
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมคืออะไร อะไรคือสังคม  เรื่อง  โครงสร้างทางสังคม  
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เห็นความส าคัญของโครงสร้างทางสังคมของไทย 
 2. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 สาระส าคัญ 

   มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จ าเป็นต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีการติดต่อ
ระหว่างกัน และไม่สามารถด ารงชีวิตด้วยตัวคนเดียวได้จึงท าให้เกิดสังคมเกิดขึ้น โครงสร้างทางสังคมเป็นส่วน
ต่างๆที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของโครงสร้างทางสังคม 
 2. องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม 
 3. สถาบันทางสังคม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนตอบค าถามโดยการสุ่มเลขที่  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายความหมายและลักษณะของโครงสร้างทางสังคม 



          3. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างพร้อมอธิบาย โดยการสุ่มเรียกเลขท่ี  โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
    - ประเภทของกลุ่มสังคม มีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          4. ครูอธิบายเรื่อง สถาบันทางสังคม 
          5. ครูให้นักเรียนแยกองค์ความรู้ในเรื่องแบบแผนพฤติกรรมของสถาบันทางสังคมลงในสมุด 
กิจกรรมรวบยอด 
           6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนลงในสมุด 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  โครงสร้างทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว
มนุษย์จ าเป็นต้องมีชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน มีการติดต่อระหว่าง
กัน และไม่สามารถด ารงชีวิตด้วย
ตัวคนเดียวได้จึงท าให้เกิดสังคม
เกิดข้ึน โครงสร้างทางสังคมเป็น
ส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็น
ระบบความสัมพันธ์ของสังคม
มนุษย์ 

 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผูส้อน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  )

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมคืออะไร อะไรคือสังคม  เรื่อง  การจัดระเบียบทางสังคม 
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เห็นความส าคัญของโครงสร้างทางสังคมของไทย 
 2. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 สาระส าคัญ 

   สังคมเป็นที่รวมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เมื่อมีการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลเพ่ิมมากข้ึน สังคมก็ยิ่งมี
ความแตกต่างในหลายๆด้านเกิดข้ึน ทั้งนี้สืบเนื่องจากความแตกต่างของคนแต่ละคนในสังคม หากความ
แตกต่างดังกล่าวมีการควบคุมและจัดระเบียบของกลุ่มในสังคมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว สังคมก็มีความสับสน
วุ่นวายเกิดข้ึนได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการจัดระเบียบทางสังคม 
 2. องค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับสังตคมไทยในปัจจุบัน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายความหมายและองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม 



          3. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างพร้อมอธิบาย โดยการสุ่มเรียกเลขท่ี  โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
    - ประเภทของบรรทัดฐานทางสังคม 
          4. ครูอธิบายเรื่อง สถานภาพทางสังคม 
          5. ครูให้นักเรียนอธิบายบทบาททางสังคมของตัวนักเรียน 
กิจกรรมรวบยอด 
           6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนลงในสมุด 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  การจัดระเบียบทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   สังคมเป็นที่รวมของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เมื่อมีการ
รวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลเพ่ิมมาก
ขึ้น สังคมก็ยิ่งมีความแตกต่างใน
หลายๆด้านเกิดข้ึน ทั้งนี้สืบ
เนื่องจากความแตกต่างของคน
แต่ละคนในสังคม หากความ
แตกต่างดังกล่าวมีการควบคุม
และจัดระเบียบของกลุ่มในสังคม
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว สังคม
ก็มีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นได้ 

 

- สมุด 
 

 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................



...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  )

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมคืออะไร อะไรคือสังคม  เรื่อง  การขัดเกลาทางสังคม วิชา สังคม
ศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เห็นความส าคัญของโครงสร้างทางสังคมของไทย 
 2. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 สาระส าคัญ 

   การขัดเกลาทางสังคม เป็นสิ่งจ าเป็นต่อมนุษย์ทุกคน เพ่ือที่จะได้มีการเจริญเติบโต มีวุฒิภาวะอย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมจะมีทั้งด้านที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการขัดเกลา
ทางสังคมตลอดเวลา 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
 2. ความส าคัญของการขัดเกลาทางสังคม 
 3. ประเภทของการขัดเกลาทางสังคม 
 4. วิธีการขัดเกลาทางสังคม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนตอบค าถามโดยการสุ่มเลขที่  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



          2. ครูอธิบายความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
          3. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างพร้อมอธิบาย โดยการสุ่มเรียกเลขท่ี  โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
    - ประเภทของกลุ่มสังคม มีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          4. ครูอธิบายเรื่อง สถาบันทางสังคม 
          5. ครูให้นักเรียนแยกองค์ความรู้ในเรื่องแบบแผนพฤติกรรมของสถาบันทางสังคมลงในสมุด 
กิจกรรมรวบยอด 
           6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนลงในสมุด 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  โครงสร้างทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว
มนุษย์จ าเป็นต้องมีชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน มีการติดต่อระหว่าง
กัน และไม่สามารถด ารงชีวิตด้วย
ตัวคนเดียวได้จึงท าให้เกิดสังคม
เกิดข้ึน โครงสร้างทางสังคมเป็น
ส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็น
ระบบความสัมพันธ์ของสังคม
มนุษย์ 

 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  )

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมคืออะไร อะไรคือสังคม  เรื่อง  ลักษณะของสังคมไทย วิชา สังคม
ศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เห็นความส าคัญของโครงสร้างทางสังคมของไทย 
 2. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 สาระส าคัญ 

   สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นอกจากนี้ยังไม่เปิดรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาปรับใช้ ส่งผลให้สังคมไทยใน
ปัจจุบันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหลายประการ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ลักษณะของสังคมไทย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายความหมายของลักษณะสังคมไทย 
          3. ครูให้นักเรียนจับคู่เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปอื่นของสังคมไทย และน ามาแลกเปลี่ยน

ความรู้หน้าชั้นเรียน 



กิจกรรมรวบยอด 
           4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปอ่ืนของสังคมไทย ลงในสมุด 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  โครงสร้างทางสังคม 
 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   สังคมไทยเป็นสังคมที่มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ยาวนาน มีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
นอกจากนี้ยังไม่เปิดรับวัฒนธรรม
ต่างๆเข้ามาปรับใช้ ส่งผลให้
สังคมไทยในปัจจุบันมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหลาย
ประการ 

 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เปลี่ยนแปลงและพร้อมพัฒนาสังคม  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยอย่างเหมาะสม 
 2. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 สาระส าคัญ 

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ขององคืการทางสังคม 
โดยให้ความส าคัญของขนาดองค์การทางสังคม ประเภทขององค์การทางสังคม ลักาณะขององค์การทางสังคม 
รวมทั้งสถานภาพและบทบาท 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 3. รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายความหมายและปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม 



          3. ครูให้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังนี้ 
   - ปัจจัยใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
          4. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า รูปแบบในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการวางแผนนั้นมี

อะไรบ้าง แล้วบันทึกลงในสมุด 
           5. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในท้องถิ่นตนเองและน าข้อมูลมา

แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน และสรุปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
ที่สุด 

กิจกรรมรวบยอด 
           6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของระบบความสัมพันธ์ขององคื
การทางสังคม โดยให้ความส าคัญ
ของขนาดองค์การทางสังคม 
ประเภทขององค์การทางสังคม 
ลักาณะขององค์การทางสังคม 
รวมทั้งสถานภาพและบทบาท 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เปลี่ยนแปลงและพร้อมพัฒนาสังคม  เรื่อง  ปัญหาทางสังคม 
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยอย่างเหมาะสม 
 2. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 สาระส าคัญ 

   ทุกสังคมต้องเผชิญกับปัญหาสังคมมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป สังคมไทยก็เช่นเดียวกันที่เกิดปัญหา
สังคมข้ึนหลายๆปัญหา ซึ่งแต่ละปัญหาต่างมีความส าคัญและจ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
สาระการเรียนรู้ 
 1. ปัญหาต่างๆในสังคมไทย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาในสังคมปัจจุบันว่าเกิดปัญหาอะไรบ้าง  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาในสังคม 
          3. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มตามความเหมาะสมและให้นักเรียนเลือกปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม 
          4. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบใบความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่นักเรียนได้รับ 
 



กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครใูห้นักเรียนอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  ปัญหาทางสังคม 
 
 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   ทุกสังคมต้องเผชิญกับ
ปัญหาสังคมมากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันไป สังคมไทยก็
เช่นเดียวกันที่เกิดปัญหาสังคมข้ึน
หลายๆปัญหา ซึ่งแต่ละปัญหา
ต่างมีความส าคัญและจ าเป็นต้อง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เปลี่ยนแปลงและพร้อมพัฒนาสังคม  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
สังคม วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยอย่างเหมาะสม 
 2. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 สาระส าคัญ 

   เมื่อสังคมต้องเผชิญปัญหา สังคม จ าเป็นที่สมาชิกของสังคมจะต้องแก้ปัญหานั้น เพ่ือให้สังคมสามารถ
ด าเนินไปได้และสมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
สาระการเรียนรู้ 
 1. แนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยสุ่มเลขที่ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายวิวัฒนาการการพัฒนาสังคมของประเทศไทย 
          3. ครอูธิบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทั้ง 12 ฉบับ 



          4. ครูให้นักเรียนตอบค าถามลักษณะเด่นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 12 ฉบับและบันทึกลงในสมุด 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครใูห้นักเรียนร่วมกันเฉลยค าถาม เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   เมื่อสังคมต้องเผชิญปัญหา 
สังคม จ าเป็นที่สมาชิกของสังคม
จะต้องแก้ปัญหานั้น เพ่ือให้สังคม
สามารถด าเนินไปได้และสมาชิก
ของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับความเป็นไทย  เรื่อง  ความหมายและวัฒนธรรมไทย
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และการเลือกรับวัฒนธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เลือกรับวัฒนธรรมสากลได้อย่างเหมาะสม 
 2. อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติได้อย่างยั่งยืน 
 สาระส าคัญ 

   วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เป็นเสมือนตัวแทนทาง
ความคิดและประเพณีนิยม วัฒนธรรมของชาติต่างๆรวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่
หยุดนิ่งอยู่กับที่และเป็นวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปร่วมกับคนในสังคม 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของวัฒนธรรม 
 2. วัฒนธรรมไทย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนตอบค าถาม 
   - วัฒนธรรมไทยมีความส าคัญส าหรับคนไทยในอดีตอย่างไร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายความหมายของวัฒนธรรมและลักษณะของวัฒนธรรม 



          3. ครอูธิบายความส าคัญของวัฒนธรรมและให้นักเรียนยกตัวอย่างความส าคัญของวัฒนธรรม 
          4. ครูให้นักเรียนตอบค าถาม เรื่อง ประเภทของลักษณะวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครใูห้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ความเป็นเอกลักษณ์แห่งอารย
ธรรมของมนุษย์ที่เป็นเสมือน
ตัวแทนทางความคิดและ
ประเพณีนิยม วัฒนธรรมของ
ชาติต่างๆรวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่
มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่
หยุดนิ่งอยู่กับที่และเป็นวิถีชีวิตที่
เคลื่อนไหวไปร่วมกับคนในสังคม 
 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
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ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับความเป็นไทย  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง   อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และการเลือกรับวัฒนธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เลือกรับวัฒนธรรมสากลได้อย่างเหมาะสม 
 2. อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติได้อย่างยั่งยืน 
 สาระส าคัญ 

   วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เป็นเสมือนตัวแทนทาง
ความคิดและประเพณีนิยม วัฒนธรรมของชาติต่างๆรวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุด
นิ่งอยู่กับที่และเป็นวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปร่วมกับคนในสังคม 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
 2. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
          3. ครใูห้นักเรียนยกตัวอย่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 



          4. ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างการรับวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครใูห้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  วัฒนธรรมไทย 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ความเป็นเอกลักษณ์แห่งอารย
ธรรมของมนุษย์ที่เป็นเสมือน
ตัวแทนทางความคิดและ
ประเพณีนิยม วัฒนธรรมของ
ชาติต่างๆรวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่
มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่
หยุดนิ่งอยู่กับที่และเป็นวิถีชีวิตที่
เคลื่อนไหวไปร่วมกับคนในสังคม 
 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับความเป็นไทย  เรื่อง  การเลือกรับวัฒนธรรมสากล  
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และการเลือกรับวัฒนธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เลือกรับวัฒนธรรมสากลได้อย่างเหมาะสม 
 2. อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติได้อย่างยั่งยืน 
 สาระส าคัญ 

   วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เป็นเสมือนตัวแทนทาง
ความคิดและประเพณีนิยม วัฒนธรรมของชาติต่างๆรวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุด
นิ่งอยู่กับที่และเป็นวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปร่วมกับคนในสังคม 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การเลือกรับวัฒนธรรมสากล  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง วัฒนธรรมสากล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
          3. ครใูห้นักเรียนส ารวจวัฒนธรรมสากลที่เข้ามาในประเทศไทยว่ามีอะรบ้าง พร้อมบันทึกลงในสมุด 
          4. ครูให้นักเรียนอภิปรายหน้าชั้นเรียน 



กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครใูห้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  การเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ความเป็นเอกลักษณ์แห่งอารย
ธรรมของมนุษย์ที่เป็นเสมือน
ตัวแทนทางความคิดและ
ประเพณีนิยม วัฒนธรรมของ
ชาติต่างๆรวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่
มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่
หยุดนิ่งอยู่กับที่และเป็นวิถีชีวิตที่
เคลื่อนไหวไปร่วมกับคนในสังคม 
 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



บันทึกหลังการสอน  
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................................................................................................................................................................... 
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ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นคน  เรื่อง  สิทธิมนุษยชน 
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเคารพสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสม 
 สาระส าคัญ 

   สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปได้ แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจ ากัด เช่น ถ้าคุณท าผิด
กฎหมาย หรือกระท าการที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็น
อิสระ นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดที่เป็นนามธรรมเท่านั้น เพราะสิทธิมนุษยชนคือ
แนวคิดท่ีได้รับการนิยาม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
 2. แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง โรฮิงญา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง ความหมายและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน           
          3. ครอูธิบายแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน 



          4. ครูให้นักเรียนอภิปรายหน้าชั้นเรียน เรื่อง เด้กที่อยู่ในครรภ์มารดาสมควรที่จะได้รับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน หรือไม่ เพราะอะไร แล้วสรุปลงในสมุด 

          5. ครูให้นักเรียนโต้วาที เรื่อง ความเลื่อมล้ าในมนุษย์ 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครใูห้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  สิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   สิทธิมนุษยชนไม่สามารถ
ถูกพรากไปได้ แต่บางครั้งสิทธิ
มนุษยชนอาจถูกจ ากัด เช่น ถ้า
คุณท าผิดกฎหมาย หรือกระท า
การที่อาจเป็นอันตรายต่อความ
มั่นคงของชาติ ทั้งนี้ สิทธิ
มนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น 
ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม 
ความเท่าเทียม ความเคารพ และ
ความเป็นอิสระ นอกจากนี้สิทธิ
มนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่
แนวคิดท่ีเป็นนามธรรมเท่านั้น 
เพราะสิทธิมนุษยชนคือแนวคิดที่
ได้รับการนิยาม และได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย 
 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 



 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นคน  เรื่อง  สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเคารพสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสม 
 สาระส าคัญ 

   สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปได้ แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจ ากัด เช่น ถ้าคุณท าผิด
กฎหมาย หรือกระท าการที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็น
อิสระ นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดที่เป็นนามธรรมเท่านั้น เพราะสิทธิมนุษยชนคือ
แนวคิดท่ีได้รับการนิยาม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
สาระการเรียนรู้ 
 1. สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 2. สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนบอกสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับตามรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ           



          3. ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมและร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์พร้อมทั้งอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

กิจกรรมรวบยอด 
           4. ครใูห้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  สิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือ
วัด 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
สาระส าคัญ 

   สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปได้ แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจ ากัด เช่น ถ้าคุณท าผิดกฎหมาย หรือกระท า
การที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น 
ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นอิสระ นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียง
แค่แนวคิดท่ีเป็นนามธรรมเท่านั้น เพราะสิทธิมนุษยชนคือแนวคิดท่ีได้รับการนิยาม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
 

- สมุด  
 
 

-แบบ
บันทึก
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

- สมุด  -แบบ
บันทึก
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย 

-แบบ
ประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญ
ของ
ผู้เรียน 

-แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต แบบ
ประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญ
ของ
ผู้เรียน 

-แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................



...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นคน  เรื่อง  องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทใน
ด้านสิทธิมนุษยชน วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเคารพสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสม 
 สาระส าคัญ 

   สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปได้ แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจ ากัด เช่น ถ้าคุณท าผิด
กฎหมาย หรือกระท าการที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็น
อิสระ นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดที่เป็นนามธรรมเท่านั้น เพราะสิทธิมนุษยชนคือ
แนวคิดท่ีได้รับการนิยาม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
สาระการเรียนรู้ 
 1. องค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนดูวีดีทัศน์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม           
          3. ครใูห้นักเรียนเลือกหัวข้อองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสรุปลงใน

กระดาษ a5  
กิจกรรมรวบยอด 
           4. ครใูห้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 



 1.  Power  Point  เรื่อง  องค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 

   สิทธิมนุษยชนไม่สามารถ
ถูกพรากไปได้ แต่บางครั้งสิทธิ
มนุษยชนอาจถูกจ ากัด เช่น ถ้า
คุณท าผิดกฎหมาย หรือกระท า
การที่อาจเป็นอันตรายต่อความ
มั่นคงของชาติ ทั้งนี้ สิทธิ
มนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น 
ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม 
ความเท่าเทียม ความเคารพ และ
ความเป็นอิสระ นอกจากนี้สิทธิ
มนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่
แนวคดิที่เป็นนามธรรมเท่านั้น 
เพราะสิทธิมนุษยชนคือแนวคิดที่
ได้รับการนิยาม และได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย 
 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 



 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรื่อง  พลเมืองดี   วิชา สังคมศึกษา  
ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง   อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างเหมาะสม 
 สาระส าคัญ 

   พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึง พลเมืองที่มี คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารง
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายและความส าคัญของพลเมืองดี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง พลเมืองดีในประเทศไทย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม           
          3. ครใูห้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
กิจกรรมรวบยอด 
           4. ครใูห้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  พลเมืองดี 
 
 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
  พลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย หมายถึง พลเมือง
ที่มี คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็น
ผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและ
คุณธรรมของศาสนา มีหลักการ
ทางประชาธิปไตยในการ
ด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์
ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรื่อง  คุณลักษณะพลเมืองดี   
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างเหมาะสม 
 สาระส าคัญ 

   พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึง พลเมืองที่มี คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารง
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
สาระการเรียนรู้ 
 1. คุณลักษณะของพลเมืองดี 
 2. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนส ารวจพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของตนเองว่ามีอะไรที่เก่ียวข้องกับระเบียบวินัย 

ข้อบังคับ กฎ กติกาในสังคมแล้วน ามาแลกเปลี่ยนหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครใูห้นักเรียนยกตัวอย่างข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ           
          3. ครใูห้นักเรียนตรวจสอบว่าตนเองเป็นผู้ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนหรือไม่ และสรุปลงในสมุด 



กิจกรรมรวบยอด 
           4. ครใูห้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  พลเมืองดี 
 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
  พลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย หมายถึง พลเมือง
ที่มี คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็น
ผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและ
คุณธรรมของศาสนา มีหลักการ
ทางประชาธิปไตยในการ
ด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์
ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรื่อง  การคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565  เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างเหมาะสม 
 สาระส าคัญ 

     โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าในใจโดยแยบคาย การคิดพิจารณาอย่างละเอียด ถี่ถ้วนและลึกซึ้ง หรือ
การคิดที่ถูกวิธี มีระเบียบ มีเหตุผล และสร้างสรรค์ 

 สาระการเรียนรู้ 
 1. คุณลักษณะของพลเมืองดี 
 2. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังนี้ 
  - โยนิโสมนสิการ  หมายถึงอะไร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครอูธิบายเรื่องการคิดแบบ โยนิโสมนสิการ  
          3. ครใูห้นักเรียนส ารวจตัวเองว่าการคิดแบบโยนืโสมนสิการข้อไหนใกล้เคียงกับนักเรียนมากที่สุด 



          4. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการคิดแบบโยนิโสมนสิการ มา 2 ข้อ และให้นักเรียนสรุปลงในสมุดว่าจะ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครใูห้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 
การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
    โยนิโสมนสิการ หมายถึง 
การท าในใจโดยแยบคาย การคิด
พิจารณาอย่างละเอียด ถี่ถ้วน
และลึกซึ้ง หรือการคิดท่ีถูกวิธี มี
ระเบียบ มีเหตุผล และ
สร้างสรรค ์

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
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................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชาวพุทธที่ดีและสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม เรื่อง  หลักคิดและหลักธรรมที่
ส่งเสริมกันอย่างสันติสุข วิชา สังคมศึกษา  ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565   เวลา  6 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างเหมาะสม 
 2. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 สาระส าคัญ 

     การปฎิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อกัน คือสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยท าให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข โดยเฉพาะสังคมที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เช่นสังคมไทยนั้น สมาชิกในสังคม ยิ่งจ าเป็นต้อง
เรียนรู้การปฎิบัติตน ให้กลมกลืนไปกับความแตกต่าง เพื่อป้องกันความแตกแยกที่อาจเกิดขึ้นตามมา
 สาระการเรียนรู้ 
 1. หลักคิดและหลักธรรมที่ส่งเสริมกันอย่างสันติสุข 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังนี้ 
  - หลักธรรมที่ท าให้เกิดการร่วมกันอย่างสันติสุข มีอะไรบ้าง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครอูธิบายเรื่องสังคหวัตถุ 4, พรหมวิหาร 4, สัปปรุริสธรรม 7    
          3. ครใูห้นักเรียนส ารวจตัวเองว่าจะน าหลักธรรมเรื่องไหนมาปรับใช้ เพราะอะไร 



          4. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาอาศัยกัน 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครใูห้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือหน้าที่พลเมือง  ม.4-6 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  เรื่อง  หลักคิดและหลักธรรมที่ส่งเสริมกันอย่างสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
  การปฎิบัติตนอย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อกัน คือสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยท าให้สมาชิกในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะ
สังคมท่ีมีลักษณะเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม เช่นสังคมไทยนั้น 
สมาชิกในสังคม ยิ่งจ าเป็นต้อง
เรียนรู้การปฎิบัติตน ให้กลมกลืน
ไปกับความแตกต่าง เพ่ือป้องกัน
ความแตกแยกท่ีอาจเกิดข้ึน
ตามมา 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
 ส 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

- สมุด  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
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................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
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ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
         (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 
 

 

 

 


