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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
สังคม 

  เวลา 6 ช่ัวโมง   

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความรู้ 
1. โครงสร้างทางสังคม 
2. การจดัระเบียบสงัคม 
3. การขดัเกลาทางสังคม 
4. ลกัษณะสังคมไทย 
 
 

 

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

1. มีวนิยั 
2. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
3. รับผิดชอบ 
4. รักความเป็นไทย 
5. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
3. การโตว้าที 
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การท าใบงาน 
6. การส ารวจ 
7. การน าเสนอผลงาน 
 

ด้านทกัษะ/กระบงนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใชก้ระบวนการกลุ่ม 
5. การใชเ้ทคโนโลย ี

 
 

 

สังคม 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 สังคม 

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิกับนักเรียน 
ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  
• วเิคราะห์ความส าคญัของโครงสร้างทางสงัคม การขดัเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   

(ส 2.1 ม. 4–6/2) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. โครงสร้างทางสังคม เป็นส่วนท่ีประกอบกนัเป็น

ระบบความสัมพนัธ์ของสังคมมนุษยท่ี์
ประกอบดว้ยกลุ่มสังคมและสถาบนัสงัคม  

2. การจดัระเบียบทางสังคมเป็นการท าใหส้ังคมเกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมัน่คง และ
สมาชิกอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

3. การขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีคน
เรียนรู้และซึมซบับรรทดัฐานและค่านิยมของ
สังคม เป็นกระบวนการทั้งทางตรงและทางออ้ม
ของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง ๆ เพ่ือพฒันาตนเองให้
เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 

4. สังคมไทยมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน และ
มีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
1. โครงสร้างของสงัคมไทยมีความส าคญัอยา่งไร 
2. การจดัระเบียบทางสังคมมีผลดีอยา่งไร 
3. เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการขดัเกลาทางสังคม 
4. ลกัษณะของสงัคมไทยมีความส าคญัตอ่ชีวติ
ความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างไร 

ความรู้ของนักเรียนท่ีน าไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ โครงสร้างทางสังคม กลุ่มสังคม 
สถาบนัสังคม บรรทดัฐานทางสงัคม องคก์าร 
การจดัระเบียบสังคม สถานภาพทางสังคม  

 การขดัเกลาทางสงัคม  
2. โครงสร้างทางสังคม คือ ส่วนต่าง ๆ ท่ีประกอบ

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีน าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ
ของโครงสร้างทางสังคมและอภิปรายเก่ียวกบั
โครงสร้างทางสงัคมได ้

2. โตว้าทีเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสังคม 
3. วเิคราะห์และร่วมอภิปรายเก่ียวกบัคณุค่าและ



วิชาสังคม ม.4 ภาคเรียนท่ี 1  

กนัเป็นระบบความสัมพนัธ์ของสงัคมมนุษย ์มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มสังคม และ
สถาบนัสังคม 

 
3. การจดัระเบียบทางสังคมเป็นการท าใหส้ังคมเกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมัน่คง และ
สมาชิกอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บรรทดัฐานทาง
สังคม ซ่ึงประกอบดว้ยวถิีชาวบา้น จารีต และ
กฎหมาย สถานภาพทางสังคมมีทั้งสถานภาพ
โดยก าเนิดและสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั 
บทบาททางสังคม รวมทั้งการควบคุมทางสังคม 

4. การขดัเกลาทางสังคมเป็นส่ิงท่ีช่วยกลอ่มเกลาให้
สมาชิกของสังคมสามารถใชชี้วติร่วมกบัคน    
อื่น ๆ ในสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม แบ่งเป็น     
การขดัเกลาขั้นปฐมภูมิและการขดัเกลาขั้น    
ทุติยภูมิ 

5. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีลกัษณะของการเคารพ
และเทิดทูนพระมหากษตัริย ์คนส่วนใหญ่นบัถือ
พระพุทธศาสนา มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ค่านิยมร่วมกนั เป็นสังคมเกษตรกรรม มี
โครงสร้างแบบหลวม ๆ แต่ยงัมีการแบ่งชนชั้น
อยู่ ส าหรับสถาบนัสงัคมท่ีส าคญัของไทย ไดแ้ก่ 
สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนั
ศาสนา สถาบนัเศรษฐกิจ และสถาบนัการเมือง
การปกครอง 

ความส าคญัของการขดัเกลาทางสงัคม 
4. ส ารวจและอธิบายลกัษณะทัว่ไปของสงัคมไทย 
 

ข้ันท่ี 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
   1.1 อภิปรายเก่ียวกบัโครงสร้างสังคม 
   1.2 โตว้าทีเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสังคม 
   1.3 สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการขดัเกลาสังคม 
 1.4 ส ารวจสภาพสังคมและสถาบนัสงัคมในทอ้งถิ่น 
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2. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้  
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

1) การทดสอบ 
2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม 
4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 
3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง และ

น าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ื่น และการ
รู้จกัตนเอง 

3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคดิ การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ และการใชเ้ทคโนโลยี 
กระบวนการกลุ่ม 

3.3 คุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยม เช่น รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

ขั้นท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 โครงสร้างทางสังคม                                        เวลา 2 ชัว่โมง                              
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 การจดัระเบียบทางสงัคม                                  เวลา 2 ชัว่โมง                                                                   
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การขดัเกลาทางสังคม                                       เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ลกัษณะสงัคมไทย                                            เวลา 1 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
โครงสร้างทางสังคม 

 
 
 

 

1. สาระส าคญั 
 โครงสร้างทางสงัคมเป็นเคา้โครงความสัมพนัธ์ของสังคมมนุษย ์มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
กลุ่มสังคม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสมาชิกนั้นมีความรู้สึกร่วมกนัและมีการกระท าระหวา่งกนั และสถาบนัทางสังคม
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา สถาบนัเศรษฐกิจ และสถาบนั
การเมืองการปกครอง 

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 • วเิคราะห์ความส าคญัของโครงสร้างทางสงัคม การขดัเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (ส 2.1 ม. 4–6/2) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของโครงสร้างทางสงัคมได ้(K) 
 2. เห็นความส าคญัของโครงสร้างทางสังคม (A) 
 3. อภิปรายเก่ียวกบัความส าคญัของโครงสร้างทางสังคมได ้(P) 

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
   โครงสร้างทางสงัคม 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวนิยั ความใฝ่เรียน 
   รู้ ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • โครงสร้างทางสังคม 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม    เวลา 2 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคม         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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            1. ความหมายของโครงสร้างทางสังคม 
  2. ลกัษณะของโครงสร้างทางสังคม 
            3. องคป์ระกอบของโครงสร้างทางสงัคม  

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พูด อ่าน และเขยีนขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างทางสงัคม 
 ศิลปะ           ท าแผนท่ีความคิดและจดัท าป้ายนิเทศเก่ียวกบัโครงสร้างทางสงัคม 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูน าภาพครอบครัวและภาพกลุ่มเพ่ือนใหน้กัเรียนดู แลว้ถามนกัเรียนวา่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง
ทางสังคมอย่างไร เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีจะเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
        4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัโครงสร้างทางสังคม 
        5. ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัโครงสร้างทางสงัคม 
        6. ครูใหน้กัเรียนนัง่เป็นวงกลมแลว้อภิปรายร่วมกนัในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) โครงสร้างทางสังคมหมายถงึอะไร และมีความส าคญัอย่างไร 
  2) โครงสร้างทางสังคมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
  3) การรวมกลุ่มของคนในสังคมจดัเป็นโครงสร้างทางสังคมไดห้รือไม่ 
  4) ลกัษณะของโครงสร้างทางสังคมเป็นอยา่งไร 
  5) องคป์ระกอบของโครงสร้างทางสังคมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
  จากนั้นบนัทึกผลการอภิปรายลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 7. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1 เร่ือง โครงสร้างทางสังคม 
 8. ครูอธิบายเช่ือมโยงให้นักเรียนฟังว่า ในแต่ละสังคมจะมีสถาบันสังคมอยู่หลายสถาบัน เช่น 
สถาบันเศรษฐกิจ จากประเด็นนีใ้ห้นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับสถาบันเศรษฐกิจ
ของอาเซียน   
 9. หลังจากที่นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์จบแล้ว ครูอธิบายเพ่ิมเติม แล้วให้นักเรียน
บันทึกลงในสมุด 
 10. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสังเกตพฤตกิรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม      
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
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 11. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างทางสังคม ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน 
หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม.4–6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 12. ครูใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ืองโครงสร้างทางสงัคม 
ขั้นที่ 5 สรุป 
        13. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง โครงสร้างทางสังคม โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนท่ี
ความคิด 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงสร้างทางสังคม แลว้น าผลมาจดัท าเป็นรายงาน 

9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ภาพครอบครัวและภาพกลุ่มเพ่ือน 
 3. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง โครงสร้างทางสังคม 
 5. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 6. หนงัสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม  ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม  ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 

10. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้             
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
               
     ลงช่ือ                ผูส้อน 
                                          /    /                 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
การจัดระเบียบทางสังคม 

 
 
 

 

1. สาระส าคญั 
  การจดัระเบียบสังคมเป็นวธีิการท่ีท าใหส้ังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่
บรรทดัฐานทางสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยวถิีชาวบา้น จารีต และกฎหมาย สถานภาพทางสงัคมท่ีมีทั้ง
สถานภาพโดยก าเนิดและสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั บทบาททางสังคม รวมทั้งการควบคุมทางสังคม 

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 • วเิคราะห์ความส าคญัของโครงสร้างทางสงัคม การขดัเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (ส 2.1 ม. 4–6/2) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของการจดัระเบียบทางสงัคมได ้(K)  
 2. เห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัระเบียบทางสังคม (A) 
 3. ปฏิบติัตนตามหลกัการจดัระเบียบทางสงัคมไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม (P)  
  4. วเิคราะห์และร่วมกนัอภิปรายเร่ืองการจดัระเบียบทางสงัคมได ้(P) 

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง การจดั  
    ระเบียบทางสังคม 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ  
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวนิยั ความใฝ่เรียนรู้   
  ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลและ เป็น 
  กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การคิด  
  การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 •  การจดัระเบียบทางสังคม 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม    เวลา 2 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคม         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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  1. ความหมายและความส าคญัของการจดัระเบียบทางสงัคม 
  2. องคป์ระกอบของการจดัระเบียบทางสังคม 
 
 

6. แนวทางบูรณาการ  
 ภาษาไทย    ฟัง พูด อ่าน และเขยีนขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสังคม 
 ศิลปะ  ท าแผนท่ีความคิดและสมุดภาพขา่วเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสังคม  

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้                                      
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพข่าวเก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเขา้รับการอบรมในค่ายทหาร 
ภาพข่าวเก่ียวกบัการประกาศสงครามกบัยาเสพติด แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่เป็นขา่วเก่ียวกบัอะไรนกัเรียน
ช่วยกนัตอบ ครูสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสงัคม  
 4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสงัคม และใหต้อบค าถามในประเดน็ต่าง ๆ 
เช่น 
  1) เหตุใดจึงตอ้งมีการจดัระเบียบทางสังคม 
        2) บรรทดัฐานเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดในการจดัระเบียบทางสังคม นกัเรียนเห็นดว้ย
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  3) สังคมมีวธีิควบคุมสมาชิกใหป้ฏิบติัตามบรรทดัฐานทางสังคมอย่างไร 
  4) ยกตวัอย่างจารีตและวถิีชาวบา้นของสังคมไทยท่ียงัคงหลงเหลือในปัจจุบนัมาอย่างละ 3 
ประการ 
  5) บทบาททางสังคมมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัสถานภาพทางสังคมอย่างไร 
  6) เหตุใดจึงตอ้งมีการควบคุมทางสังคม 
 5. ครูสุ่มนกัเรียน 4 คน ออกมาเขียนค าตอบคนละ 1 ขอ้ บนกระดาน 
 6. ครูเฉลยค าตอบ จากนั้นใหน้กัเรียนศึกษาเร่ือง การจดัระเบียบทางสังคม จากส่ือการเรียนรู้ หรือ
จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
 7. ครูอธิบายเช่ือมโยงว่า ใน พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน 
ท าให้ประชาชนของประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียน กลายเป็นประชาชนของอาเซียน
ด้วยเช่นกัน จากประเดน็นี้ ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า บทบาทของเราในฐานะประชาชนของ
ประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง   
 8. หลังจากท่ีนักเรียนอภิปรายจบ ครูสรุป แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด   
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 9. ครูใหน้กัเรียนแบ่งเป็น 2 ฝ่าย จดัโตว้าทีการปิดสถานบริการมีผลดีต่อการจดัระเบียบทางสังคม
จริงหรือ 
 10. ครูด าเนินรายการโตว้าที และเร่ิมโตว้าที เม่ือจบแลว้ครูชมเชยในการท ากิจกรรม เสร็จแลว้เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึกความรู้ 
 11. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสังเกตพฤตกิรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 12. ครูใหน้กัเรียนท าสมุดภาพข่าวเก่ียวกบัการจดัระเบียบสังคมของรัฐบาลชุดปัจจุบนั 
 13. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสังคม ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน 
หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม.4–6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 14. ใหน้กัเรียนเขียนบทความเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสังคม แลว้น าผลงานของทุกคนมาจดัป้าย
นิเทศ 
 ขั้นที่ 5 สรุป 
 15. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การจดัระเบียบทางสังคม โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผน
ท่ีความคิด 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง การจดัระเบียบทางสังคม สรุปเป็นรายงาน แลว้
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ภาพข่าวเก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเขา้รับการอบรมในค่ายทหาร ภาพข่าว
เก่ียวกบัการประกาศสงครามกบัยาเสพติด 
 2. แบบบนัทึกความรู้  
 3. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 4. หนงัสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม  ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม  ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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10. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้             
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
               
     ลงช่ือ                ผูส้อน 
                                          /    /                 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
การขดัเกลาทางสังคม 

 
 
 

1. สาระส าคญั 
 การขดัเกลาทางสงัคมท าใหค้นปรับตวัและปฏิบติัตามบรรทดัฐานท่ีสังคมก าหนด แบ่งเป็น 2 วธีิ 
คือ การขดัเกลาทางตรงและการขดัเกลาทางออ้ม 

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 • วเิคราะห์ความส าคญัของโครงสร้างทางสงัคม การขดัเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (ส 2.1 ม. 4-6/2) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคญั และวธีิการขดัเกลาทางสังคมได ้(K)  
 2. เห็นคุณค่าและความสัมพนัธ์ของการขดัเกลาทางสังคม (A) 
 3. วเิคราะห์และร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัคณุค่าและความส าคญัของการขดัเกลาทางสงัคม (P)  

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง  
การขดัเกลาทางสงัคม 

2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวนิยั ความใฝ่เรียนรู้ 
   ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 • การขดัเกลาทางสังคม 
    1. ความหมายและความส าคญัของการขดัเกลาทางสังคม 
    2. ประเภทของการขดัเกลาทางสังคม 
    3. วธีิการขดัเกลาทางสงัคม 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม    เวลา 1 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคม         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พูด อ่าน และเขยีนขอ้มูลเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสงัคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ศิลปะ  ท าแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสังคม   

 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่การอยูร่่วมกนัในสังคมจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเขา้หากนัหรือไม่ เพราะ 
เหตุใด โดยครูสุ่มเลือกนกัเรียน 4–6 คน ออกมาตอบค าถาม และใหน้กัเรียนคนอื่น ๆ เสริมความรู้เพ่ิมเติม
จากท่ีเพ่ือนพูด  จากนั้นครูสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
  ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูอธิบายเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสังคม แลว้สุ่มเลอืกนกัเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นวา่ ถา้ 
ไม่มีการขดัเกลาทางสงัคมจะท าใหส้งัคมเป็นอย่างไร 
 4. ครูสรุปค าตอบและอธิบายเพ่ิมเติม พร้อมทั้งชมเชยและใหก้ าลงัใจนกัเรียนท่ีตอบค าถาม 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ศึกษาขอ้มูลเร่ือง การขดัเกลาทางสังคม โดยใหแ้ต่ละ
กลุ่มช่วยเหลือและใหค้วามรู้กนัในกลุ่ม แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกความรู้ 
 6. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 2 เร่ือง การขดัเกลาทางสังคม 
 7. หลงัจากท่ีนกัเรียนท าใบงานเสร็จ ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 8. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า การอ่านหนังสือเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็น
การขัดเกลาทางสังคมหรือไม่ เพราะอะไร 
 9. หลังจากที่นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์จบแล้ว ครูสรุป แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในมุด  
 10. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสังเกตพฤตกิรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 11. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสังคม ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน 
หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม.4-6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง  
 ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 12. ครูใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ืองการขดัเกลาทางสงัคมไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
 ขั้นที่ 5 สรุป 
 13. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การขดัเกลาทางสังคม โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนท่ี
ความคิด 
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8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง การขดัเกลาทางสงัคม แลว้น ามาจดัท าเป็นรายงาน 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบงานท่ี 2 เร่ือง การขดัเกลาทางสังคม 
 2. แบบบนัทึกความรู้ 
  3. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 4. หนงัสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 

10. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้             
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
               
     ลงช่ือ                ผูส้อน 
                                          /    /                 
  
 



วิชาสังคม ม.4 ภาคเรียนท่ี 1  

 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
ลกัษณะสังคมไทย 

 
 
 
 

1. สาระส าคญั 
  สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีชีวติความเป็นอยูร่่วมกนัมายาวนาน มีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภาษาเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึงประกอบดว้ยการเคารพและเทิดทูนพระมหากษตัริย ์คนส่วนใหญ่   
นบัถือพระพุทธศาสนา มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นวถิชีีวติร่วมกนัในสงัคม มีค่านิยมทางสังคมร่วมกนั 
เป็นสังคมเกษตรกรรม มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ รวมถึงยงัมีการแบ่งชนชั้นกนั สถาบนัสงัคมไทยท่ีส าคญั
ประกอบดว้ยสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา สถาบนัเศรษฐกิจ และสถาบนัการเมือง 
การปกครอง  

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 • วเิคราะห์ความส าคญัของโครงสร้างทางสงัคม การขดัเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (ส 2.1 ม. 4–6/2) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทัว่ไปของสังคมไทยได ้(K)  
 2. เห็นคุณค่าและความส าคญัของลกัษณะทัว่ไปของสังคมไทยและสถาบนัสังคมไทย (A) 
 3. อภิปรายเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของสังคมไทยและสถาบนัสงัคมไทยได ้(P)  

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม    เวลา 1 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคม         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ  
    สังคมไทย 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
   ความมีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ท างานเป็นรายบุคคลและ    
   เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร  
   การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
5. สาระการเรียนรู้ 
 • ลกัษณะสังคมไทย 
    1. ลกัษณะทัว่ไปของสังคมไทย  
    2. สถาบนัสงัคมไทย 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    ฟัง พูด อ่าน และเขยีนขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะสังคมไทย 
 ศิลปะ              จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัลกัษณะสังคมไทยและสถาบนัสังคมของไทย  

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการแต่งงานของคนไทย ภาพการประกอบอาชีพ แลว้ร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็น ครูอธิบายสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
  ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้    
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัลกัษณะสงัคมไทย 
 4. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มส ารวจสภาพสังคมและสถาบนัทางสังคม
ในทอ้งถิ่นของตนเองวา่เป็นอย่างไรบา้ง แลว้บนัทึกผลลงในแบบบนัทึกการส ารวจเร่ือง สภาพสังคมและ
สถาบนัทางสังคมในทอ้งถิน่  
 5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการส ารวจมาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและวเิคราะห์วา่
ปัจจยัใดท่ีท าใหส้ังคมมีการเปลี่ยนแปลง 
 6. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของสงัคมไทย 
 7. ครูใหน้กัเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จดัอภิปรายโตว้าทีในญตัติ “ถา้เป็นไปไดอ้ยากอยู่ในสังคมชนบท
มากกวา่สังคมเมือง” 
 8. ครูบอกกติกาของการแข่งขนัโตว้าที 
 9. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาโตว้าที เม่ือจบแลว้รวบรวบรวมคะแนนและใหร้างวลัแก่ฝ่ายท่ี
ชนะ แลว้ครูอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกขอ้สรุปลงในแบบบนัทึกความรู้ 
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 10. ครูให้นักเรียนช่วยกันวเิคราะห์ว่า ลักษณะสังคมไทยในลักษณะใดทีจ่ะช่วยให้เกิดการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้มากท่ีสุด เพราะอะไร 
 11. หลังจากท่ีนักเรียนช่วยกันวเิคราะห์จบ ครูสรุป แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกความรู้ 
 12. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสังเกตพฤตกิรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 13. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัลกัษณะสังคมไทย และแบบทดสอบการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการ
ด าเนินชีวติในสงัคม ม.4–6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ี
ถูกตอ้ง  
 ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 14. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอย่างสถาบนัสังคมไทย 
 15. ครูใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศเร่ือง ลกัษณะสังคมไทยและสถาบนัสังคมไทย เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
 ขั้นที่ 5 สรุป 
 16. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะสงัคมไทย โดยใหจ้ดัท าเป็นรายงาน 
 17. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง ลกัษณะสังคมไทย แลว้น ามาจดัท าเป็นรายงาน 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพการแต่งงานของคนไทย ภาพการประกอบอาชีพ 
 2. แบบบนัทึกความรู้ 
 3. แบบบนัทึกการส ารวจเร่ือง สภาพสังคมและสถาบนัทางสังคมในทอ้งถิ่น 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 6. หนงัสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม. 4–6 เล่ม 
1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ  ากดั  

10. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้ 
 

 
 
 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้             
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
วฒันธรรม 

 เวลา 4 ช่ัวโมง   

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความรู้ 
1. วฒันธรรม 
2. วฒันธรรมไทย 
3. การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
4. ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 
5. การเลือกรับวฒันธรรมสากล 
 
 

 

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

1. มีวนิยั 
2. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
3. รับผิดชอบ 
4. รักความเป็นไทย 
5. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การตอบค าถาม 
3. การโตว้าที 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใชก้ระบวนการกลุ่ม 
5. การใชเ้ทคโนโลย ี

 
 

 

วฒันธรรม 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 วัฒนธรรม 

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กับนักเรียน 

ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  
• วเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง เปลีย่นแปลง และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย และเลือกรับ 
   วฒันธรรมสากล (ส 2.1 ม. 4–6/5) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
    วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือ
ความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ มีลกัษณะ
เคลื่อนไหว เปลีย่นแปลง และพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ส่วนวฒันธรรมไทยมีการพฒันาและเปลีย่นแปลง
ตามวฒันธรรมต่างชาติท่ีหลัง่ไหลเขา้มาตามกระแส
โลกาภิวตัน์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคนไทยจะตอ้งเลือก
รับและน ามาปรับใชอ้ย่างมีวจิารณญาณ รวมทั้ง
อนุรักษว์ฒันธรรมไทยใหอ้ยูคู่่กบัคนไทยตลอดไป 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
1. วฒันธรรมมีความส าคญัอยา่งไร 
2. การเลือกรับวฒันธรรมอย่างมีวจิารณญาณ
ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งไร 

 

ความรู้ของนักเรียนท่ีน าไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ วฒันธรรม ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
ปฏิสัมพนัธ์ วจันภาษา อวจันภาษา สิทธิ-
มนุษยชน อตัตลิขิต 

2. วฒันธรรมเกิดจากกระบวนการอนัซบัซ้อนทาง
สังคมหรือกลุ่มชน โดยรวมเอามิติดา้นจิตใจ วตัถุ 
ภูมิปัญญา และอารมณ์เขา้ไวด้ว้ยกนัจนเป็น
เอกลกัษณ์ของสังคมนั้น ๆ วฒันธรรมมี

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีน าไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายความหมายและความส าคญัของ
วฒันธรรม 

2. วเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

3. อภิปรายเก่ียวกบัวฒันธรรมสากล 
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ความส าคญั ไดแ้ก่ เป็นเคร่ืองสร้างระเบียบแก่
สังคม ท าใหเ้กิดเอกภาพ เป็นตวัก าหนดรูปแบบ
ของสถาบนั เป็นเคร่ืองมือช่วยแกปั้ญหาและ
สนองความตอ้งการของมนุษย ์ช่วยให้
ประเทศชาติเจริญกา้วหนา้ และเป็นเคร่ืองแสดง
เอกลกัษณ์ของชาติ 

3. วฒันธรรมไทยมีลกัษณะหรือเป็นสมบติั
เฉพาะตวัท่ีเรียกวา่ เอกลกัษณ์หรือลกัษณะ
ประจ าชาติ  ซ่ึงคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ
ไดแ้บ่งไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางภาษา
และวรรณคดี วฒันธรรมทางวตัถุ วฒันธรรมทาง
จิตใจ วฒันธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวฒันธรรมทางสุนทรียะ ทั้งน้ีพระ-
บาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงเนน้ใหค้นไทยเห็น
ความส าคญัของวฒันธรรมท่ีมีคุณคา่ต่อชาติไทย 
ดงันั้นทุกคนจะตอ้งช่วยกนัรักษาคุณค่า
วฒันธรรมเอาไว ้

4. การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมไทยเกิดข้ึน
ตลอดเวลาแบ่งเป็นอยู่ 3 ช่วง ไดแ้ก่  วฒันธรรม
ไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 วฒันธรรมไทยหลงัเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 และวฒันธรรมไทยช่วงหลงั
สงครามเยน็ ทั้งน้ี การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยให้
คงอยูไ่ดน้ั้นประชาชนทุกคน ชุมชนทุกชุมชน 
จะตอ้งร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกนัรักษา
วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนน้ีใหค้งอยู่คู่
กบัสังคมไทยตลอดไป 

5. วฒันธรรมไทยมีความแตกต่างจากวฒันธรรม
สากลในดา้นหลาย ๆ ดา้น เช่น วฒันธรรมทาง
ครอบครัว วฒันธรรมทางความเช่ือและค่านิยม 
วฒันธรรมทางการเมือง 

6. การเลือกรับวฒันธรรมสากลอย่างมีวจิารณญาณ 
ท าไดโ้ดยการยอมรับความแตกต่างทาง
วฒันธรรม การท าใหเ้กิดความสมดุล การคดัสรร
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และสร้างสรรค ์การเขา้สู่โลกแห่งอนาคต และ
การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา 

ขั้นที่ 2  ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
             ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1.1 ตอบค าถามเก่ียวกบัวฒันธรรม 
1.2 โตว้าทีในญตัติ “วฒันธรรมทางวตัถุดีกวา่วฒันธรรมทางจิตใจ” 
1.3 อภิปรายหรือวจิารณ์เก่ียวกบัวฒันธรรมสากล 

2. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้  
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

1) การทดสอบ 
2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม 
4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 
3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง และ

น าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ื่น และการ
รู้จกัตนเอง 

3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคดิ การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ และการใชเ้ทคโนโลยี 
กระบวนการกลุ่ม 

3.3 คุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยม เช่น รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

ข้ันท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 วฒันธรรม                                                                 เวลา 1 ชัว่โมง                              
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 วฒันธรรมไทย                                                          เวลา 2 ชัว่โมง                                                                   
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล                         เวลา 1 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
วฒันธรรม 

 
 
 

 
1. สาระส าคญั 
 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือความเจริญงอกงามของหมู่คณะ มีการเคลื่อนไหว 
เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ รวมทั้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 • วเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง เปลีย่นแปลง และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย และเลือก
รับวฒันธรรมสากล (ส 2.1 ม. 4–6/5) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคญัของวฒันธรรมได ้(K) 
 2. เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวฒันธรรม (A) 
 3. ส่ือสารและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมได ้(P) 

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

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

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวนิยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
  กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การคิด  
  การแกปั้ญหา ฯลฯ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม   เวลา 1 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วฒันธรรม           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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5. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของวฒันธรรม 
 2. ความส าคญัของวฒันธรรม  

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    ฟัง พูด อ่าน และเขยีนขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรม     
 ศิลปะ            ท าแผนท่ีความคิดและจดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัวฒันธรรม 

 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูน าภาพการแต่งกายแบบไทยกบัแบบสากลใหน้กัเรียนดู แลว้ถามนกัเรียนวา่เก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมอย่างไร ครูอธิบายสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
        4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัวฒันธรรม 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจากหนงัสือ
เรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม. 4–6 เล่ม 1 ของบริษทั 
ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั จากนั้นตอบค าถามในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) วฒันธรรมคอือะไร 
  2) ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมมีอะไรบา้ง 
  3) วฒันธรรมมีความส าคญัอย่างไร 
 โดยใหแ้ต่ละกลุ่มเขยีนค าตอบลงในแบบบนัทึกค าถาม–ค าตอบเร่ือง วฒันธรรม แลว้ส่งตวัแทน
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
 6. หลงัจากท่ีน าเสนอค าตอบครบทุกกลุ่มแลว้ ครูเฉลยค าตอบ แลว้อธิบายเพ่ิมเติม 
 7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มใหม่เป็น 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนกลุ่มละ 1 ประเทศ สรุป แล้วส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 8. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม     
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 9. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม.4–6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง  
 ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
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 10. ครูใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม 
 ขั้นที่ 5 สรุป 
        11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง วฒันธรรม โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวฒันธรรมแลว้น าผลมาจดัท าเป็นรายงาน 

9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ภาพการแต่งกายแบบไทยกบัแบบสากล 
 3. แบบบนัทึกค าถาม–ค าตอบเร่ือง วฒันธรรม 
  4. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. หนงัสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 

10. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้             
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
               
     ลงช่ือ                ผูส้อน 
                                          /    /                 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
วฒันธรรมไทย 

 
 
 
 

1. สาระส าคญั 
  วฒันธรรมไทยมีลกัษณะหรือเป็นสมบติัเฉพาะตวัท่ีเรียกวา่ เอกลกัษณ์หรือลกัษณะประจ าชาติ  ซ่ึง
คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติไดแ้บ่งไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางภาษาและวรรณคดี 
วฒันธรรมทางวตัถุ วฒันธรรมทางจิตใจ วฒันธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมทางสุนทรียะ ทั้งน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงเนน้ให้คนไทยเห็นความส าคญัของ
วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าต่อชาติไทย ดงันั้นทุกคนจะตอ้งช่วยกนัรักษาคุณค่าวฒันธรรมเอาไว ้

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 • วเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง เปลีย่นแปลง และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย และเลือก
รับวฒันธรรมสากล (ส 2.1 ม. 4–6/5) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความความหมายและความส าคญัของวฒันธรรมไทยได ้(K)  
 2. วเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย (K) 
 3. สนใจศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยและการปรับปรุง เปลีย่นแปลง และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
(A) 
 4. ส่ือสารและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมไทยและการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยได ้(P)  

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม   เวลา 2 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วฒันธรรม           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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และค่านิยม (A) 
1. ซกัถามความรู้เร่ือง   
   วฒันธรรมไทย 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ  
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวนิยั ความใฝ่เรียนรู้   
  ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 
  ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
  กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การคิด  
  การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. วฒันธรรมไทย 
         2. การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย   

6. แนวทางบูรณาการ  
 ภาษาไทย    ฟัง พูด อ่าน และเขยีนขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย 
 ศิลปะ   ท าแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย  

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้                                      
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการบวชนาค การท าบุญตกับาตร แลว้ถามนกัเรียนวา่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอะไร 
นกัเรียนช่วยกนัตอบ ครูสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
  ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย แลว้ซกัถามนกัเรียนในเร่ืองท่ีอธิบาย  
 4. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมโตว้าทีในญตัติ “วฒันธรรมทางวตัถุดีกวา่วฒันธรรมทางจิตใจ”            
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
     1) ครูใหน้กัเรียนแบ่งอออกเป็น 2 กลุ่ม จบัสลากเลอืกฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้น 
     2) ครูใหเ้วลานกัเรียนในการเตรียมตวัและแบ่งหนา้ท่ีกนัในกลุม่ โดยก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มส่ง
ตวัแทนมาโตว้าทีกลุ่มละ 4 คน ส่วนคนท่ีเหลือท าหนา้ท่ีเป็นคนชม และขอตวัแทนกลุ่มออกมาจดัสถานที่ 
      3) ครูท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการโตว้าที และเร่ิมการโตว้าที 
     4) เม่ือส้ินสุดการโตว้าทีใหผู้ด้  าเนินรายการตดัสินผลจากการปรบมือของผูช้ม 
 5. ครูกล่าวชมเชยนกัเรียน แลว้อธิบายสรุปพร้อมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั จากนั้น
ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบบนัทึกความรู้   
 6. ครูอธิบายและสนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
 7. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานเร่ือง วฒันธรรมไทย จากนั้นครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
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 8. ครูใหน้กัเรียนเขยีนบทความสั้น ๆ เก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย จากนั้นใหแ้ต่ละคนน า
ผลงานมาติดท่ีป้ายนิเทศ 
 9. ครูคดัเลอืกผลงานท่ีดีท่ีสุด แลว้ใหร้างวลัจากนั้น จากนั้นครูสรุปเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย 
 10. ครูอธิบายเช่ือมโยงว่า ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 เราจะเป็นท้ังพลเมืองของไทยและพลเมืองของ
ประชาคมอาเซียน จากน้ันให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน เราจะ
ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่างไรบ้าง  
 11. หลังจากท่ีนักเรียนร่วมกันอภิปรายจบแล้ว ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม แล้วให้นักเรียนบันทึก
ลงในสมุด 
 12. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสังเกตพฤตกิรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 13. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม.4-6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 14. ครูใหน้กัเรียนเขียนบทความเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย แลว้น าผลงานท่ีดีท่ีสุด 10 อนัดบัมาจดัป้าย
นิเทศ 
 ขั้นที่ 5 สรุป 
        15. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง วฒันธรรมไทย โดยอาจใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนท่ี
ความคิด 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาเร่ืองวฒันธรรมไทยเพ่ือน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ภาพการบวชนาค การท าบุญตกับาตร 
 2. แบบบนัทึกความรู้ 
 3. ใบงานเร่ือง วฒันธรรมไทย 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. หนงัสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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10. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้             
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
               
     ลงช่ือ                ผูส้อน 
                                          /    /                 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 
วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 

 
 
 
 
 

 

1. สาระส าคญั 
  วฒันธรรมไทยมีความแตกต่างจากวฒันธรรมสากลทั้งในดา้นครอบครัว ความเช่ือและคา่นิยม 
และระบบการเมือง ดงันั้น เราจึงควรเลือกรับวฒันธรรมสากลอย่างมีวจิารณญาณเพ่ือใหส้ามารถปรับใช้
วฒันธรรมสากลเหล่านั้นไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสงัคมไทย 

2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 • วเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง เปลีย่นแปลง และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย และเลือก
รับวฒันธรรมสากล (ส 2.1 ม. 4–6/5) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากลได ้(K)  
 2. ตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลอืกรับวฒันธรรมสากลอย่างมีวจิารณญาณ (A) 
 3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล (A) 
 4. ปฏิบติัตนในการเลอืกรับวฒันธรรมสากลไดอ้ย่างเหมาะสม (P)  

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 
 

งานทักษะ/กระบวนการ (P) 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม   เวลา 1 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วฒันธรรม           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง ความ
แตกต่างระหวา่งวฒันธรรม
ไทยกบัวฒันธรรมสากลและ
การเลือกรับวฒันธรรมสากล 

3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ  
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ   
  ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
  กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การคิด  
  การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 
 2. การเลือกรับวฒันธรรมสากล 

 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พูด อ่าน และเขยีนขอ้มูลเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม

ไทยและวฒันธรรมสากล และการเลอืกรับวฒันธรรมสากล 
 ศิลปะ             จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบั

วฒันธรรมสากล และการเลือกรับวฒันธรรมอย่างมีวจิารณญาณ  

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการแต่งกายของคนไทยในอดีตกบัการแต่งกายของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั 
แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
  ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้    
 3. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมสากล แลว้ซกัถามนกัเรียนในเร่ือง
ท่ีอธิบาย 
 4. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยวธีินบัเลข 1–3 แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มอภิปรายเก่ียวกบัความ
แตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล สรุปผลลงในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่ง
ตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 5. หลงัจากท่ีน าเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแลว้ ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 6. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการเลอืกรับวฒันธรรมสากล แลว้ซกัถามนกัเรียนในเร่ืองท่ี
อธิบาย 
 7. ครูใหน้กัเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งกายของวยัรุ่นท่ีเลียนแบบนกัร้องหรือ
นกัแสดงต่างประเทศ จากนั้นใหน้กัเรียนอภิปรายหรือวจิารณ์ในประเดน็ต่อไปน้ี 
  1) ผลด–ีผลเสียของการรับวฒันธรรมสากลมีอะไรบา้ง 
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  2) ผลกระทบต่อตนเอง ประเทศชาติ จากการรับวฒันธรรมสากลเขา้มาใชมี้อะไรบา้ง 
  3) นกัเรียนคิดวา่การเลือกรับวฒันธรรมสากลอย่างมีวจิารณญาณท าไดอ้ย่างไรบา้ง 
 8. หลงัจากท่ีนกัเรียนอภิปรายหรือวจิารณ์จบ ครูอธิบายสรุป แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในแบบ
บนัทึกความรู้ 
 9. ครูอธิบายเช่ือมโยงว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก 3 ประการ คือ พอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน จากน้ันครูซักถามนักเรียนว่า เราจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างไร โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบ  
 10. หลังจากท่ีนักเรียนช่วยกันตอบเสร็จ ครูอธิบายเพ่ิมเติม แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด   
 11. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสังเกตพฤตกิรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 12. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล และแบบทดสอบการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม.4-6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั แลว้
ช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 13. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอย่างการเลือกรับวฒันธรรมสากลอย่างมีวจิารณญาณ 
 14. ครูใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศเร่ือง ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล และ
การเลือกรับวฒันธรรมอย่างมีวจิารณญาณ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
 ขั้นที่ 5 สรุป 
 15. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล โดยใหจ้ดัท าเป็น
รายงาน 
 16. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล แลว้น ามาจดัท าเป็น
รายงาน 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพการแต่งกายของคนไทยในอดีตกบัการแต่งกายของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั 
 2. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 3. แบบบนัทึกความรู้ 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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 6. หนงัสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

10. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
พลเมืองดี 

เวลา 2 ช่ัวโมง   

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้             
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
               
     ลงช่ือ                ผูส้อน 
                                          /    /                 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 พลเมืองดี 

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิกับนักเรียน 
ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  
• ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นประพฤติปฏิบติัเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ 
   สังคมโลก (ส 2.1 ม. 4–6/3) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า...  

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
1. การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีท าไดอ้ย่างไร 

ด้านความรู้ 
1. พลเมืองดี 
2. ลกัษณะของพลเมืองดี 
 
 

 

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

1. มีวนิยั 
2. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
3. รับผิดชอบ 
4. รักความเป็นไทย 
5. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. การท าแบบทดสอบ 
2. การสืบคน้ขอ้มูล 
3. การท าใบงาน 
4. การน าเสนอผลงาน 
 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใชก้ระบวนการกลุ่ม 
5. การใชเ้ทคโนโลย ี

 
 

 

พลเมอืงด ี
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การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีสามารถกระท าได้
ดว้ยการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ 

2. การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อใครบา้ง 

 
 

ความรู้ของนักเรียนท่ีน าไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ค าส าคญั ไดแ้ก่ พลเมือง อนุรักษ ์จิตสาธารณะ 
กติกาสังคม สิทธิ เสรีภาพ สิทธิส่วนบุคคล การมี
ส่วนร่วม โลจิสติกส์ 

2. พลเมืองดีเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และมีศีลธรรม ตอ้งมีส่วนร่วมกบักิจกรรม
ของชุมชน มีความรู้ในเร่ืองการเมือง และตอ้ง
เป็นคนท่ีมีอาชีพสุจริต ขยนัขนัแขง็ ประหยดั 
รู้จกัพอ ซ่ือสัตย ์และใชปั้ญญาในการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวติ 

3. การเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและของโลก
นั้นจะตอ้งมีความรักในชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั      
ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีความ
มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และเป็นผู ้
มีจิตสาธารณะ นอกจากน้ีการเป็นพลเมืองดียงั
จะตอ้งปฏิบติัตนหลายประการ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
การเคารพกฎหมายและกติกาของสงัคม การ
เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น การ
มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น การมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ 
และสังคมโลก  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
การปกครอง การมีส่วนร่วมในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาของประเทศ และการมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีน าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายลกัษณะของพลเมืองดี 
2. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัพลเมืองด ี
 

ข้ันท่ี 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
            ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 



วิชาสังคม ม.4 ภาคเรียนท่ี 1  

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
• สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัพลเมืองดี 

2. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้  
2.1 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

1) การทดสอบ 
2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกลุ่ม 
3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม 
4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 
   3.1 ความเขา้ใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยุกต ์ดดัแปลง และ

น าไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามส าคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ื่น และการรู้จกั
ตนเอง 

   3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม 
   3.3 คุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยม เช่น รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ข้ันท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 การเป็นพลเมืองดี                                                                   เวลา 2 ชัว่โมง  
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 
การเป็นพลเมอืงด ี

 
 
 

 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม   เวลา 2 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองด ี          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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1. สาระส าคญั 
 พลเมืองดีเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีศีลธรรม ตอ้งมีส่วนร่วมกบักิจกรรม
ของชุมชน มีความรู้ในเร่ืองการเมือง และตอ้งเป็นคนท่ีมีอาชีพสุจริต ขยนัขนัแขง็ ประหยดั รู้จกัพอ 
ซ่ือสัตย ์และใชปั้ญญาในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติ 
 การเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและของโลกนั้นจะตอ้งมีความรักในชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน รักความเป็นไทย และเป็นผูมี้จิตสาธารณะ นอกจากน้ีการเป็นพลเมืองดียงัจะตอ้งปฏิบติัตนหลาย
ประการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
บุคคลอื่น การมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน่ การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาของประเทศ และการมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 
 • ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นประพฤติปฏิบติัเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคมโลก (ส 2.1 ม. 4–6/3) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ (K) 
 2. ปฏิบติัตนในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติไดอ้ย่างเหมาะสม (P) 
 3. ปฏิบติัตนท่ีแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ้ื่นได ้(P) 
 4. เห็นความส าคญัของการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและผูอ้ื่น (A) 
 
 
 
 
 
 

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
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1. ทดสอบก่อนเรียนและ 
    หลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง พลเมืองดี 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม  
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ  
  ท างานเป็นรายบุคคลในดา้น 
  ความมีวนิยั ความใฝ่เรียนรู้  
  ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ  
  ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น 
  กลุ่มในดา้นการส่ือสาร การคิด  
  การแกปั้ญหา ฯลฯ 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. พลเมืองดี 
         2. คุณลกัษณะของพลเมืองดี 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    ฟัง พูด อ่าน และเขยีนขอ้มูลเก่ียวกบัพลเมืองดี 
 การงานอาชีพฯ   สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัพลเมืองดีจากอินเทอร์เน็ต   
 ศิลปะ   ท าแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัพลเมืองดี   
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัช่วงชั้นและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
 3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพนกัเรียนก าลงัช่วยกนัท างาน แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่ จากภาพนกัเรียนคิดวา่
เก่ียวขอ้งกบัการเป็นพลเมืองดีอย่างไร นกัเรียนช่วยกนัตอบ จากนั้นครูอธิบายสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่
เน้ือหาท่ีจะเรียน 
  ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูอธิบายความหมายและความส าคญัเก่ียวกบัพลเมืองดีใหน้กัเรียนฟัง แลว้ซกัถามนกัเรียนใน
เร่ืองท่ีอธิบาย  
 5. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอย่างพลเมืองดีท่ีนกัเรียนรู้จกั จากนั้นน ามาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 6. ครูอธิบายและสนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัคณุลกัษณะของพลเมืองดี 
 7. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของพลเมืองดี จากส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน อนิเทอร์เน็ต หอ้งสมุด ในหวัขอ้
ต่อไปน้ี  
      กลุ่มท่ี 1 การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม 
      กลุ่มท่ี 2 การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอืน่ 
      กลุ่มท่ี 3 การมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน่ 
      กลุ่มท่ี 4 การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก 
          กลุ่มท่ี 5 การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 
      กลุ่มท่ี 6 การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของประเทศ 
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 โดยใหแ้ต่ละกลุ่มบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกความรู้ แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน พร้อมทั้งใหเ้พ่ือนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็น 
 8. หลงัจากท่ีน าเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแลว้ ครูสรุปและอธิบายในส่วนท่ียงัไม่ถูกตอ้งหรือไม่
ครบถว้น แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกลงในสมุด 
 9. ครูซักถามนักเรียนว่า ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน เราจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของประชาคมอาเซียนได้อย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันตอบ ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนลงบนกระดานด า 
 10. หลังจากท่ีนักเรียนช่วยกันตอบเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบ แล้วครูอธิบาย
สรุป   
 11. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ใหค้รูสังเกตพฤตกิรรมในการท างานและการน าเสนอ
ผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 12. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานเร่ือง พลเมืองดี 
 13. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองดี และแบบทดสอบการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการ
ด าเนินชีวติในสงัคม ม.4-6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั แลว้ช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ี
ถูกตอ้ง  
 ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 
 14. ครูใหน้กัเรียนส ารวจตนเองวา่ ตนเองไดป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในเร่ืองอะไรบา้ง แลว้น ามาเล่า
ใหเ้พ่ือน ๆ ฟังหนา้ชั้นเรียน  
 ขั้นที่ 5 สรุป 
        15. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง พลเมืองดี โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
        16. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง พลเมืองดี และน าขอ้มูลมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัในชั้นเรียน จากนั้นร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. แบบบนัทึกความรู้ 
 3. ใบงานเร่ือง พลเมืองดี 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 5. หนงัสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 



วิชาสังคม ม.4 ภาคเรียนท่ี 1  

 6. แบบฝึกทกัษะ  รายวชิาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม ม. 4–6 
เล่ม 1 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ  ากดั 

10. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 

 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          
    แนวทางการพฒันา           
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้             
    แนวทางแกไ้ข            
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน          
    เหตุผล            
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
               
     ลงช่ือ                ผูส้อน 
                                          /    /                 
  
 


