
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ                            สาระหน้าที่พลเมือง                      
รายวิชาสังคมศึกษา    รหัสวิชา  ส 21101             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลา  8  ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                            มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 

2.  ตัวช้ีวัด 
.           ม. 1/2  ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
           ม. 1/4  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  
3.  ความคิดรวบยอด 
     3.1  สาระหลัก      
             3.1.1  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ                                        
             3.1.2  การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
             3.1.3  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
             3.1.4  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
     3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
             3.2.1  การจ าแนก 
             3.2.2  การให้เหตุผล 
             3.2.3  การปฏิบัต ิ
             3.2.4  การสรุปความรู้ 
     3.3  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
             3.3.1  มีวินัย 
             3.3.2  ใฝ่เรียนรู ้
             3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
             3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ความเข้าใจที่คงทน 
           4.1  การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีจิตสาธารณะ  และปฏิบัติตน 
    ตามกฎหมายถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

       4.2  ชาวไทยทุกคนจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
        4.3  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนในวิถีการด าเนินชีวิต ย่อมส่งผล
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
        4.4  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  จะก่อให้เกิดผลดีตามมาคือ 
ช่วยเสริมรากฐานประชาธิปไตย  ลดความขัดแย้งข้อพิพาทกัน  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม   
และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 
เยาวชนที่ดีต้อง
รู้จักเคารพสิทธิ
ของตนเอง 
และผู้อ่ืน  
ท าประโยชน์ 
ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  
ซึ่งจะส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 

1. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน /หลังเรียน   
เรื่อง  บทบาทและ
หน้าที่ของเยาวชน 
ที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ                                       
2. ท าใบงาน  
เรื่อง  บทบาทและ
หน้าที่ของเยาวชน 
ที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ                    

1. ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน /หลังเรียน 
เรื่อง บทบาทและ
หน้าที่ของเยาวชน 
ที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ                                        
2. ตรวจใบงาน 
 เรื่อง บทบาทและ
หน้าที่ของเยาวชน 
ที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ                    

1. แบบทดสอบก่อน
เรียน /หลังเรียน   
เรื่อง  บทบาทและ
หน้าที่ของเยาวชน 
ที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ                                        
2. แบบใบงาน 
เรื่อง บทบาทและ
หน้าที่ของเยาวชน 
ที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ                  

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ80 

ทักษะ/
กระบวนการ 
 

1. การอธิบาย 
2. การให้เหตุผล 
3. การท าใบงาน 
4. การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้
เฉพาะวิชา 

1. การอ่าน 
2. การท างาน 
3. การท าความเข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

การอ่าน การเขียน 
วิชาภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ                           เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส  2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชวีิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 
2. ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/2  ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1.  บอกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติได้ (K) 
         2.  สืบค้นบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ (P) 
         3.  เห็นความส าคัญของบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีจิตสาธารณะ  และปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
5.  สาระการเรียนรู้   
         บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ                 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
         6.2  ความสามารถในการคิด  
         6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         7.1  มีวินัย                                                          
         7.2  ใฝ่เรียนรู้             
         7.3  อยู่อย่างพอเพียง  
         7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
         7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่าง
เหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ     
8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

        8.4  เงื่อนไขความรู้ 
         นักเรียนบอกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ           

       8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
          นักเรียนเห็นความส าคัญของการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมแลประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
10  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที ่1  น าเข้าสู่บทเรียน 
           1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม
และประเทศชาติ 
           2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  

                 3.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
    และให้นักเรียนลองคิดถึงการกระท าของตนในอดีตที่ผ่านมาว่า  เคยมีการแสดงออกถึงการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมและประเทศชาติอย่างไรบ้าง  เช่น 
               - มีส่วนร่วมในการปลูกป่า 
               - บ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
               - รณรงค์ให้ชาวบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
               - บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ฯลฯ 
           4.  นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงเหตุผลที่แสดงว่า  การกระท าของนักเรียนดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมและประเทศชาติ  เช่น  การมีส่วนร่วมในการปลูกป่าท าให้มีพ้ืนที่ป่าไม้มากข้ึน  สร้างความร่มเย็น
ให้แก่บริเวณนั้น  อากาศชุ่มชื้นเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของมนุษย์  นอกจากนั้นยังสามารถน าไม้ส่วนหนึ่ง
มาสร้างบ้าน  ที่อยู่อาศัย  และเครื่องใช้ต่างๆ 
           5.  อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ  และให้
นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 5-7 คน  ช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อ
สังคมและประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ  กล่าวคือ  การกระท าต่างๆ ต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
เช่น  
              - เคารพกฎกติกาสังคม                               - ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
              - ใฝ่เรียนรู้                                              - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
              - มีระเบียบวินัย                                        - มีคุณธรรมจริยธรรม 
              - มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม                    - มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
              - รักษาสาธารณสมบัติ 
              - อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของไทย 
           6.  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน  โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติม  ในขณะที่
นักเรียนน าเสนอครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่มในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  จากนัน้นักเรียนและครูช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบาท
และหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ  และมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกการปฏิบัติตน
ตามบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ  ลงในแบบบันทึก 

       
 
 



      ขั้นที่ 3  สรุป 
          7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม 
และประเทศชาติ  และนัดหมายการส่งข้อมูลแบบบันทึกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม 
และประเทศชาติ 

ชั่วโมงที่  2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

          2.  สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชน 
ที่มีตอ่สังคมและประเทศชาติว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  จากนั้นโยงเข้าสู่เนื้อหา 

      ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ

ประเทศชาติ   
          4.  แนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม 
และประเทศชาติ 
          5.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ    
         6.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ   

     ขั้นที่ 3  สรุป 
               7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 
                       8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ

ประเทศชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
             1.  ใบงาน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

       2.  แบบบันทึกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
   12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
             1.  ใบงาน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
             2.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

       3.  แบบบันทึกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
       4.  ใบความรู้  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

 
   13.  การวัดผลและประเมินผล 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
2.  แบบบันทึก 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบ
บันทึก 

1.  แบบใบงาน 
2.  แบบบันทึก 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้าน
กระบวนการ 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะ
ส าคัญ 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน                                               เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
          ส  2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชวีิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 
 2.  ตัวช้ีวัด 
          ม. 1/4  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  บอกวิธีการที่แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้ (K) 
          2.  ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          ชาวไทยทุกคนจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
5.  สาระการเรียนรู้   
          การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  อยู่อย่างพอเพียง  
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนบอกการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

          นักเรียนเห็นความส าคัญของการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

       ชั่วโมงที่  1 
       ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
                1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
       ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  โดยให้นักเรียนพิจารณา

เหตุการณ์ต่อไปนี้ว่า  เหมาะสมหรือไม่  เพราะอะไร 
                   2.1  ประชาชนรวมกลุ่มกันจ านวนมากปิดถนนเพ่ือประท้วงการบริหารงานของรัฐบาล 
                   2.2  วัยรุ่นนิยมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพผู้หญิงก้าวขึ้นสะพานลอย 
                   2.3  นักข่าวกลุ่มหนึ่งขออนุญาตเจ้าของห้องพัก  เพื่อบันทึกภาพการจัดและตกแต่งสวน  

      แล้วน าไปพิมพ์เผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป 
          3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็น  พร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป  ซึ่งสรุปได้ว่า การกระท าของ
บุคคลในเหตุการณ์ที่  2.1 และ 2.2  เป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม  กล่าวคือ  เป็นการแสดงถึงการไม่
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  เป็นการกระท าให้ผู้อ่ืนเสียหายหรือได้รับความเดือดร้อน  ส่วนการกระท าของ
บุคคลในเหตุการณ์ที่  2.3  เป็นการกระท าท่ีเหมาะสม  เพราะเป็นการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในเรื่อง  
เสรีภาพในเคหสถาน  คือ  นักข่าวขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนบันทึกภาพเพ่ือน าไปเผยแพร่ 
          4.  อธิบายความหมายของสิทธิและเสรีภาพ  พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงผลดีของการ
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  และผลเสียอันเกิดจากการกระท าท่ีแสดงถึงการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
                - ผลดีของการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  ได้แก่  ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  ลดความ
ขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างกัน  สังคมสงบสุข 
                - ผลเสียของการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  ได้แก่  ท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน  ผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิเสรีภาพมีความไม่พอใจน าไปสู่การทะเลาะวิวาทกัน 

   ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชั่วโมงที่  2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
      จากนั้นแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน     
               3.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น   
               4.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
     ขั้นที่ 3  สรุป 
               5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 

   
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน                       เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
        ส  2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ด ารงชีวติอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 2. ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/4  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1.  บอกการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้  (K) 
        2.  วิเคราะห์ผลจากการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้  (P) 
        3.  เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  ในวิถีการด าเนินชีวิตย่อมส่งผลต่อการอยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข 
5.  สาระการเรียนรู้   
         การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
         6.2  ความสามารถในการคิด  
         6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         7.1  มีวินัย                                                          
         7.2  ใฝ่เรียนรู้             
         7.3  อยู่อย่างพอเพียง  
         7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
         7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรยีนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนบอกการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

          นักเรียนเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
             ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น 
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

  ชั่วโมงท่ี 1 
   
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อื่น 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
              3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและ

ผู้อื่น  พร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป   
                4.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อื่น  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังแสดงความคิดเห็นไม่ได้ 
 ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ

ตนเองและผู้อื่น 
   

ชั่วโมงที่ 2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง

และผู้อ่ืน  จากนั้นแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

                3.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น 

                4.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
     ขั้นที่ 3  สรุป 
               5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง

และผู้อ่ืน 
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ

ตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
          1.  ใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
12.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
          1.  ใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน   
          2.  ใบความรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น   
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน                         เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส  2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ 
วัฒนธรรมไทย ด ารงชีวติอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/2  ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
        ม. 1/4  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1.  บอกผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้  (K) 
        2.  วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้  (P) 
        3.  เห็นความส าคัญของผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น(A) 
4.  สาระส าคัญ 

    ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  จะก่อให้เกิดผลดีตามมาคือ  ช่วยเสริม
รากฐานประชาธิปไตย  ลดความขัดแย้งข้อพิพาทกัน  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประเทศชาติ 
5.  สาระการเรียนรู้   
         ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
         6.2  ความสามารถในการคิด  
         6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        7.1  มีวินัย                                                          
        7.2  ใฝ่เรียนรู้             
        7.3  อยู่อย่างพอเพียง  
        7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
        7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      8.1  ความพอประมาณ 

          นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                    นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น 

          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

        8.4  เงื่อนไขความรู้ 
          นักเรียนบอกผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
           นักเรียนเห็นความส าคัญของผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9.  แนวทางการบูรณาการ   
            ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและ    

ผู้อื่น 
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ 1 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อื่น 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
              3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
      พร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป   
                4.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อื่น  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังแสดงความคิดเห็นไม่ได้ 
 ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง

และผู้อ่ืน 
 

ชั่วโมงที่ 2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง

และผู้อ่ืน  จากนั้นแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

                3.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน 

                4.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
     ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง

และผู้อ่ืน 
                6.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง

และผู้อ่ืน 
                7.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 
                8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ

สังคมและประเทศชาติ 
 
 



 11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
          1.  ใบงาน  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
          2.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
12.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
          1.  ใบงาน  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
          2.  ใบความรู้  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
          3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
2. แบบทดสอบ
หลังเรียน   

1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจ
แบบทดสอบ 
หลังเรียน   

1.  แบบใบงาน 
2. แบบทดสอบ
หลังเรียน   

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 

 

      



หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย                                             สาระหน้าที่พลเมือง                                                                                         
รายวิชาสังคมศึกษา      รหัสวิชา  ส 21101            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                  เวลา  8  ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                            ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่นศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/1  อธิบายหลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป  
          ม.1/2  วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน  
          ม.1/3  ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง  3.  ความคิดรวบยอด 
          3.1  สาระหลัก      
                    3.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
                    3.1.2  อ านาจอธิปไตย                                       
                    3.1.3  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
                    3.1.4  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                             
          3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                   3.2.1  การจ าแนก 
                    3.2.2  การให้เหตุผล 
                    3.2.3  การปฏิบัติ 
                    3.2.4  การสรุปความรู้ 
          3.3  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
                    3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  ความเข้าใจที่คงทน 
             4.1  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบัน  คือ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
              4.2  อ านาจอธิปไตย  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  คือ  อ านาจนิติบัญญัติ  อ านาจบริหาร  และอ านาจ 
    ตุลาการ   
             4.3  อ านาจอธิปไตย  คือ  อ านาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศแบ่งเป็น 3 อ านาจ  คือ  อ านาจ 
   นิติบัญญัติใช้ผ่านทางรัฐสภา  อ านาจบริหารใช้ผ่านทางรัฐบาล  และอ านาจตุลาการใช้ผ่านทางศาล  ซึ่งอ านาจ

ทั้ง 3 นี้จะมีการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกันเพ่ือป้องกันมิให้องค์กรที่ใช้อ านาจนี้ใช้
อ านาจเกินขอบเขต 

             4.4  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้จ านวนมาก 
นอกจากนั้นยังบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ท่ีประชาชนชาวไทยต้องปฏิบัติไว้ ได้แก่ การรักษาชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การป้องกัน
ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตนตามกฎหมาย การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพัฒนาประเทศ 
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งในฐานะท่ีเป็นชาวไทยจะต้องปฏิบัติตนตามบทบัญญัติเหล่านี้เพื่อที่จะ
ท าให้สังคมและประเทศชาติสงบสุขและเจริญก้าวหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 



 
กรอบการวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจที่คงทน 
  

1. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน /หลังเรียน   
เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับ
การเมืองการปกครอง
ของไทย                                                                     
2. ท าใบงาน  
เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับ
การเมืองการปกครอง
ของไทย                                                                     

1. ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน /หลังเรียน 
 เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับ
การเมืองการปกครอง
ของไทย                                                                     
2. ตรวจใบงาน 
เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับ
การเมืองการปกครอง
ของไทย                                                                    

1. แบบทดสอบก่อน
เรียน /หลังเรียน   
เรื่อง  รัฐธรรมนูญ 
กับการเมืองการ
ปกครองของไทย                                                                     
2. ใบงาน 
เรื่อง  รัฐธรรมนูญ 
กับการเมืองการ
ปกครองของไทย                                                                     

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 80 

ทักษะ/กระบวนการ 
 

1. การอธิบาย 
2. การให้เหตุผล 
3. การท าใบงาน 
4. การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้
เฉพาะวิชา 

1. การอ่าน 
2. การท างาน 
3. การท าความเข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

การอ่าน การเขียน 
วิชาภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                         เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                               ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่น  ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/1  อธิบายหลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง  และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป  
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายหลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง  และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ฉบับปัจจุบันได ้(K) 

              2.  วิเคราะห์ความส าคัญหลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง  และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (P) 
          3.  เห็นคุณค่าของหลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง  และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (A) 
4.  สาระส าคัญ 

      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบัน  คือ  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
5.  สาระการเรียนรู้   
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
          7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
          7.3  ใฝ่เรียนรู้             
          7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
          7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายหลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง  และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                  นักเรียนเห็นความส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
                 ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                   
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที ่1  น าเข้าสู่บทเรียน 

                   1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
           2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย 
ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  

                 3.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                 4.  อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  รัฐธรรมนูญ  เป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบการ

ปกครองราชอาณาจักรไทย  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550   
แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
           5.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5-7 คน  ตามความสมัครใจให้ช่วยกันศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ  ในหัวข้อต่อไปนี้ 
                 - ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
                 - ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
                 - หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
                 - โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ 
                 - สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ  
           6.  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน  โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติม  ในขณะ 
ที่นักเรียนน าเสนอครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่มในเรื่องรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ   

      ขั้นที่ 3  สรุป 
          7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
ชั่วโมงที่  2 

      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                3.  แนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                4.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                5.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     ขั้นที่ 3  สรุป 
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
               7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 



              11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย 
          2.  ใบงาน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
12.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
           1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย                                          
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
2.  ผลงานกลุ่ม 

1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจผลงาน
กลุ่ม 

1.  แบบใบงาน 
2. แบบผลงานกลุ่ม 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล-กลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล-กลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล-กลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล-กลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล-กลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล-กลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                    
เรื่อง   อ านาจอธิปไตย                                                                              เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่น  ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งกาปกครอง 
                    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
            ม.1/2  วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  อธิบายอ านาจอธิปไตยได้ (K) 
            2.  วิเคราะห์อ านาจอธิปไตยได้ (P) 
            3.  เห็นคุณค่าอ านาจอธิปไตย (A) 
4.  สาระส าคัญ 
              อ านาจอธิปไตย  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  คือ  อ านาจนิติบัญญัติ  อ านาจบริหาร  และอ านาจตุลาการ   
5.  สาระการเรียนรู้   
           อ านาจอธิปไตย 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
           7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
           7.3  ใฝ่เรียนรู้             
           7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
           7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาอ านาจอธิปไตยได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายอ านาจอธิปไตย 
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

                  นักเรียนเห็นความส าคัญของอ านาจอธิปไตย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
                 ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย 
                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย  
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที ่1  น าเข้าสู่บทเรียน 

                   1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                 2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย 
                 3.  นักเรียนรับใบความรู้ เรื่อง  อ านาจอธิปไตย  พร้อมรับฟังค าแนะน าในการศึกษาข้อมูลจาก 
      ใบความรู้ 

           4.  นักเรียนค้นคว้าข้อมูล  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย  จากใบความรู้  หรือจากอินเตอร์เนต   
           5.  นักเรียนท าแผนผังความคิด  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย  พร้อมระบายสีให้สวยงาม 

      ขั้นที่ 3  สรุป 
                 6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย  จากแผนผังความคิด 

                  
 

ชั่วโมงที่  2 
    ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
    ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบงาน  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
                3.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงในใบงาน  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
                4.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
                5.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย  ในขณะที่นักเรียนท าใบงานครูคอยให้ค าปรึกษา 
    ชี้แนะ  ช่วยเหลือ  พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    ขั้นที่ 3  สรุป 
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
               7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง อ านาจอธิปไตย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
           2.  แผนที่ความคิด  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
12.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
           3.  แผนที่ความคิด  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                    
เรื่อง   การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย                                                                 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่น  ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งกาปกครอง 
                    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
            ม.1/2  วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  อธิบายการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยได้ (K) 
            2.  วิเคราะห์การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยได้ (P) 
            3.  เห็นคุณค่าการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย (A) 
4.  สาระส าคัญ 
               อ านาจอธิปไตย  คือ  อ านาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศแบ่งเป็น 3 อ านาจ  คือ  อ านาจ 

   นิติบัญญัติใช้ผ่านทางรัฐสภา  อ านาจบริหารใช้ผ่านทางรัฐบาล  และอ านาจตุลาการใช้ผ่านทางศาล  ซึ่งอ านาจทั้ง 
3 นี้จะมีการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกันเพ่ือป้องกันมิให้องค์กรที่ใช้อ านาจนี้ใช้อ านาจ
เกินขอบเขต 
5.  สาระการเรียนรู้   
           การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
           6.2  ความสามารถในการคิด  
           6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
           7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
           7.3  ใฝ่เรียนรู้             
           7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
           7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
       8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

                  นักเรียนเห็นความส าคัญของการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
                 ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที ่1  น าเข้าสู่บทเรียน 

                   1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                 2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
                 3.  นักเรียนรับใบความรู้  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย  พร้อมรับฟังค าแนะน าในการศึกษา

ข้อมูลจากใบความรู้ 
           4.  นักเรียนคน้คว้าข้อมูล  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย  จากใบความรู้หรือจากอินเตอร์เนต   
           5.  นักเรียนท าแผนผังความคิด  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย  พร้อมระบายสีให้สวยงาม 

      ขั้นที่ 3  สรุป 
                 6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย  จากแผนผังความคิด 
                  

ชั่วโมงที่  2 
    ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย   
    ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบงาน  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย   
                3.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงในใบงาน  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย   
                4.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย   
                5.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย  ในขณะที่นักเรียนท าใบงานครูคอยให้ 
    ค าปรึกษา  ชี้แนะ  ช่วยเหลือ  พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

    ขั้นที่ 3  สรุป 
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย   
               7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
           2.  แผนที่ความคิด  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
12.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  อ านาจอธิปไตย   
           3.  แผนที่ความคิด  เรื่อง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    
     จุดประสงค์  
      การเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องประเมิน        วิธีวัด     เครื่องมือวัด       เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                    
เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
            ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่น  ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  ตัวช้ีวัด 
            ม.1/3  ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           1.  บอกการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ

ตนเองได้ (K) 
           2.  ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

ตนเองได้อย่างเหมาะสม (P) 
       3.  เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง (A) 

4.  สาระส าคัญ 
            รฐัธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้จ านวนมาก 

นอกจากนั้นยังบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ท่ีประชาชนชาวไทยต้องปฏิบัติไว้ ได้แก่ การรักษาชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การป้องกัน
ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตนตามกฎหมาย การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพัฒนาประเทศ 
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งในฐานะท่ีเป็นชาวไทยจะต้องปฏิบัติตนตามบทบัญญัติเหล่านี้เพื่อที่จะ
ท าให้สังคมและประเทศชาติสงบสุขและเจริญก้าวหน้า 

5.  สาระการเรียนรู้   
            การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                     
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
           6.2  ความสามารถในการคิด  
           6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
            7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
            7.3  ใฝ่เรียนรู้             
            7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
            7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                    
ได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                     
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                     
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

                  นักเรียนเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
        ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                     

การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 

 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ 1 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 

         1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 

      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
              3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      

พร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป   
                4.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังแสดงความคิดเห็นไม่ได้ 
 ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ชั่วโมงที่ 2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  

                  2.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
จากนั้นแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และใบงาน   
          3.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                4.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ในขณะที่
นักเรียนท าใบงานครูคอยให้ค าปรึกษา  ชี้แนะ  ช่วยเหลือ  พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

      ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
                6.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                7.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย 
                8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครอง

ของไทย 
                                                      
         

                   
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
           2.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
           3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    
     จุดประสงค์  
      การเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องประเมิน        วิธีวัด     เครื่องมือวัด       เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล                                                            สาระหน้าที่พลเมือง                                                                                                          
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา  ส 21101              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                 เวลา  8  ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                              ส 2.1เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 

2.  ตัวช้ีวัด 
            ม.1/1  ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล   
3.  ความคิดรวบยอด 
     3.1  สาระหลัก      
            3.1.1  กฎหมายคุ้มครองเด็ก                                             
            3.1.2  กฎหมายการศึกษา                                                 
            3.1.3  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                     
            3.1.4  กฎหมายลิขสิทธิ์                                                     
     3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
            3.2.1  การจ าแนก 
             3.2.2  การให้เหตุผล 
             3.2.3  การปฏิบัต ิ
             3.2.4  การสรุปความรู้ 
      3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             3.3.1  มีวินัย 
             3.3.2  ใฝ่เรียนรู ้
             3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
             3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  ความเข้าใจที่คงทน 
             4.1  กฎหมายคุ้มครองเด็ก  ที่ก าหนดวิธีการสงเคราะห์ การคุ้มครอง และการปฏิบัติต่อเด็ก รวมทั้งการ

ส่งเสริมความประพฤติของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม  
   ซึ่งหากปฏิบัติตามแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

       4.2  กฎหมายการศึกษา  ได้ก าหนดวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์
พร้อม ในทุกด้าน ทั้งด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษา ซึ่งหาก
ปฏิบัติตามแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

              4.3   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  ก าหนดให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการเลือกใช้สินค้าและ
บริการต่าง ๆ โดยได้ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรที่ท าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหากปฏิบัติตามแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น ไม่ถูกเอาเปรียบ ได้รับการ
ชดเชยความเสียหาย ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ  

             4.4   ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิของผู้มีสิทธิ์ขาดในผลงานที่ตนได้ใช้ความรู้  ความสามารถคิดค้นขึ้นมา มี
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้การคุ้มครองสิทธิผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น โดยมีการก าหนดเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ไว้ เช่น 
ประเภทของงานลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ และอายุในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งหากเรา
ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็จะท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ท าให้มีแรงจูงใจที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณชน ส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลงานที่มีคุณค่ามากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจที่คงทน 
  

1. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน /หลังเรียน   
เรื่อง  กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล                                                                                         
2.  ท าใบงาน 
เรื่อง  กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล                                                                                         

1. ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน /หลังเรียน 
 เรื่อง  กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของ
บุคคล                                                                                         
2.  ตรวจใบงาน เรื่อง 
กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล                                                                                         

1. แบบทดสอบก่อน
เรียน /หลังเรียน   
เรื่อง  กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของ
บุคคล                                                                                         
2.  แบบใบงาน 
เรื่อง  กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของ
บุคคล                                                                                         

1.ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 80 
 2.  ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 80 

ทักษะ/กระบวนการ 
 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การท าใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้
เฉพาะวิชา 

1.การอ่าน 
2.การท างาน 
3.การท าความเข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

การอ่าน การเขียน 
วิชาภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน ต้องไม่
มีช่องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                    
เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก                                                                        เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

              ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี 
  และวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 
2.  ตัวช้ีวัด 
            ม.1/1  ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล   

                 3.  จุดประสงค์การเรียนรู ้
            1.  บอกวิธีปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองเด็กได้ (K) 
            2.  ปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก (P) 
            3.  เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก (A) 
4.  สาระส าคัญ 
            กฎหมายคุ้มครองเด็ก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดูแลและคุ้มครองเด็กที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่ง
ของชาติ  โดยมีเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก  เช่น  การสงเคราะห์เด็ก  การคุ้มครองเด็ก  การปฏิบัติ 
ต่อเด็ก  การส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
5.  สาระการเรียนรู้   
            กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
            6.2  ความสามารถในการคิด  
            6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
             7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
             7.3  ใฝ่เรียนรู้             
             7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
             7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษากฎหมายคุ้มครองเด็กได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก   
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายกฎหมายคุ้มครองเด็ก   
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

                  นักเรียนเห็นความส าคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็ก                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก 
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  นักเรียนรับฟังจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
                2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล                                                               
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                3.  รับใบความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก พร้อมรับฟังค าแนะน าในการศึกษาใบความรู้ 
                4.  แบ่งกลุ่มนักเรียน  ออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน  เพ่ือศึกษาความรู้  เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก  
       จากใบความรู้เพ่ือตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
             1)  การสงเคราะห์เด็กคืออะไร 
             2)  เมื่อเห็นเด็กถูกทารุณรัฐจะช่วยเหลือได้อย่างไร 
             3)  เด็กทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายหรือไม่  อย่างไร 
             4)  นักเรียนคิดว่าการมีกฎหมายคุ้มครองเด็กมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
                  จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิด  วิเคราะห์พร้อมกับเขียนค าตอบลงในกระดาษที่ครูเตรียม

ไว้ให้  แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน                                                            
      ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
 

ชั่วโมงที่  2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  อธิบายความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก   
                3.  นักเรียนศึกษาความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก จากใบความรู้เพ่ือเตรียมท าใบงาน  
                4.  นักเรียนรับใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก  พร้อมรับฟังค าชี้แจงในการท าใบงาน  
                5.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก  ในขณะที่นักเรียนท าใบงานครูสังเกตพฤติกรรม    

การท างานเป็นรายบุคคลในเรื่องของความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้   
      อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
      ขั้นที่ 3  สรุป 
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
               7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 

               
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล   
           2.  ใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก  
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล   
           2.  ใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
           3.  ใบความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    
     จุดประสงค์  
      การเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องประเมิน        วิธีวัด     เครื่องมือวัด       เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                    
เรื่อง  กฎหมายการศึกษา                                                                           เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

        ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 
2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/1  ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล   

                 3.  จุดประสงค์การเรียนรู ้
           1.  บอกวิธีปฏิบัติตนตามกฎหมายการศึกษาได้ (K) 
           2.  ปฏิบัติตนตามกฎหมายการศึกษา (P) 
           3.  เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการศึกษา (A) 
4.  สาระส าคัญ 
            กฎหมายการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของประเทศไทยเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน  สาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับนักเรียน  ได้แก่  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
ระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษา 
5.  สาระการเรียนรู้   
           กฎหมายการศึกษา  
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
            6.2  ความสามารถในการคิด  
            6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
             7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
             7.3  ใฝ่เรียนรู้             
             7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
             7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษากฎหมายการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายกฎหมายการศึกษา  
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                นักเรียนเห็นความส าคัญของกฎหมายการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา   
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  นักเรียนรับฟังจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา   
      ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  รับใบความรู้  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา  พร้อมรับฟังค าแนะน าในการศึกษาใบความรู้ 
                3.  แบ่งกลุ่มนักเรียน  ออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน  เพ่ือศึกษาความรู้  เรื่อง กฎหมายการศึกษา   
      จากใบความรู้เพ่ือตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
             1)  การศึกษาหมายถึงอะไร 
             2)  นักเรียนคิดว่าการศึกษามีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
             3)  เด็กทุกคนจ าเป็นจะต้องได้รับการศึกษาหรือไม่  อย่างไร 
                 จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิด  วิเคราะห์พร้อมกับเขียนค าตอบลงในกระดาษท่ีครูเตรียม 
      ไว้ให้   แลว้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน                                                            
      ขั้นที่ 3  สรุป 
                4.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา   
 

ชั่วโมงที่  2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  อธิบายความรู้  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา   
                3.  นักเรียนศึกษาความรู้  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา  จากใบความรู้เพ่ือเตรียมท าใบงาน  
                4.  นักเรียนรับใบงาน  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา  พร้อมรับฟังค าชี้แจงในการท าใบงาน  
                5.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา  ในขณะที่นักเรียนท าใบงานครูสังเกตพฤติกรรม    

การท างานเป็นรายบุคคลในเรื่องของความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้   
      อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
      ขั้นที่ 3  สรุป 
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา   
               7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 



               11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1. ใบงาน  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา   
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา   
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  กฎหมายการศึกษา 
   
13.  การวัดผลและประเมินผล    
     จุดประสงค์  
      การเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องประเมิน        วิธีวัด     เครื่องมือวัด       เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                    
เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                                   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

             ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 
2.  ตัวช้ีวัด 
           ม.1/1  ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล   

                       3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  บอกวิธีปฏิบัติตนตามตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคได้ (K) 
            2.  ปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค (P) 
            3.  เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค (A) 
4.  สาระส าคัญ 
            กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการเลือกใช้
สินค้าและบริการต่าง ๆ จากผู้ประกอบธุรกิจ สาระส าคัญ ได้แก่ สิทธิของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค และ
องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 
5.  สาระการเรียนรู้   
     กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
            5.1  สิทธิของผู้บริโภค 
            5.2  การคุ้มครองผู้บริโภค 
            5.3  องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 
            5.4  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
            6.2  ความสามารถในการคิด  
            6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
           7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
           7.3  ใฝ่เรียนรู้             
           7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
           7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                นักเรียนเห็นความส าคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
             ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ 1 
      ขั้นที ่1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  นักเรียนรับฟังแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
               3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป   

                 4.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  พร้อมทั้งให้
ก าลังใจนักเรียนที่ยังแสดงความคิดเห็นไม่ได้ 

 ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

ชั่วโมงที่ 2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  จากนั้นครูแนะน าวิธี

การศึกษาใบความรู้และใบงาน 
               3.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  ในขณะที่นักเรียนท าใบงานครูสังเกต

พฤติกรรม    การท างานเป็นรายบุคคลในเรื่องของความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 

      ขั้นที่ 3  สรุป 
               4.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   
               5.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   
    
              
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1. ใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   
   
13.  การวัดผลและประเมินผล    
     จุดประสงค์  
      การเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องประเมิน        วิธีวัด     เครื่องมือวัด       เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                                                                                                    
เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์                                                                              เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

        ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 
2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/1  ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล   

                 3.  จุดประสงค์การเรียนรู ้
           1.  บอกวิธีปฏิบัติตนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ (K) 
           2.  ปฏิบัติตนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (P) 
           3.  เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (A) 
4.  สาระส าคัญ 
           กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การคุ้มครองและให้สิทธิในงานนั้นแก่ผู้ที่สร้างสรรค์หรือ
ผลิตผลงานออกมา  รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้ใดน าไปใช้หาผลประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่
สร้างสรรค์ผลงานนั้น  สาระส าคัญ ได้แก่ ประเภทของงานลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ และ
อายุในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
5.  สาระการเรียนรู้   
    กฎหมายลิขสิทธิ์   
            5.1  ประเภทของงานลิขสิทธิ์ 
            5.2  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
            5.3  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
            5.4  อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
           6.2  ความสามารถในการคิด  
           6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
           7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
           7.3  ใฝ่เรียนรู้             
           7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.1  ความพอประมาณ 

         นักเรียนใช้เวลาในการศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 
8.2  ความมีเหตุผล 

                   นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์   
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

         นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์   
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                นักเรียนเห็นความส าคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์   
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
       ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
                1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
       ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ว่ามีความส าคัญอย่างไร  
               3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป  ซึ่งสรุปได้ว่า  เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
      มีการท าซ้ าและดัดแปลงเพ่ือน าไปจ าหน่ายและอ่ืนๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาต  
                4.  อธิบายเกี่ยวกับประเภทของงานลิขสิทธิ์  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์  การคุ้มครองลิขสิทธิ์  ตลอดจน 
      อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
      ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
 

ชั่วโมงที่  2 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   

ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
      จากนั้นแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
               3.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
               4.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
     ขั้นที่ 3  สรุป 
               5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์   
               7.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล     
               8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล     
 
 
 
 
 
 
 
 



               11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1. ใบงาน  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์ 
           2.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล       
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  กฎหมายลิขสิทธิ์   
           3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล    
  
13.  การวัดผลและประเมินผล    
     จุดประสงค์  
      การเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องประเมิน        วิธีวัด     เครื่องมือวัด       เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
เรื่อง  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน                                     สาระหน้าที่พลเมือง                                                                             
รายวิชาสังคมศึกษา   รหัสวิชา  ส 21101              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลา  4  ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                              ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 
2.  ตัวช้ีวัด 
            ม.1/3  อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน  
3.  ความคิดรวบยอด 
     3.1  สาระหลัก      
             3.1.1  วัฒนธรรมไทย                                                                   
             3.1.2  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
     3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
             3.2.1  การจ าแนก 
             3.2.2  การให้เหตุผล 
             3.2.3  การปฏิบัต ิ
             3.2.4  การสรุปความรู้ 
      3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             3.3.1  มีวินัย 
             3.3.2  ใฝ่เรียนรู ้
             3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
             3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ความเข้าใจที่คงทน 
             4.1  วัฒนธรรม  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว

ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
             4.2  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ในสังคมหนึ่งเห็นว่าดีแต่อีกสังคมหนึ่งอาจเห็นว่าไม่ดี  วัฒนธรรมเหล่านี้จะเป็น

ปัจจัยที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือความเข้าใจผิดต่อกันได้  เช่น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมทางจิตใจ 
วัฒนธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและไม่ให้เกิดความข้าใจผิดต่อกัน 

  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจที่คงทน 
  

1. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน /หลังเรียน   
เรื่อง  วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน                                                           
2.  ท าใบงาน 
เรื่อง  วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน                                                           

1. ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน /หลังเรียน 
 เรื่อง  วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน                                                           
2.  ตรวจใบงาน 
เรื่อง วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบ้าน                                                           

1. แบบทดสอบก่อน
เรียน /หลังเรียน   
เรื่อง วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน                                                           
2.  แบบใบงาน 
เรื่อง  วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน                                                           

1.ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 
80 
 2.  ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 
80 

ทักษะ/กระบวนการ 
 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การท าใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้
เฉพาะวิชา 

1.การอ่าน 
2.การท างาน 
3.การท าความเข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

การอ่าน การเขียน 
วิชาภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน ต้อง
ไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เรื่อง  วัฒนธรรมไทย                                                                                เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

             ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 
2.  ตัวช้ีวัด 

               ม.1/3  อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน  
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  บอกความหมายและประเภทของวัฒนธรรมไทยได้ (K) 
            2.  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (P) 
            3.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย (A) 
4.  สาระส าคัญ 
            วัฒนธรรม  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้า
ของชาติ  และศีลธรรมอันดีของประชาชน  วัฒนธรรมที่ส าคัญ  ได้แก่  วัฒนธรรมทางคติธรรม  
เนติธรรม  สหธรรม  วัตถุธรรม  วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี  วัฒนธรรมทางวัตถุ  วัฒนธรรมทางจิตใจ 
วัฒนธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมทางสุนทรียะ 
5.  สาระการเรียนรู้   
     วัฒนธรรมไทย 
            5.1 ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
            5.2 ประเภทของวัฒนธรรมไทย 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
           6.2  ความสามารถในการคิด  
           6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
            7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
            7.3  ใฝ่เรียนรู้             
            7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
            7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.1  ความพอประมาณ 

          นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
 8.2  ความมีเหตุผล 

                    นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
           8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

          นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
         8.4  เงื่อนไขความรู้ 

          นักเรียนบอกความหมายและประเภทของวัฒนธรรมไทย 
        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                 นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย 
               2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
      ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน  แล้วครูแจกภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ให้นักเรียนกลุ่มละ 
      1 ภาพ  โดยภาพที่ใช้  ได้แก่ 
                       1)  ภาพการร าไทย 
                       2)  ภาพการเล่นดนตรีไทย 
                       3)  ภาพการลงแขกเกี่ยวข้าว 
                       4)  ภาพการไหว้ผู้ใหญ่ 
                       5)  ภาพการเล่นน้ าสงกรานต์ 
                       6)  ภาพมวยไทย 
                       7)  ภาพประเพณีลอยกระทง 
                       8)  ภาพการทอผ้าไหม 
                       9)  ภาพการแห่เทียนพรรษา 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นจากภาพ  ในหัวข้อต่อไปนี้ 
                       -  เป็นภาพอะไร 
                       -  ภาพเหล่านี้มีคุณค่าหรือความส าคัญอย่างไร 
                       -  ภาพเหล่านี้มีผลต่อการด ารงชีวิตของชาวไทยอย่างไรบ้าง 
                 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติม 
                 5.  อธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจว่า  กิจกรรมต่างๆ ในภาพที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นั้น 
      จัดเป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรมไทย   
      ขั้นที่ 3 สรุป  
                 6.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเนื้อหาของวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่  2 
     ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 

         1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย  ในเรื่องความหมาย  ความส าคัญและประเภท 
ของวัฒนธรรมไทย 

      ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                2.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย  จากนั้นครแูนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้

และใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
                3.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย 
                4.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย  ในขณะที่นักเรียนท าใบงานครูสังเกตพฤติกรรมการ

ท างานเป็นรายบุคคล 
      ขั้นที่ 3  สรุป 
                5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย 
                6.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1. ใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย 
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย 
           3.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    
     จุดประสงค์  
      การเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องประเมิน        วิธีวัด     เครื่องมือวัด       เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
       
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระหน้าที่พลเมือง   วิชาสังคมศึกษา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                                   โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่......เดือน.................พ.ศ.........                                                               เวลา................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

            ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 
2.  ตัวช้ีวัด 

              ม.1/3  อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน  
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายวัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ (K) 
          2.  วิเคราะห์วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (P) 
          3.  ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ในสังคมหนึ่งเห็นว่าดีแต่อีกสังคมหนึ่งอาจเห็นว่าไม่ดี  วัฒนธรรมเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือความเข้าใจผิดต่อกันได้  เช่น  วัฒนธรรมทางภาษา  วัฒนธรรมทางจิตใจ  วัฒนธรรม
ทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันและไม่ให้เกิดความข้าใจผิดต่อกัน   
5.  สาระการเรียนรู้  
          วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
           6.2  ความสามารถในการคิด  
           6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           7.1  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
           7.2  ซื่อสัตย์สุจริต                                                          
           7.3  ใฝ่เรียนรู้             
           7.4  อยู่อย่างพอเพียง  
           7.5  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.1  ความพอประมาณ 

          นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาวัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 8.2  ความมีเหตุผล 

                    นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
           8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

          นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
         8.4  เงื่อนไขความรู้ 

          นักเรียนอธิบายวัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
         8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                 นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1 
      ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรยีน 
                1.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
                2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แล้วโยงเข้าสู่

เนื้อหา 
      ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  เพ่ือน าเสนอผลงาน  จากนั้นให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  โดยครูได้ก าหนดหัวข้อการน าเสนอผลงาน  ดังต่อไปนี้ 
                               กลุ่มท่ี 1     ไทย                         

    กลุ่มท่ี 2     พม่า                             
    กลุ่มท่ี 3     ลาว                  
    กลุ่มท่ี 4     กัมพูชา                   
    กลุ่มท่ี 5     อินโดนีเซีย                
    กลุ่มท่ี 6     มาเลเซีย             
    กลุ่มท่ี 7     บรูไน                      
    กลุ่มท่ี 8     ฟิลิปปินส์                   
    กลุ่มท่ี 9     ติมอร์ – เลสเต      
    กลุ่มท่ี 10    เวียดนาม                
    กลุ่มท่ี 11    สิงคโปร์ 

                 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาประเด็นส าคัญของวัฒนธรรมในชาติที่ตนได้รับมอบหมาย  
      ซึ่งอาจจะเป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆ  เช่น 

    - ด้านภาษา                                                   
    - ด้านการแต่งกาย 
    - ด้านประเพณีและพิธีกรรม                    
    - ด้านอาหาร 

                               - ด้านศาสนา                 
                               - ด้านการศึกษา  เป็นต้น 
                 5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  โดยมีครูคอยช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติม 
      หากนักเรียนกลุ่มใดไม่ได้ออกมาน าเสนอก็ให้น าเสนอในชั่วโมงต่อไป 
      ขั้นที่ 3 สรุป  
                 6.  นักเรียนและครูสรุปความรู้ที่ได้จากการน าเสนอผลงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 

 



ชั่วโมงที่  2 
     ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
                1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                2.  ซักถามนักเรียนว่ามีกลุ่มใดบ้างที่ยังไม่ได้ออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  (หากมีให้ออกมา

น าเสนอต่อ  หากไม่มีก็เข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
      ขั้นที ่2  กิจกรรมการเรียนรู้  
                3.  อธิบายเนื้อหา  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                4.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
      จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
                5.  นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                6.  นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ในขณะที่

นักเรียนท าใบงานครูสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นรายบุคคล 
      ขั้นที่ 3  สรุป 
                7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                9.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
               10.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
           2.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  ใบงาน  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  วัฒนธรรมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
           3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    
     จุดประสงค์  
      การเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องประเมิน        วิธีวัด     เครื่องมือวัด       เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
   

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
       
 
 
 
 
 


