัทึกผลงานยดึตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน แนวคิดหลกั
บางส่วนไม่ถูกตอ้ง ส่วนท่ีเป็นประเดน็สาํคญัมีไม่ครบถว้น 

– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้งในบางส่วน 

2 

– บนัทึกผลงานไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน และ
แนวคิดหลกัส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง 

– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 

1 
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ช่ือโครงงาน        กลุ่มท่ี      
ภาคเรียนท่ี       ช้ัน       
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เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น 
รายการที่ 1 ความสําคญัของการจัดทําโครงงาน 
 4 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
   และมีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
 3  หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์บางส่วนไม่สอดคลอ้ง 
   กบัเน้ือหา แต่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน 
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 2  หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
   และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
 1  หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบั 
   เน้ือหา และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
รายการท่ี 2 เนือ้หาของโครงงาน 
 4 หมายถึง เน้ือหาถูกตอ้งครบถว้น ใชแ้นวคิดและขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม และมีการสรุปไดดี้ 
 3 หมายถึง เน้ือหาเกือบทั้งหมดถูกตอ้ง ใชแ้นวคิดท่ีเหมาะสม มีขอ้มูลข่าวสารบางเร่ืองไม่ 
   เหมาะสม และการสรุปตอ้งแกไ้ข 
 2 หมายถึง เน้ือหาบางส่วนถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารบางส่วนตอ้งแกไ้ข และการสรุปตอ้ง 
   แกไ้ข 
 1 หมายถึง เน้ือหาส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ตอ้งแกไ้ข และการ 
   สรุปตอ้งแกไ้ขทั้งหมด 
รายการท่ี 3 กระบวนการทํางาน 
 4 หมายถึง  มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการดาํเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบ 
   ความสาํเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงาน 
 3 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการดาํเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบ 
   ความสาํเร็จ แต่ขาดการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงาน 
 2 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ แต่ไม่ไดด้าํเนินงานตามแผน แมจ้ะปฏิบติัจนประสบ 
   ความสาํเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานก็ตาม 
 1 หมายถึง มีการวางแผนไม่เป็นระบบ การดาํเนินงานไม่ประสบความสาํเร็จ 
รายการท่ี 4 การนําเสนอโครงงาน 
 4 หมายถึง ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสม และขอ้สรุป 
   ของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 3 หมายถึง  ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีมาค่อยเหมาะสม แต่

ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  
 2 หมายถึง ส่ือความหมายไมค่่อยชดัเจน ขอ้มูลบางส่วนขาดความสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่ 
   เหมาะสม ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวท้ั้งหมด 
 1 หมายถึง ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่เหมาะสม และ 
   ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป จาํนวน 3 ใน 4 รายการ  
ถือวา่ผา่น 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 3  ๏ 172

 
 
ช่ือโครงงาน        กลุ่มท่ี      
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เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 5 ดา้น 
1. กาํหนดประเด็นปัญหาชัดเจน  

4 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีกาํหนดมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนดี
มาก 

3 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีกาํหนดมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนดี 
2 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเองเป็นบางส่วน ปัญหาท่ีกาํหนดมีความ

เฉพาะเจาะจงชดัเจนพอใช ้
1 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาดว้ยตนเองไม่ได ้

2. วางแผนกาํหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
4 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
3 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดค่้อนขา้งเหมาะสม 
2 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดเ้หมาะสมพอใช ้
1 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดไ้ม่เหมาะสม 

 
 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน (ท่ัวไป) 
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3. ลงมอืปฏิบัตติามแผน 
4 หมายถึง ลงมือแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นจริงจงั สามารถคน้พบความรู้ 

ขอ้คิด แนวทางการปฏิบติัตามประเดน็ปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองทั้งหมด 
3 หมายถึง ลงมือแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นจริงจงั สามารถคน้พบความรู้ 

ขอ้คิด แนวทางการปฏิบติัตามประเดน็ปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
2 หมายถึง ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดบา้ง แต่ไม่ครบถว้น สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด 

แนวทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองเป็นบางส่วน 
1 หมายถึง ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไดน้อ้ยมาก ไม่สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด แนว

ทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไว ้
4. สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวติประจําวนั 

4 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดค้รบถว้น ถูกตอ้งและ
ต่อเน่ือง 

3 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดค้รบถว้น ถูกตอ้งแต่ขาด
ความต่อเน่ือง 

2 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นบางส่วน และตอ้ง
กระตุน้เตือนใหป้ฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

1 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดน้อ้ยมาก หรือไมน่าํไปใช้
เลย 

5. เขียนรายงานนําเสนอ 
4 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึง

ขั้นตอนการวางแผน การลงมือแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีไดค้รบถว้น 
3 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึง

ขั้นตอนการวางแผน การลงมือแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีไดค่้อนขา้งครบถว้น 
2 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลไดบ้า้ง แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการ

วางแผน การลงมือแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีไดเ้พียงบางส่วน 
1 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลไดน้อ้ยมาก เห็นถึงขั้นตอนการวางแผน 

การลงมือแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีไดไ้ม่ชดัเจน 
 
เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป จาํนวน 3 ใน 5 รายการ ถือวา่
ผา่น 
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 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบท่ีนาํมาใช้
ประเมินสมรรถภาพของนกัเรียน เพ่ือช่วยใหน้กัเรียน ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดเขา้ใจและ
มองเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมไดว้า่ การปฏิบติังานและผลงานของนกัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่นระดบัใด 
 แฟ้มสะสมผลงานเป็นเคร่ืองมือประเมินผลตามภาพจริงท่ีใหโ้อกาสนกัเรียนไดใ้ชผ้ลงานจากท่ี
ไดป้ฏิบติัจริงส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงของตน ซ่ึงผลงานท่ีเกบ็สะสมในแฟ้มสะสม
ผลงานมีหลายลกัษณะ เช่น การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาคน้ควา้ ส่ิงประดิษฐ ์การทาํโครงงาน 
บนัทึกการบรรยาย บนัทึกการทดลอง บนัทึกการอภิปราย บนัทึกประจาํวนั แบบทดสอบ 
 

แบบบันทึกความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมนิช้ินงานในแฟ้มสะสมผลงาน 
ช่ือผลงาน     วันท่ี    เดือน     พ.ศ.    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี     เร่ือง        
 

รายการประเมนิ บันทึกความคดิเห็นของนักเรียน 
1. เหตุผลท่ีเลือกผลงานช้ินน้ีไวใ้นแฟ้มสะสม
 ผลงาน 

     
      

2. จุดเด่นและจุดดอ้ยของผลงานช้ินน้ีมีอะไรบา้ง      
      

3. ถา้จะปรับปรุงผลงานช้ินน้ีใหดี้ข้ึนควรปรับปรุง
 อยา่งไร 

     
      

4. ผลงานช้ินน้ีควรไดค้ะแนนเท่าใด เพราะเหตุใด 
 (ถา้กาํหนดใหค้ะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความคดิเห็นของครูหรือท่ีปรึกษา
    
    
    
     

ความเห็นของผู้ปกครอง 
    
    
    
    

ผลการประเมินของครูหรือท่ีปรึกษา
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เร่ือง         กลุ่มท่ี      
ภาคเรียนท่ี        ช้ัน      
 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบ     
2. แนวความคดิหลกั     
3. การประเมนิผล     
4. การนําเสนอ     
 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น 
ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ
1. โครงสร้างและองค์ประกอบ 

4 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัครบถว้นและจดัเกบ็ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
3 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเกือบครบถว้นและส่วนใหญ่จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 
2 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเป็นส่วนนอ้ย แต่บางช้ินงานมีการจดัเกบ็ท่ีเป็นระบบ 
1 ผลงานขาดองคป์ระกอบท่ีสาํคญัและการจดัเก็บไม่เป็นระบบ 

2. แนวความคิดหลกั 
4 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางหนา้พลเมือง วฒันธรรม 

และการดาํเนินชีวิตในสงัคม มีหลกัฐานแสดงวา่มีการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ด้
มาก 

3 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางหนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม มีหลกัฐานแสดงวา่สามารถนาํความรู้ไปใชใ้น
สถานการณ์ตวัอยา่งได ้

2 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนวา่ไดค้วามรู้ทางหนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคมบา้ง มีหลกัฐานแสดงถึงความพยายามท่ีจะ
นาํไปใชป้ระโยชน ์

1 ผลงานจดัไม่เป็นระบบ มีหลกัฐานแสดงวา่มีความรู้ทางหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
และการดาํเนินชีวิตในสงัคมนอ้ยมาก 

 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 
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3. การประเมนิผล 
4 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งมีการ

เสนอแนะโครงการท่ีเป็นไปไดท่ี้จะจดัทาํต่อไปไวอ้ยา่งชดัเจนหลายโครงการ 
3 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งการ

เสนอแนะโครงการท่ีควรจดัทาํต่อไป 
2 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานบา้ง รวมทั้งมี

การเสนอแนะโครงการท่ีจะทาํต่อไปแต่ไม่ชดัเจน 
1 มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานนอ้ยมากและไม่มีขอ้เสนอแนะ

ใด ๆ 
4. การนําเสนอ 

4 เขียนบทสรุปและรายงานท่ีมีระบบดี มีขั้นตอน มีขอ้มลูครบถว้น มีการประเมินผล
ครบถว้น แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน มีการประเมินผล
งานเป็นส่วนมาก 

2 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน มีการประเมินผล
เป็นบางส่วน 

1 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน แต่ไม่มีการ
ประเมินผล 

 
เกณฑ์การประเมินโดยภาพรวม 
ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ

4 ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ มีความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษาโดยมีการบูรณาการหรือเช่ือมโยงแนวความคิดหลกัต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั 

3 ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ แต่
ขอ้มูลต่าง ๆ  เป็นลกัษณะของการนาํเสนอท่ีไม่ไดบู้รณาการระหวา่งขอ้มูลกบั
แนวความคิดหลกัของเร่ืองท่ีศึกษา 

2 ผลงานมีรายละเอียดท่ีบนัทึกไว ้แต่พบวา่บางส่วนมีความผดิพลาดหรือไม่ชดัเจน หรือ
แสดงถึงความไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีศึกษา 

1 ผลงานมีขอ้มลูนอ้ย ไม่มีรายละเอียดบนัทึกไว ้
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