
ประมวลรายวชิา หน้าทีพ่ลเมอืง 

1. รหัสวชิา    ส23105   

2. จ านวนหน่วยการเรียน    1  หน่วยการเรียน 

3. ช่ือวชิา    หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม 

4. ระดับช้ัน   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

6. ปีการศึกษา   2559 

7. ช่ือผู้สอน   นางสาวดาวเรือง     ศิริรักษ ์

8. เงื่อนไขรายวชิา  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบ    

กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการปกครอง ระบอบ  

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ด าเนินชีวติตามแนวคิดของหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูบ่นพื้นฐานความเป็นไทย                                                  

9. สถานภาพของวชิา  วชิาพื้นฐาน 

10. จ านวนคาบ  ; ต่อสัปดาห์ 2 คาบ ; สัปดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวชิา                              

 อธิบายหลกัการ  เจตนารมณ์  โครงสร้างและสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั

ปัจจุบนัโดยสังเขป  อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ ท่ีดีหรือการ

น าไปสู่การเขา้ใจผดิต่อกนั  ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมทอ้งถ่ินอุทยัธานีและ

ประเทศชาติ 

 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 

 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบั การปฏิบติัตนตามหลกักฎหมายในการคุม้ครองสิทธิ ของ

บุคคลปฏิบติัตนตามหลกับญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัตนเอง  

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน  กฎหมาย  รู้หนา้ท่ีมีวินยัในตนเอง  อนุรักษท์รัพยากร ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 



12. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  (ตัวช้ีวดั) 

มาตรฐานที ่ ส  2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและด ารงรักษา

ประเพณีและวฒันธรรมไทยด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่สันติสุข 

                   1.อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผิดระหวา่งคดีอาญาและคดีแพ่ง 

                   2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

                 3. อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

                  4. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญญาความขดัแยง้ในประเทศและเสนอแนวคิดในการลด 

                    ความขดัแยง้ 

                 5.เสนอแนวคิดในการด ารงชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 

ส 2.2  เขา้ใจระบบการปกครองในปัจจุบนัยดึมัน่ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข    

                     1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั 

                     2. วเิคราะห์เปรียบเทียบระบอบ การปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครอง 

                       ระบอบประชาธิปไตย 

                    3.วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งการมีส่วนร่วม                   

และการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 

                      4.วเิคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย 

                        และเสนอแนวทางแกไ้ข                         

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

    วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม 



    วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเร่ืองรอบวง 

    วิธีสอนโดยใช้ทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

    วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 

    วธีิสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคญัต่อสัปดาห์                                                                 

สัปดาห์
ท่ี 
วนั/

เดือน/ปี 

 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

 
หวัขอ้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

1-2-3 หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี  1 
กฎหมายแพง่  

-กฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์

. ทบทวนความรู้เดิม 
ครูตั้งค  าถามถามนกัเรียนเก่ียวกบั
ความสามารถของผูเ้ยาวต์ามกฎหมายแพง่ 
แสวงหาความรู้ใหม่ 
 1.นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 
คละกนัตามความสามารถ  
2. สมาชิกศึกษาความรู้เร่ือง ลกัษณะการ
กระท าความผดิทางแพง่และความรับผดิ
ทางแพง่ จากหนงัสือเรียน  
ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ 
และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มใหม่ผลดักนั
อธิบายความรู้ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบักฎหมาย
แพง่และพาณิชยต์ามหวัขอ้ท่ีก าหนดและ
ช่วยกนัท าใบงาน ดงัน้ี 
ใบงานที ่1.1 เร่ือง ซ้ือขาย 
ใบงานที ่1.2 เร่ือง กู้ยมืเงิน 
ใบงานที ่1.3 เร่ือง เช่าทรัพย์สิน ใบงานที ่1.4 เร่ือง เช่าซ้ือ 
ใบงานที ่1.4 เร่ือง เช่าซ้ือ 

แลกเปลีย่นความรู้ความเข้าใจกบักลุ่ม 

6 



 สมาชิกกลุ่มน าขอ้มูลความรู้ท่ีไดศึ้กษา
ไปเล่าใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ ฟัง 
สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรู้
เก่ียวกบัลกัษณะการกระท าความผดิทาง
แพง่และความรับผดิทางแพง่หลกัการ
ส าคญัของการท านิติกรรมสัญญาในเร่ือง 
ซ้ือขาย กูย้มืเงิน เช่าทรัพยสิ์น เช่าซ้ือ 
ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัน าเสนอ
ผลงานดว้ยวธีิการท่ีแปลกใหม่อยา่ง
สร้างสรรค ์
ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ข่าวเหตุการณ์ใน
ชีวติประจ าวนั จากนั้นครูมอบหมายให้
นกัเรียนติดตามข่าวเก่ียวกบักระบวนการ
ยติุธรรมทางแพง่ 

4-5-6 หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี  2 
กฎหมายอาญา 
 

-กฎหมายอาญา กระตุ้นความสนใจ(Engage) 
1. ครูน าข่าวการกระท าความผิดทางอาญา
เก่ียวกบัการลกัทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์การท า
ร้ายร่างกาย มาเล่าใหน้กัเรียนฟัง 
แลว้ใหน้กัเรียนวเิคราะห์และตอบค าถาม 
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ การกระท า
ดงักล่าวเป็นการกระท าความผดิทางอาญา 
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการลงโทษตาม 
บทบญัญติัของกฎหมายอาญา  
ส ารวจค้นหา(Explore) 
 นกัเรียนกลุ่มเดิม ร่วมกนัศึกษาความรู้
เร่ือง กฎหมายอาญา จากหนงัสือเรียน ตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนด 
อธิบายความรู้(Explain) 

6 



 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าใบงานที ่
2.1 เร่ือง การกระท าความผดิทางอาญา 
ขยายความเข้าใจ(Expand) 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอใบงาน
ท่ี 2.1 หนา้ชั้นเรียน โดยผลดักนัน าเสนอ
กลุ่มละ 1 กรณีตวัอยา่ง และใหก้ลุ่มอ่ืน 
ช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนท่ีแตกต่าง 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที ่2.2 
เร่ือง การวเิคราะห์ข่าว 
ตรวจสอบผล(Evaluate) 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบ
งานท่ี 2.2 หนา้ชั้นเรียน 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท า
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
กระท าความผดิ 
ระหว่างคดีแพ่งกบัคดีอาญาโดยให้
ครอบคลุมประเดน็ตามท่ีก าหนด 

 
7-8 หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี  3 

สิทธิมนุษยชน 

-ความหมายและ
ความส าคญัของ
สิทธิ มนุษยชน 
-การมีส่วนร่วมใน
การคุม้ครองผูอ่ื้น
ตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
-องคก์รดา้นสิทธิ
มนุษยชน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูน าข่าวเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมาใหน้กัเรียนวเิคราะห์ แลว้ตอบ
ค าถามตามประเด็นท่ีก าหนด 
2. ครูอธิบายเช่ือมโยงใหเ้ห็นความส าคญั
และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัใน
การปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน และอธิบายความหมายและ
ความส าคญัของสิทธิมนุษยชนใหน้กัเรียน
ฟัง 
ขั้นสอน 
 รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเทจ็จริง ความรู้
และหลกัการ 

4 



 1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
ตามความสมคัรใจ ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนั
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
ในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชนตามประเด็นท่ีครูก าหนด 
 2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายสรุป
ประเด็นส าคญัของขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา 
ประเมินคณุค่าและประโยชน์ 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบ
งานท่ี 1.1 เร่ือง การคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกั
สิทธิมนุษยชน จากนั้นครูสุ่ม 
ตวัแทนกลุ่มออกมาเฉลยค าตอบในใบงาน 
กลุ่มละ 1-2 หวัขอ้ 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกข่าวในใบงาน
ท่ี 1.2 เร่ือง การร่วมมือกนัปกป้องสิทธิ
มนุษยชนมาวเิคราะห์แลว้ตอบ 
ค าถามตามหวัขอ้ท่ีก าหนด กลุ่มละ 1 เร่ือง 
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบ
งานท่ี 1.1-1.2 หนา้ชั้นเรียน โดยมีสมาชิก
กลุ่มอ่ืนช่วยแสดงความคิดเห็น 
เพิ่มเติม โดยมีครูเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกตอ้ง 
 

เลอืกและตดัสินใจ 
นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัเสนอแนว
ทางการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครอง
ผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชนตาม 
หวัขอ้ท่ีก าหนดในใบงานท่ี 1.3 เร่ือง การมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตาม
หลกัสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัต ิ

1. สมาชิกแต่ละคนบนัทึกผลการมีส่วน



ร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกั
สิทธิมนุษยชนพร้อมหลกัฐานประกอบ 
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัเล่าให้
สมาชิกในกลุ่มฟังหรือน าแบบบนัทึกส่ง
ครูผูส้อน 
ข้ันสรุป 
 นกัเรียนครูและร่วมกนัสรุปผลของการ
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้น
ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method 
: 5E) 

กระตุ้นความสนใจ(Engage) 
 1. ครูน าข่าวหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานขององคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชน แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนั 
วเิคราะห์ผลของการด าเนินงาน  
2. ครูอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียนเขา้ใจถึง
องคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีทั้ง
ระดบัชาติ ระดบัระหวา่งประเทศ และ 
ระดบัภาคประชาสังคม 
ส ารวจค้นหา(Explore) 
 นกัเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีขององคก์รต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและร่วมกนัสรุป
ประเด็นส าคญัของขอ้มูลท่ีสืบคน้ 
อธิบายความรู้(Explain) 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบ
งานท่ี 2.1 เร่ือง องคก์รดา้นสิทธิมนุษยชน 
และร่วมกนัอธิบายความรู้ตามหวัขอ้ท่ี
เขียนในแผนผงัมโนทศัน์ 
2. ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบใน
ใบงานท่ี 2.1 แลว้ช่วยกนัอธิบายขอ้คิด



ส าคญัท่ีไดจ้ากการท าใบงาน และ
ความส าคญัของการร่วมมือกนัท างานดา้น
การปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
ขยายความเข้าใจ(Expand) 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ท่ีได้
สืบคน้เก่ียวกบัเร่ือง สิทธิมนุษยชนมาเป็น
พื้นฐานในการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
องคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัดา้นสิทธิ
มนุษยชน 1 องคก์ร แลว้รายงานผลตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนดลงในใบงานท่ี 2.2 เร่ือง
การสืบคน้ขอ้มูลองคก์รดา้นสิทธิ
มนุษยชน 
ตรวจสอบผล(Evaluate) 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอใบงานท่ี 
2.2 หนา้ชั้นเรียน โดยมีเพื่อนกลุ่มอ่ืนช่วย
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอ 
ความคิดเพิ่มเติม โดยมีครูเป็นผูต้รวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

9-10-11 หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี  4 

วฒันธรรม
ไทย 

-วฒันธรรมไทย 
-ภูมิปัญญาไทย 
-อาหารไทย 

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
Method : 5E) 
กระตุ้นความสนใจ(Engage) 
1. ครูใหน้กัเรียนดูภาพวถีิการด าเนินชีวิต
ของคนไทยท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตนตาม
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
และใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
ตามประเด็นท่ีก าหนด 
2. ครูอธิบายเช่ือมโยงความคิดของ
นกัเรียนให้เห็นความส าคญัของวฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย 
ส ารวจค้นหา(Explore) 
 นกัเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน ตาม
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ความสมคัรใจ ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา
ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของ
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การจ าแนก
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย จากหนงัสือ
เรียนหนงัสือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด
หรือจากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
อธิบายความรู้(Explain) 
1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ท่ีไดศึ้กษา
มาเป็นพื้นฐานในการท าใบงานที ่1.1 เร่ือง
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
2. ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบใน
ใบงาน และร่วมกนัสรุปประเด็นส าคญั
เก่ียวกบัความหมาย ความส าคญัลกัษณะ
ส าคญัของวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ขยายความเข้าใจ(Expand) 
 นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาเป็น
พื้นฐานในการวเิคราะห์ความส าคญัของ
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆ 
ตรวจสอบผล(Evaluate) 
 1. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม
เก่ียวกบัความส าคญัของวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
 2. ครูมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
หาข่าวหรือภาพข่าวเก่ียวกบัการกระท า
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท ากิจกรรม 
  ท่ีแสดงถึงการอนุรักษว์ฒันธรรม
ไทยหรือภูมิปัญญาไทย กลุ่มละ 1 ข่าว เพื่อ
น ามาท ากิจกรรมในชัว่โมงต่อไป 
วิธีสอนโดยใช้ทกัษะกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 



 ครูใหน้กัเรียนร้องเพลงเก่ียวกบั
วฒันธรรมไทยและวเิคราะห์ขอ้คิดท่ีได้
จากเพลง จากนั้นครูอธิบายเช่ือมโยงให้
นกัเรียนเขา้ใจวา่เน้ือเพลงดงักล่าวแสดงถึง
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ขั้นสอน 
รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเทจ็จริง 
ความรู้และหลกัการ 

 นกัเรียนกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) 
ร่วมกนัศึกษาความรู้เร่ือง การอนุรักษ์
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย จาก
หนงัสือเรียนและร่วมกนัอภิปราย
ประเด็นส าคญัของขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา 

ประเมินคุณค่าและประโยชน์ 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าข่าวหรือภาพ
ข่าว (จากเร่ืองท่ี 1) มาวเิคราะห์และตอบ
ค าถามตามท่ีก าหนดในใบงานที2่.1  
  เร่ือง การอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
 2. ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงาน
หนา้ชั้นเรียน 
เลอืกและตัดสินใจ 
 สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกนัเลือก
แนวทางในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยแลว้น าไปปฏิบติั 
ปฏิบัติ(นอกเวลาเรียน) 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีเลือกไวแ้ลว้บนัทึกผลการปฏิบติั 
น าส่งครูตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปแนวทางใน



การอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

12-13 หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี  5 

วฒันธรรม
สากล 

-วฒันธรรมสากล 
-ความแตกต่างของ
วฒันธรรม 
-การรับวฒันธรรม
สากล 

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 

กระบวนการกลุ่ม 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ภาพเก่ียวกบั
วฒันธรรมสากลวา่ ภาพต่างๆ มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของคนในปัจจุบนั 
อยา่งไร 
 2. ครูอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียน
เขา้ใจวา่ ภาพวฒันธรรมดงักล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมสากลท่ีประเทศไทย
ไดรั้บวฒันธรรมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมไทย 
ขั้นสอน 
ก าหนดผู้น ากลุ่มและแบ่งหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบ 
นกัเรียนกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) เลือก
หวัหนา้กลุ่มและแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ใหส้มาชิกในกลุ่มศึกษาความรู้เก่ียวกบั
ความส าคญัของวฒันธรรมสากล และการ
ก าเนิดวฒันธรรมสากล จากหนงัสือเรียน 
วางแผน 
สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนการท างานและ
ก าหนดหนา้ท่ีของสมาชิกในการท าใบงานที ่
3.1 เร่ือง วฒันธรรมสากล 
ปฏิบัติตามแผน 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มตอบค าถามใน
ใบงานท่ี 3.1 แลว้ทบทวนความถูกตอ้ง 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัอภิปราย
ค าตอบของตนในใบงานท่ี 3.1 ขอ้ 1-5 และ
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ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ปรับปรุงและพฒันา 
สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกนัแกไ้ขเพิ่มเติม
และตรวจสอบความถูกตอ้งในใบงาน 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบใน
ใบงานท่ี 3.1 และสรุปความส าคญัของ
วฒันธรรมสากลต่อการด ารงชีวติของ
มนุษย ์
2. ครูมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไป
แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัวฒันธรรมสากลท่ีประทบัใจ 
และยอมรับมาน าเสนอในชัว่โมงต่อไป 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการสร้างค่านิยม 
สังเกต ตระหนัก 
 ครูใหน้กัเรียนดูภาพวฒันธรรมของ
ชาวตะวนัตกท่ีมีการกระท าท่ีเหมาะสม
และไม่เหมาะสมกบัสังคมไทย 
ประเมินเชิงเหตุผล 
 นกัเรียนวิเคราะห์ภาพในขั้นท่ี 1 และ
แสดงเหตุผลวา่ภาพใดเป็นภาพท่ีเหมาะสม
ท่ีจะน ามาประยกุตป์ฏิบติัในสังคมไทย 
ก าหนดค่านิยม 
 นกัเรียนกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) น าภาพ
วฒันธรรมสากลท่ีนกัเรียนประทบัใจวา่เป็น
วฒันธรรมท่ีดีและยอมรับไดม้าวเิคราะห์
แลว้ตอบค าถามลงในใบงานที ่4.1 เร่ือง แนว
ทางการเลือกรับวฒันธรรมสากล 
วางแผนปฏิบัติ 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัก าหนดแนว



ทางการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากล 
ปฏิบัติด้วยความช่ืนชม 
 ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนปฏิบติัตน
เก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและ
เลือกรับวฒันธรรมสากล 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคน
รายงานผลการปฏิบัติตนเกีย่วกบัการ
อนุรักษ์วฒันธรรมไทยและเลือกรับ
วฒันธรรมสากล โดยให้ครอบคลุมประเดน็
ตามท่ีก าหนด 

14-15 หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี  6 

สังคมไทย 

-ลกัษณะของ
สังคมไทย 
-ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ 
-ปัญหาสังคมและ
แนวทางแกไ้ข 
-แนวทางความ
ร่วมมือในการลด
ความขดัแยง้ 
-การสร้างความ
สมานฉนัท ์
-ปัจจยัส่งเสริมการ
ด ารงชีวติใหมี้
ความสุข 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
: เทคนิคเล่าเร่ืองรอบวง 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 
คละกนัตามความสามารถ ใหแ้ต่ละกลุ่ม
ช่วยกนัวเิคราะห์ภาพท่ีครูแจกใหว้า่ 
เป็นลกัษณะส าคญัของสังคมไทยอยา่งไร 
2. ครูแจกภาพเก่ียวกบัสังคมไทยให้
นกัเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ ใหแ้ต่ละกลุ่ม
วเิคราะห์วา่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของ 
สังคมไทยอยา่งไร จากนั้นส่งตวัแทนกลุ่ม
ออกมาน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดย
ครูเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 
และอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียนเขา้ใจถึง
ลกัษณะของสังคมไทย 
ขั้นสอน 
1. ครูมอบหมายให้นกัเรียนซ่ึงเป็นสมาชิก
ของกลุ่มศึกษาความรู้เร่ือง ลกัษณะของ
สถาบนัทางสังคมไทย จากหนงัสือเรียน
คนละ 1 หวัขอ้ 
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2. สมาชิกในกลุ่มผลดักนัเล่าลกัษณะ
ส าคญัของสถาบนัทางสังคมไทยท่ีตน
ศึกษาใหส้มาชิกในกลุ่มฟังทีละคนเรียง 
ตามล าดบัเป็นการเล่าเร่ืองรอบวง และให้
สมาชิกคนอ่ืนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม 
 3. สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัสรุปประเด็น
ส าคญัของลกัษณะสถาบนัทางสังคมไทย 
จากนั้นครูสุ่มตวัแทนกลุ่มออกมา 
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป
ความส าคญัและลกัษณะส าคญัของ
สังคมไทย 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

: เทคนิคคู่คิดส่ีสหาย 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ภาพเก่ียวกบั
ความขดัแยง้ของกลุ่มคนในสังคม แลว้
ตอบค าถาม  
2. ครูอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่
ความขดัแยง้ในสังคมไทยมีปัจจยัส าคญั
หลายประการท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ 
 
ขั้นสอน 
1. นกัเรียนกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) 
ร่วมกนัศึกษาความรู้เร่ือง ปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ จากหนงัสือเรียน 
จากนั้นใหส้มาชิกในกลุ่มจบัคู่กนัเป็น 2 คู่ 
ใหแ้ต่ละคู่ช่วยกนัท าใบงานที่ 2.1 เร่ือง 
ความขัดแย้งในสังคมไทย 
 2. นกัเรียนแต่ละคู่ผลดักนัน าเสนอ



ค าตอบในใบงานท่ี 2.1 ท่ีคู่ของตนเอง
ช่วยกนัท าและใหอี้กคู่หน่ึงช่วยเสนอแนะ 
เพิ่มเติม 
 3. ครูใหต้วัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ
ใบงานหนา้ชั้นเรียน และใหก้ลุ่มผูฟั้งช่วย
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครู 
เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 
ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ
ไทยและแนวคิดในการลดความขดัแยง้ 

16 หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี  7 

สังคมของผู ้
สูงวยั 

-ปัจจยัพื้นฐานของ
สูงวยั 
-แนวทางในการ
พฒันาดูแล 
-อตัราการเพิ่มของ
ผูสู้งวยั 
-คุณภาพชีวติ 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

: เทคนิคเล่าเร่ืองรอบวง 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 
คละกนัตามความสามารถ ใหแ้ต่ละกลุ่ม
ช่วยกนัวเิคราะห์ภาพท่ีครูแจกใหว้า่ 
เป็นลกัษณะส าคญัของสังคมไทยอยา่งไร 
2. ครูแจกภาพเก่ียวกบัสังคมไทยให้
นกัเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ ใหแ้ต่ละกลุ่ม
วเิคราะห์วา่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของ 
สังคมไทยอยา่งไร จากนั้นส่งตวัแทนกลุ่ม
ออกมาน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดย
ครูเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 
และอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียนเขา้ใจถึง
ลกัษณะของสังคมไทย 
ขั้นสอน 
1. ครูมอบหมายให้นกัเรียนซ่ึงเป็นสมาชิก
ของกลุ่มศึกษาความรู้เร่ือง ลกัษณะของ
สถาบนัทางสังคมไทย จากหนงัสือเรียน
คนละ 1 หวัขอ้ 
2. สมาชิกในกลุ่มผลดักนัเล่าลกัษณะ

2 



ส าคญัของสถาบนัทางสังคมไทยท่ีตน
ศึกษาใหส้มาชิกในกลุ่มฟังทีละคนเรียง 
ตามล าดบัเป็นการเล่าเร่ืองรอบวง และให้
สมาชิกคนอ่ืนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม 
 3. สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัสรุปประเด็น
ส าคญัของลกัษณะสถาบนัทางสังคมไทย 
จากนั้นครูสุ่มตวัแทนกลุ่มออกมา 
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป
ความส าคญัและลกัษณะส าคญัของ
สังคมไทย 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

: เทคนิคคู่คิดส่ีสหาย 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ภาพเก่ียวกบั
ความขดัแยง้ของกลุ่มคนในสังคม แลว้
ตอบค าถาม  
2. ครูอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่
ความขดัแยง้ในสังคมไทยมีปัจจยัส าคญั
หลายประการท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ 
 
ขั้นสอน 
1. นกัเรียนกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) 
ร่วมกนัศึกษาความรู้เร่ือง ปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ จากหนงัสือเรียน 
จากนั้นใหส้มาชิกในกลุ่มจบัคู่กนัเป็น 2 คู่ 
ใหแ้ต่ละคู่ช่วยกนัท าใบงานที่ 2.1 เร่ือง 
ความขัดแย้งในสังคมไทย 
 2. นกัเรียนแต่ละคู่ผลดักนัน าเสนอ
ค าตอบในใบงานท่ี 2.1 ท่ีคู่ของตนเอง



ช่วยกนัท าและใหอี้กคู่หน่ึงช่วยเสนอแนะ 
เพิ่มเติม 
 3. ครูใหต้วัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ
ใบงานหนา้ชั้นเรียน และใหก้ลุ่มผูฟั้งช่วย
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครู 
เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 
ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปปัจจยั
ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ
ไทยและแนวคิดในการลดความขดัแยง้ 

17-18-
19 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี  8 

การเมืองการ
ปกครอง 

-รูปแบบการ
ปกครอง 
-เปรียบเทียบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ี
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-รัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั 
การเลือกตั้ง การ
มีส่นร่วม การ
ตรวจสอบ 
-ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
พฒันา
ประชาธิปไตย 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

: เทคนิคโต๊ะกลม 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูน าข่าวเก่ียวกบักิจกรรมการเมือง
ของประเทศต่างๆ มาใหน้กัเรียนวเิคราะห์
วา่ ประเทศดงักล่าวมีระบอบการ 
ปกครองแบบใด โดยมีครูตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง 
ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายความรู้ใหน้กัเรียนเขา้ใจถึง
ระบอบการปกครองในปัจจุบนัท่ีส าคญั คือ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การปกครองระบอบเผด็จการ 
2. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 
คละกนัตามความสามารถ ร่วมมือกนั
ศึกษาความรู้เร่ือง รูปแบบการ 
ปกครองในยคุปัจจุบนั จากหนงัสือเรียน
หรือหนงัสือคน้ควา้เพิ่มเติม 
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัท าใบงาน
ที ่1.1 เร่ือง รูปแบบการปกครองในยุค
ปัจจุบัน ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

6 



  1)  สมาชิกคนท่ี 1 ของกลุ่มเขียน
ค าตอบขอ้ 1 แลว้ส่งใบงานใหค้นต่อไป 
  2)  สมาชิกคนต่อไปอ่านค าตอบ
ของสมาชิกท่ีเขียนไปแลว้ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแลว้เขียนค าตอบเพิ่มเติม  
จากนั้นเขียนค าตอบขอ้ 2 และตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 
สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะเวยีนกนัตอบ
ค าถามจนครบทุกขอ้มีจ านวนเท่ากนั 
4. ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจค าตอบใน
ใบงานท่ี 1.1 
ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปลกัษณะ
ส าคญัของรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 

กระบวนการกลุ่ม 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูขออาสาสมคัรนกัเรียน 3 คน 
ออกมาอ่านข่าวคนละ 1 ข่าว ซ่ึงเป็นข่าว
เก่ียวกบักิจกรรมทางการเมืองการ 
  ปกครอง และใหน้กัเรียนผูฟั้ง
ช่วยกนัตอบค าถามเก่ียวกบัสาระส าคญั 
ผลดี และบทบาทส าคญัของสถาบนั 
  การเมืองการปกครอง 
 2. ครูอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียน
เขา้ใจวา่ กิจกรรมในข่าวดงักล่าวนั้น
สอดคลอ้งกบักระบวนการประการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ขั้นสอน 

ก าหนดผู้น าและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
  นกัเรียนกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) 



เลือกผูน้ ากลุ่มและแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ
งานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มศึกษาความรู้ 
เก่ียวกบัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทย และ
เปรียบเทียบการปกครองของไทยกบั
ประเทศอ่ืนท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
วางแผน 
สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนศึกษา
ขอ้มูลตามประเด็นท่ีครูก าหนดคนละ 1 
หวัขอ้ 
ปฏิบัติตามแผน 
  สมาชิกแต่ละคนปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายภายในเวลาท่ีก าหนด และ
ตอบค าถามในใบงานที ่2.1 เร่ือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ใน
ส่วนท่ีตนรับผดิชอบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลดักนั
อธิบายผลงานท่ีตนรับผดิชอบ สมาชิกใน
กลุ่มช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งในการ 
ตอบค าถาม 
ปรับปรุงและพฒันา 
  สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกนั
ประเมินผลรวมและปรับปรุงผลงานใหมี้
คุณภาพ 
ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจค าตอบใน
ใบงานท่ี 2.1 และสรุปประเด็นส าคญั
เก่ียวกบัเร่ือง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทย 



วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
ทบทวนความรู้เดิม 
1. ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบเก่ียวกบั
ความส าคญัของรัฐธรรมนูญ 
2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจถึง
โครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 
แสวงหาความรู้ใหม่ 
 สมาชิกกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ช่วยกนั
ก าหนดหมายเลขประจ าตวัใหส้มาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มตั้งแต่หมายเลข 1-4    แลว้ใหแ้ต่
ละคนแยกยา้ยไปเขา้กลุ่มใหม่ท่ีมีหมายเลข
เดียวกนัเพื่อศึกษาความรู้เร่ือง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย จากหนงัสือเรียน
ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให้ 
ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ 
และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
 สมาชิกในกลุ่มใหม่ศึกษาความรู้ตาม
หวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายและท าใบงาน 
ดงัน้ี 
  -  สมาชิกกลุ่มหมายเลข 1  ท าใบ
งานที ่3.1 เร่ือง การเลอืกตั้ง 
  -  สมาชิกกลุ่มหมายเลข 2  ท า 
ใบงานที ่3.2 เร่ือง การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 
  -  สมาชิกกลุ่มหมายเลข 3  ท า 
ใบงานที ่3.3 เร่ือง การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 
  -  สมาชิกกลุ่มหมายเลข 4  ท า 
ใบงานที ่3.4 เร่ือง รัฐบาล 
แลกเปลีย่นความรู้ความเข้าใจกบักลุ่ม 



1. ครูสนทนากบันกัเรียนถึงประเด็น
ส าคญัเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญในเร่ือง การ
เลือกตั้งและการบริหารราชการแผน่ดิน 
ของรัฐบาล 
2. สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแยกยา้ยกนักลบั
เขา้กลุ่มเดิม และน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามา
พร้อมใบงานในส่วนท่ีตน 
รับผดิชอบมาเล่าใหส้มาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม
ฟัง 
3. ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบใน
ใบงานท่ี 3.1-3.4 
สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรู้
ในประเด็นท่ีส าคญัของบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญเก่ียวกบัการเลือกตั้งการมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบอ านาจรัฐ 
ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดหา
รูปแบบในการน าเสนอผลงานดว้ยวธีิการ
ท่ีแสดงถึงความคิดสร้างสรรค ์ตวัแทน
กลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 1. ครูมอบหมายให้นกัเรียนน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการคิดวิเคราะห์ปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตย 
ของไทย โดยน าข่าวท่ีแสดงถึงปัญหาส าคญั
มาวเิคราะห์และตอบค าถามในใบงานที ่3.5 
เร่ือง ปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยของไทย และน าผลงานส่ง
ครูผูส้อน ครูเลือกผลงานท่ีมีคุณภาพตามท่ี
ก าหนดติดป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 



1. การวดัและประเมินผล  (100  คะแนน) 

การวดัประเมนิผล 

 1 วธิีการวดั 

  - สังเกต 
  - อภิปราย ซกัถาม 
  - ทดสอบ 
  - ใบงาน 
  - แบบฝึกกิจกรรม 
 2 เคร่ืองมอืการวดัผล 

  - แบบสังเกต 
  - ใบงาน 
  - แบบฝึก 
 3 เกณฑ์การวดั 

  - แบบทดสอบ 

   80 – 90 % ดีมาก 
   70-79 %  ดี 
   60-69 % พอใช ้
   50 %  ผา่นเกณฑ ์
  -  แบบสังเกต 

   3   ดีมาก 
   2   ดี 

1 พอใช ้
 

 



ตาราง วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวดั รายวชิา พระพุทธศาสนา รหัสวชิา ส23105

มัธยมศึกษาปีที ่3 

            มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั 

หนว่ยการเรียนรู้ 

                 มาตรฐาน ส1.1 

1      2      3      4      5      6     7    8     9    10 

         มาตรฐาน ส1.2 

1     2     3     4    5    6    7 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 
กฎหมายแพง่ 

1 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 
กฎหมายอาญา 
 

  

     หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 

สิทธิมนุษยชน   

  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 

วฒันธรรมไทย 

  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5 

วฒันธรรมสากล 

  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6 

สังคมไทย 

  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  7 

สังคมของผูสู้งวยั 

  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  8 

การเมืองการปกครอง 

  

15. แหล่งการเรียนรู้ 

1.จากการฟังบรรยาย 



2. จากการคน้ควา้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต 
3. หนงัสือเอกสารประกอบการเรียน  เร่ืองกฎหมายง่ายนิดเดียวของกระทรวงยติุธรรม 
4. แข่งขนัตอบปัญหากฎหมาย 
5. ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียน 
6. อ่านฟังข่าว การกระท าความผดิต่าง ๆ จาก วทิย ุ โทรทศัน ์ หนงัสือพิม ์
7. ศึกษาเรียนรู้ ณ ศาลจงัหวดัอุทยัธานี 
8.  ศึกษาวฒันธรรมประเพณีในชุมชนทอ้งถ่ิน 
9.  ร่วมกิจกรรมและน าภูมิปัญญาไทย พฒันาเพื่อเสริมสร้างอาชีพเพิ่มรายได ้
10.   Internet                                  

                                                    ลงช่ือ.................................................... 

     (นางสาวดาวเรือง    ศิริรักษ)์ 

 

ความเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

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

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

      ลงช่ือ...................................................... 

                (นางสาวดาวเรือง    ศิริรักษ)์ 

ความเห็นของรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

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

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

      ลงช่ือ...................................................... 

                (นางวชิราภรณ์    รัตนะวงศไ์ชย)) 



ความเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียนอุทยัวิทยาคม

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

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

      ลงช่ือ...................................................... 

                (นายจิณณาวฒัน ์  โคมบวั) 

 


