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วชิาชีวติกบัสังคมไทย     รหัส      20005101 

จุดประสงค์รายวชิา 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร 
หลกัธรรมในการพฒันางานพฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม และความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ 
ในสังคมโลก 
 2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยโดยประยกุตใ์ช้ 
ศาสนธรรมในการพฒันางานพฒันาคนและสังคม การใชห้ลกัสันติวธีิในสังคมไทย และการอยูร่่วมกนั 
อยา่งสันติสุข 
 3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติ 
 4.ตระหนกัในการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เห็น
คุณค่า 
ของศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมใน 
การพฒันางานคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก 
บนพื้นฐานของศาสนธรรม 

3.ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการด าเนินชีวิต 
4.ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับพฒันาการทางเพศเม่ือเปล่ียนแปลงเข้าสู่วยัรุ่น การดูแลรักษาทางเพศ 
สัมพนัธภาพกบัความคาดหวงัต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทกัษะการตดัสินใจ 
การต่อรองและการส่ือสารความตอ้งการความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนกัในคุณค่าของตนเองบน
พื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น สิทธิในการแสดงออกตามวถีิชีวิตทางเพศภายใตก้รอบของกฎหมาย
ดว้ยเพศ สังคม และวฒันธรรม ตลอดจนภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใชแ้หล่ง
บริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 
 

 



ช่ือหน่วย 
จุดประสงค์รายวชิา สมรรถนะรายวชิา 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1.สังคมและโครงสร้างทางสังคม  
       

  

2.การจดัระเบียบทางสังคม  
       

  

3.ศิลปวฒันธรรม  
       

  

4.ภูมิปัญญาไทย  
       

  

5.หลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร  
       

  

6.หลกัธรรมเพื่อพฒันาคน พฒันางาน 

และสังคม        
 

 
 

7.สันติวฒันธรรม  
       

  

8.ความเป็นพลเมืองดี           

9. ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ 
       

  

10. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการสอนทีบู่รณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม 
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
รหัส20005101ชีวติกบัสังคมไทย 

สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

1 1 1-3 ปฐมนิเทศ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

1. สังคม 

ความหมายของสังคม 

สาเหตุการอยู่ร่วมกัน

เป็นสังคม 

ลั ก ษณ ะ ทั่ ว ไ ป ข อ ง

สังคม 

หนา้ท่ีของสังคม 

องคป์ระกอบของสังคม 

 

1. อธิบายความหมาย

ของสังคม สาเหตุ การ

อยู่ ร่วมกัน ลักษณะ

และหน้าท่ี ตลอดจน

องค์ป ระกอบขอ ง

สังคมได ้

2. อธิบายความหมาย

ของโครงสร้างทาง

สังคม ลักษณะและ

องค์ป ระกอบขอ ง

โครงสร้างทางสังคม

ได ้

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

ความมีวนิยั 

ความรับผดิชอบ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความรักสามคัคี 

ความกตญัญูกตเวที 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

2 4-6 2. โครงสร้างทางสังคม 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

โครงสร้างทางสังคม 

ลกัษณะโครงสร้างทาง

สังคม 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

โครงสร้างทางสังคม 

3 2 7-9 หน่วยการเรียนรู้ที ่2 

1. การจัดระเบียบทาง

สังคม 

ความหมายของการจดั

ร ะ เ บี ย บ ท า ง สั ง ค ม 

ขอบ เขตของการจัด

ระเบียบทางสังคม 

ร ะ ดั บ ข อ ง ก า ร จั ด

ระเบียบทางสังคม แนว

ทางการจดัระเบียบทาง

สังคม 

1. อธิบายความหมาย

แ ล ะ ข อ บ เ ข ต 

ตลอดจนแนวทาง

และความส าคัญของ

การจัดระเบียบทาง

สังคมได ้

2. อธิบายความหมาย

และบอกเคร่ืองมือใน

การควบคุมทางสังคม

ได ้



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

พื้นฐานเ บ้ืองต้นของ

ก ารจัด ระ เ บี ยบท า ง

สังคม ความส าคญัของ

ก ารจัด ระ เ บี ยบท า ง

สังคม 

2. เคร่ืองมือในการจัด

ระเบียบทางสังคม 

บรรทัดฐานทางสังคม 

บทบาท 

สถานภาพ การควบคุม

ทางสังคม 

4 3 10-12 หน่วยการเรียนรู้ที ่3 

1. วฒันธรรม 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

วฒันธรรม หน้าท่ีของ

วฒันธรรม 

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

วฒันธรรมไทย  

1. อธิบายความหมาย 

หน้า ท่ี  ความส าคัญ 

ต ล อ ด จ น

องค์ป ระกอบและ

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

วฒันธรรมได ้

2 .  อธิบายถึงคุณค่า

ทางว ัฒนธรรมและ

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

ความมีวนิยั 

ความรับผดิชอบ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความรักสามคัคี 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

ปั จจัย ท่ี ส่ ง เส ริมการ

เกิดข้ึนของวฒันธรรม

ไทย 

ลัก ษณะส า คัญ ข อ ง

วั ฒ น ธ ร ร ม 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

วัฒนธรรม  ประ เภท

ของวฒันธรรม 

2. วฒันธรรมหลักของ

คนไทย 

วัฒ น ธ ร ร ม ท่ี แ ส ด ง

เอกลักษณ์ของความ

เป็นไทย  

ระดับของวัฒนธรรม

ไทย 

เอกลักษณ์ของความ

เป็นไทยได ้

3. อธิบายปัจจัยท่ีท า

ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

เ ป ล่ี ย น แ ป ล งท า ง

วฒันธรรมได ้

4 .  อ ธิ บ า ย ค ว า ม

แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง

ว ัฒนธรรมไทยกับ

วฒันธรรมสากล แนว

ทางการธ ารง รักษา

และการด าเนินชีวติ 

ในสังคมได ้

ความกตญัญูกตเวที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 13-15 3 .  ปั จ จั ย ท่ี ท า ใ ห้

ว ัฒ น ธ ร ร ม มี ค ว า ม

แตกต่างกนั 

ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม

แตกต่างทางวฒันธรรม 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ

เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ท า ง

วฒันธรรม 

การเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรม 

4. กระบวนการปลูกฝัง

แ ล ะ ก า ร สื บ ท อ ด

วฒันธรรมไทย 

แนวทางการธ ารงรักษา

วัฒนธรรมไทย  การ

เลือกรับวฒันธรรม 

วฒันธรรมไทยกับการ

ด า เ นิ น ชี วิ ต ใ น

สังคมไทย ประโยชน์

แ ล ะ คุ ณ ค่ า ท า ง

วฒันธรรม 

ความแตกต่างระหว่าง

ว ัฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย กั บ

วฒันธรรมสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

ความมีวนิยั 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

6 4 16-18 หน่วยการเรียนรู้ที ่4 

1. ภูมิปัญญาไทย 

คว ามหม า ย ขอ ง ภู มิ

ปัญญาไทย ขอบข่าย

ของภูมิปัญญาไทย 

ความส า คัญของ ภู มิ

ปัญญาไทย ประเภท

ของภูมิปัญญาไทย 

ลักษณะของภูมิปัญญา

ไทย การจัดแบ่งสาขา

ภูมิปัญญาไทย 

2 .  ภู มิ ปั ญ ญ า ใ น

สังคมไทย 

ลักษณะความสัมพนัธ์

ของภูมิปัญญาไทย การ

ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาไทย 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ไทยท่ีเหมาะสม 

อธิบายความหมาย 

ความส าคญั ลักษณะ 

ขอบข่ า ย  ประ เภท 

และจัดแบ่งสาขาภูมิ

ปัญญาไทยได ้

2. อธิบายภูมิปัญญา

และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย ท่ี

เหมาะสมได ้

3. อธิบายคุณค่าและ

ความส าคัญของภูมิ

ปัญญาและรู้จกัผูท้รง

ภู มิ ปั ญ ญ า ใ น

ระดบัชาติได ้

ความรับผดิชอบ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความรักสามคัคี 

ความกตญัญูกตเวที 

 

 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

3. การประกาศยกย่อง

เชิดชูเกียรติผู ้ทรงภูมิ

ปัญญาในระดบัชาติ 

คุณค่าและความส าคญั

ของภูมิปัญญาไทย 

7 5 19-21 หน่วยการเรียนรู้ที ่5 

1. ธรรมาภิบาล 

ความหมายของธรร

มาภิบาล เป้าหมายของ

ธรรมาภิบาล 

ความส าคัญของธรร

มาภิบาล องค์ประกอบ

ของหลกัธรรมาภิบาล 

ลักษณะของธรรมาภิ

บาล 

1.อธิบายความหมาย

ข อ ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล 

ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ

ความส าคัญ รวมถึง

เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ

องค์ป ระกอบขอ ง

หลกั 

ธรรมาภิบาลได ้

2 .  อธิบายแนวทาง

ปฏิบติัตามหลกั “ธรร

มาภิบาล” ได ้

3. อธิบายความส าเร็จ

ในการส ร้างระบบ

ธรรมาภิบาลได ้

8 22-24 2. แนวทางปฏิบัติตาม

หลกั “ธรรมาภิบาล” 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

3. ความส าเร็จในการ

ส ร้างระบบธรรมา ภิ

บาล 

4. ประโยชน์ของธรร

มาภิบาล 

4. อธิบายประโยชน์

ของธรรมาภิบาลต่อ

ภาครัฐและภาคธุรกิจ

ได ้

9 6 25-27 หน่วยการเรียนรู้ที ่6 

1.หลักธรรมเพื่อการ

พฒันาคน 

2. หลักธรรมเพื่อการ

พฒันางาน 

 

 

1.อธิบายหลักธรรม

เพื่ อ ก า รพัฒนาคน 

พั ฒ น า ง า น  แ ล ะ

พฒันาสังคม เพื่อการ

ประยุกต์ใช้ในสังคม

ได ้

 

 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

ความมีวนิยั 

ความรับผดิชอบ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความรักสามคัคี 

ความกตญัญูกตเวที 

10 6 28-30 3. หลักธรรมเพื่อการ

พฒันาสังคม 

 

  



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

11 7 31-33 หน่วยการเรียนรู้ที ่7 

1.ความหมายของสันติ

วฒันธรรม 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สั น ติ

วฒันธรรม 

เกณฑ์วดัสังคมท่ีมีสันติ

วฒันธรรม 

2. แนวทางสร้างสันติ

วฒันธรรมในสังคม 

อุปสรรคการสร้างสันติ

วฒันธรรมในสังคม 

แนวทางการสร้างสันติ

วฒันธรรมบนพื้นฐาน

ค าสอนของศาสนาท่ี

ตนนบัถือ 

1.อธิบายความหมาย

และลกัษณะของสันติ

ว ัฒนธรรม  รวมถึง

บอกเกณฑ์วดัสังคมท่ี

มีสันติวฒันธรรมได ้

2 .  อธิบายแนวทาง

สร้างสันติวฒันธรรม

และอุปสรรคในการ

สร้างสันติวฒันธรรม

ในสังคมได ้

 

12 8 34-36 หน่วยการเรียนรู้ที ่8 

1 .  ค ว า มหม า ย ข อ ง

พลเมืองดี 

1.อธิบายความหมาย

ของคุณลักษณะของ

พลเมืองดีได ้

 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

พลเมืองดี 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

พลเมืองดี 

2 .  อ ธิบายการ เ ป็น

พ ล เ มื อ ง ดี ต า ม

ห ลั ก ก า ร

ประชาธิปไตย วิธีการ

ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น

พลเมืองดี คุณธรรม

จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ

ประโยชน์ของการ

ส่งเสริมให้ปฏิบติัตน

เป็นพลเมืองดีได ้

13 37-39 2. การเป็นพลเมืองดี

ต า ม ห ลั ก ก า ร

ประชาธิปไตย 

แนวทางการส่งเสริม

การเป็นพลเมืองดี 

วิธีการปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดี 

คุณธรรมจริยธรรมของ

การเป็นพลเมืองดี 

แนวทางการส่งเสริมให้

ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

ประ โ ย ชน์ แ ล ะ ก า ร

ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

 

14 9 40-42 หน่วยการเรียนรู้ที ่9 ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

1.ความหมายของความ

ร่วมมือกบัต่างประเทศ 

จุดมุ่งหมาย ความส าคญั 

2 .  ลั ก ษ ณ ะ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ 

ข อ บ เ ข ต ข อ ง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด า เ นิ น ง า น ด้ า น

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ 

1.อธิบายความหมาย

ของความร่วมมือกับ

ต่างประเทศได ้

2 .  อ ธิบ ายลักษณะ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์  

ขอบเขต และปัจจยัท่ี

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร

ด า เ นิ น ง า น ด้ า น

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ประเทศได ้

3 .  อ ธิ บ า ย

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศของไทยใน

อดีตสมยัสุโขทยั สมยั

อ ยุ ธ ย า  ส มั ย

รัตนโกสินทร์ สมยั 

ปรับปรุงประเทศให้

ทั น ส มั ย  ส มั ย

สงครามโลกคร้ังท่ี 1-

ความมีวนิยั 

ความรับผดิชอบ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความรักสามคัคี 

ความกตญัญูกตเวที 

15 43-45 3 . ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ระหว่างประเทศของ

ไทยในอดีต 

ส มั ย สุ โ ข ทั ย  ส มั ย

อ ยุ ธ ย า  ส มั ย

รัตนโกสินทร์ 

 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

4. ประชาคมอาเซียน 1 และสมัยสงคราม

เยน็ถึงปัจจุบนัได ้

4. อธิบายและเข้าใจ

ก า ร ก่ อ ตั้ ง ข อ ง

ประชาคมอาเซียนได ้

16 10 46-48 หน่วยการเรียนรู้ที ่10 

1 .  ค ว า ม เ ป็ น ม า 

ความส าคญั และคุณค่า 

ข อ ง ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียงต่อ

สังคมไทย 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง 

ความ เ ป็นมาของค า

นิ ย าม  “ป รัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 

1.อธิบายความเป็นมา 

ค ว า ม ส า คัญ  แ ล ะ

คุณค่ า ของป รัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ต่อสังคมไทยได ้

2 .  อธิบายแนวทาง

ปฏิบัติ เง่ือนไข และ

เ ป้ าหมายตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้

3.  อธิบายหลักและ

แนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

2. แนวทางปฏิบัติตน

ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เง่ือนไขการสร้างความ

พอเพียง เป้าหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3 .  หลักแนว คิดของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. อธิบายการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัได ้

5. อธิบายการพฒันา

ประเทศในอนาคต 

แนวทางการแกปั้ญหา

และพัฒนาท้อง ถ่ิน 

การสร้างอัตลักษณ์

ของชาติ 

และประยุกต์ใช้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้

 

 

 

 

 

 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

ความมีวนิยั 

ความรับผดิชอบ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความรักสามคัคี 

ความกตญัญูกตเวที 

17 49-51 4. หลกัการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั 

5. การพัฒนาประเทศ

ในอนาคต 

แนวทางการแก้ปัญหา

และพฒันาทอ้งถ่ินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

ชัว่โมง

ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และ

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

การสร้างอตัลกัษณ์ของ

ชาติบนพื้นฐานแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

การประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในทอ้งถ่ิน 

18   สอบปลายภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่1         หน่วยที ่1 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่1-3 

ช่ือหน่วย ปฐมนิเทศ +สังคมและโครงสร้างทางสังคม จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ลกัษณะพิเศษของมนุษยป์ระการหน่ึงคือ เป็นสัตวส์ังคม หมายความวา่ มนุษยจ์ะอยูโ่ดดเด่ียวไม่ได้

จ  าเป็น 

ตอ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ท่ีเรียกวา่ “สังคม” เพราะตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั สังคมของมนุษยมี์ขนาดหรือ 

ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัและเหมือนกนั มีการสร้างสรรค์วฒันธรรมในการด ารงชีวิต มีการก าหนด

โครงสร้าง 

ทางสังคม มีการจดัระเบียบทางสังคม และมีสถาบนัทางสังคม เป็นหน่วยก าหนดระบบความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลใน 

สังคม อนัน าไปสู่การแกปั้ญหาและพฒันาสังคมนั้นๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้มากข้ึน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมายของสังคม สาเหตุ การอยูร่่วมกนั ลกัษณะและหนา้ท่ี ตลอดจนองคป์ระกอบของสังคม
ได ้
2. อธิบายความหมายของโครงสร้างทางสังคม ลกัษณะและองคป์ระกอบของโครงสร้างทางสังคมได้ 
สมรรถนะรายวชิา 
 1แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 

ปฐมนิเทศ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

1. สังคม 

ความหมายของสังคม 

สาเหตุการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม 

ลกัษณะทัว่ไปของสังคม 

หนา้ท่ีของสังคม 



องคป์ระกอบของสังคม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (ปฐมนิเทศ) 

 1.ครูแนะน าตวัเอง และใหผู้เ้รียนแนะน า ดว้ยขอ้มูลง่ายๆ เช่น ช่ือ-นามสกุล, ช่ือเล่น  เป็นตน้ 

 2.ครูช้ีแจงจุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และสมรรถนะรายวชิา แนวทางการวดัผลและการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนกฎกติกาในการเรียน 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูแสดงภาพใหน้กัศึกษาดู 

 

 2.ครูถามนกัศึกษาวา่แต่ละคนท าอะไร 

 3.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายวา่ท าไมเขาตอ้งแบ่งงานกนัท า 

 ขั้นสอน 

 4.ครูอธิบายความหมายของสังคม 

 5.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพ จากนั้นอภิปรายวา่เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของการรวมกนัเป็นสังคมอยา่งไร 

 6.ครูอธิบายลกัษณะทัว่ไปของสังคม 

 7.ครูอธิบายหนา้ท่ีของสังคม 

 8.ครูถามนกัศึกษาวา่องคป์ระกอบของสังคมมีอะไรบา้ง จากนั้นครูเขีนไวบ้นกระดาน 

 9.ครูอธิบายเร่ืององคป์ระกอบทางสังคม 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

10.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพจากนั้นอภิปรายวา่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของสังคมอยา่งไร 

11.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 1.1 และ 1.2 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 



 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูใหน้กัศึกษาจดับอร์ดเร่ืองหนา้ท่ีของสังคม 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่2         หน่วยที ่1 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่4-6 

ช่ือหน่วย สังคมและโครงสร้างทางสังคม   จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ลกัษณะพิเศษของมนุษยป์ระการหน่ึงคือ เป็นสัตวส์ังคม หมายความวา่ มนุษยจ์ะอยูโ่ดดเด่ียวไม่ได้

จ  าเป็น 

ตอ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ท่ีเรียกวา่ “สังคม” เพราะตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั สังคมของมนุษยมี์ขนาดหรือ 

ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัและเหมือนกนั มีการสร้างสรรค์วฒันธรรมในการด ารงชีวิต มีการก าหนด

โครงสร้าง 

ทางสังคม มีการจดัระเบียบทางสังคม และมีสถาบนัทางสังคม เป็นหน่วยก าหนดระบบความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลใน 

สังคม อนัน าไปสู่การแกปั้ญหาและพฒันาสังคมนั้นๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้มากข้ึน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมายของสังคม สาเหตุ การอยูร่่วมกนั ลกัษณะและหนา้ท่ี ตลอดจนองคป์ระกอบของสังคม
ได ้
2. อธิบายความหมายของโครงสร้างทางสังคม ลกัษณะและองคป์ระกอบของโครงสร้างทางสังคมได้ 
สมรรถนะรายวชิา 
 1แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 

2. โครงสร้างทางสังคม 

ความหมายของโครงสร้างทางสังคม 

ลกัษณะโครงสร้างทางสังคม 

องคป์ระกอบของโครงสร้างทางสังคม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 



 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูถามนกัศึกษาวา่สาเหตุของการรวมกนัเป็นสังคมมีอะไรบา้ง 

 2.ครูเขียนค าตอบไวบ้นกระดาน จากนั้นครูถามเพิ่มเติม 

  ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของโครงสร้างทางสังคม 

 4.ครูอธิบายความหมายของลกัษณะโครงสร้างทางสังคม จากนั้นใหเ้ปรียบเทียบภาพ 3 ภาพวา่มี

ลกัษณะทางสังคมต่างกนัอยา่งไร 

 5.ครูอธิบายเร่ืองกลุ่มสังคม จากนั้นครูเขียนค าวา่ โรงเรียน  วดั บริษทัไวบ้นกระดาน แลว้ถาม

นกัศึกษาวา่อะไรคือกลุ่มสังคม 

 6.ครูยกตวัอยา่งกลุ่มคนแลว้สุ่มถามนกัศึกษาวา่เป็นกลุ่มปฐมภูมิ หรือ กลุ่มทุติยภูมิ 

 7.ครูอธิบายเร่ืองลกัษณะส าคญัและความส าคญัของกลุ่มทางสังคม 

 8.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มใหอ้ภิปรายเก่ียวกบัการจดัระเบียบทางสังคมประเภทต่างๆ 

  -บรรทดัฐาน 

  -สถานภาพ 

  -บทบาท 

 9.ครูอธิบายเร่ืองสถาบนัทางสังคม จากนั้นแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม อภิปรายเก่ียวกบัสถาบนั

ทางสังคมประเภทต่างๆดงัน้ี 

  -สถาบนัครอบครัว 

  -สถาบนัการศึกษา 

  -สถาบนัเศรษฐกิจ 

  -สถาบนัศาสนา 

  -สถาบนัการเมืองการปกครอง 

 10.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 1.3 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

11.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

12.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

13.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

 



ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 

 

 

 



 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูใหน้กัศึกษาจดับอร์ดเก่ียวกบัสถาบนัสังคมประเภทต่างๆกบัการพฒันาประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่3         หน่วยที ่2 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่7-9 

ช่ือหน่วย การจัดระเบียบทางสังคม    จ านวนช่ัวโมง 3

ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 การจดัระเบียบทางสังคม เป็นการจดัหน่วยหรือกลุ่มของสังคมเป็นส่วนย่อยอย่างมีระบบ โดย

ค านึงถึงเร่ืองเพศ 

อาย ุเครือญาติ อาชีพ ทรัพยสิ์น เอกสิทธ์ิ อ านาจ สถานภาพ ฯลฯ แต่ละส่วนยอ่ยมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

โดยมี 

แบบอย่าง กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งประเพณีเป็นแนวด าเนินหรือปฏิบติั (ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๔๒ : 

๓๕๔) โดยมี 

ความมุ่งหมายในการท าให้เกิดความมีระเบียบในสังคมมนุษย ์เพราะเม่ือสังคมมีระเบียบ สังคมก็จะมีความ

สงบมัน่คง 

ถาวร และสมาชิกของสังคมสามารถด าเนินชีวิตของตนไปได ้ดงันั้น ทุกสังคมจึงตอ้งมีการจดัระเบียบทาง

สังคม และ 

การจดัระเบียบทางสังคมเป็นกระบวนการจดัให้มีกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ เช่น บรรทดัฐานทางสังคม ระบบ

ค่านิยม 

ความเช่ือทางสังคม อุดมการณ์ ระบบสัญลกัษณ์ และสถาบนัทางสังคม เพื่อให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็น

แนวทาง 

ในการปฏิบติัต่อกนั นอกจากน้ี การจดัระเบียบทางสังคมยงัเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพและบทบาทอยา่งใกลชิ้ด 

เม่ือพูดถึง 

การจดัระเบียบทางสังคม จึงจ าเป็นตอ้งกล่าวถึงหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ีดงัจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมายและขอบเขต ตลอดจนแนวทางและความส าคญัของการจดัระเบียบทางสังคมได ้
2. อธิบายความหมายและบอกเคร่ืองมือในการควบคุมทางสังคมได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 1แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 

 



คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 

1. การจดัระเบียบทางสังคม 

ความหมายของการจดัระเบียบทางสังคม  ขอบเขตของการจดัระเบียบทางสังคม 

ระดบัของการจดัระเบียบทางสังคม   แนวทางการจดัระเบียบทางสังคม 

พื้นฐานเบ้ืองตน้ของการจดัระเบียบทางสังคม  ความส าคญัของการจดัระเบียบทางสังคม 

2. เคร่ืองมือในการจดัระเบียบทางสังคม 

บรรทดัฐานทางสังคม    บทบาท 

สถานภาพ การควบคุมทางสังคม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง 

 2.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจท าเช่นน้ีเพราะเหตุใด 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของการจดัระเบียบสังคม และระดบัของการจดัระเบียบสังคม 

 4.ครูอธิบายพื้นฐานเบ้ืองตน้ของการจดัระเบียบสังคม 

 5.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายเก่ียวกบัแนวทางการจดัระเบียบสังคมและความส าคญัในการจดัระเบียบ

สังคม  จากนั้นใหอ้ภิปราย 

กรณีศึกษา: การเปิดสนามแข่งรถ ให้เด็กแว้นเข้ามาใช้ เพ่ือลดปัญหาการแข่งขันในท้องถนน 

จัดเป็นการจัดระเบียบสังคมหรือไม่อย่างไร 

 

 6.ครูใหน้กัเรียนดูภาพต่อไปน้ีจากนั้นอภิปรายวา่มีการควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไร 

 

 

 

 



 7.ครูอธิบายเร่ืองวถีิประชา จากนั้นใหน้กัศึกษาช่วยกนัคิดความแตกต่างของค าวา่ สมยันิยม ความ

นิยมชัว่ครู่ และความคลัง่ไคล ้วา่แตกต่างกนัอยา่งไร จากนั้นยกตวัอยา่ง 

8.ครูอธิบายเร่ืองจารีต 

9.ครูอธิบายเร่ืองกฎหมาย จากนั้นใหน้กัศึกษาช่วยกนัอภิปรายถึงความจ าเป็นของกฎหมายจากนั้น

ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 2.1 

10.ครูเขียนค าวา่ สถานภาพ ไวบ้นกระดานจากนั้นสุ่มถามนกัศึกษาวา่หมายถึงอะไร 

11.ครูอธิบายเก่ียวกบัสถานภาพจากนั้นใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 2.2 

12.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม อภิปรายเก่ียวกบัสถานภาพท่ีอาจขดัแยง้กนั จากกนั้นใหอ้อกมา

น าเสนอผลการอภิปราย และช่วยกนัยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 

13.ครูพูดวา่ “ดาราสาวคนน้ีเล่นไดส้มบทบาท” ครูถามนกัศึกษาวา่ ค  าวา่บทบาทหมายถึงอะไร 

14ครูอธิบายความหมายและความส าคญัของบทบาท 

15.ครูใหน้กัศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุ่มอภิปรายปัญหาท่ีเก่ียวกบัการแสดงบทบาท 

 -ปัญหาจากผูส้วมบทบาท 

 -ปัญหาจากการสับสนของบทบาท 

 -ปัญหาเกิดจากการละเมิดบทบาท 

16.ครูอธิบายเก่ียวกบัการควบคุมทางสังคม 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

17.ครูใหน้กัศึกษาช่วยกนัอภิปรายใบงานท่ี2.3 

18.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

19.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

20.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 



 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูใหน้กัศึกษาท าบทบาทสมมติกียวกบับทบาทท่ีขดัแยง้กนั 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

  

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่4         หน่วยที ่3 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่10-12 

ช่ือหน่วย ศิลปวฒันธรรม     จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีมัง่คัง่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรม ซ่ึงสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน ท าให้คน

ไทยมีความ 

แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ มีเอกลกัษณ์ประจ าชาติท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ ภาษา อุปนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด 

ตลอดจน 

กิริยามารยาทท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมายและขอบเขต ตลอดจนแนวทางและความส าคญัของการจดัระเบียบทางสังคมได ้
2. อธิบายความหมายและบอกเคร่ืองมือในการควบคุมทางสังคมได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 1.แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. สืบสานศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
สาระการเรียนรู้ 

1. วฒันธรรม 

ความหมายของวฒันธรรม   หนา้ท่ีของวฒันธรรม 

ความส าคญัของวฒันธรรมไทย  ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเกิดข้ึนของวฒันธรรมไทย 

ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม  องคป์ระกอบของวฒันธรรม  

ประเภทของวฒันธรรม 

2. วฒันธรรมหลกัของคนไทย 

วฒันธรรมท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย   ระดบัของวฒันธรรมไทย 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง 

 



 

 2.ครูถามนกัศึกษาวา่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของวฒันธรรม 

 4.ครูใหน้กัศึกษาช่วยกนัอภิปรายความส าคญัของวฒันธรรมไทย 

 5.ครูใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม อภิปรายเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม 

 6.ครูอธิบายเร่ืองประเภทของวฒันธรรม 

 7.ครูอธิบายเร่ืองหนา้ท่ีของวฒันธรรม 

8.ครูอธิบาใหน้กัศึกษาดูภาพ 

 

9.ครูใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายวา่ แม่น ้าก่อใหเ้กิดวฒันธรรมไทยอยา่งไรบา้ง 

10.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มจากนั้นอภิปรายเร่ืองปัจจยัท่ีส่งเสริมการเกิดข้ึนของวฒันธรรม 

11.ครูอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของวฒันธรรม 

12.ครูสุ่มถามนกัศึกษาวา่ เม่ือนึกถึงวฒันธรรมไทย นกัศึกษานึกถึงอะไรบา้ง จากนั้นครูเขียนไวบ้น

กระดาน 

13.ครูอธิบายเร่ืองวฒันธรรมหลกัของคนไทย และระดบัของวฒันธรรมไทย 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

14.ครูมอบหมายใบงานท่ี 3.1และ 3.2 

15.ครูใหน้กัศึกษาจบักลุ่ม 2-3คนท าใบงานท่ี 3.3 

16.ครูยกภาพท่ีน าเขา้สู่การเรียนใหน้กัศึกษาดูอีกคร้ัง แลว้ใหแ้สดงความเห็นวา่ เก่ียวขอ้งกบั

วฒันธรรมหรือไม่ อยา่งไร 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 



 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูใหน้กัศึกษาจดับอร์ดเร่ืองวฒันธรรมหลกัของคนไทย 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

  

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่5         หน่วยที ่3 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่13-15 

ช่ือหน่วย ศิลปวฒันธรรม     จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีมัง่คัง่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรม ซ่ึงสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน ท าให้คน

ไทยมีความ 

แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ มีเอกลกัษณ์ประจ าชาติท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ ภาษา อุปนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด 

ตลอดจน 

กิริยามารยาทท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมายและขอบเขต ตลอดจนแนวทางและความส าคญัของการจดัระเบียบทางสังคมได ้
2. อธิบายความหมายและบอกเคร่ืองมือในการควบคุมทางสังคมได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 1.แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. สืบสานศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
สาระการเรียนรู้ 

3. ปัจจยัท่ีท าใหว้ฒันธรรมมีความแตกต่างกนั 

การยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

4. กระบวนการปลูกฝังและการสืบทอดวฒันธรรมไทย 

แนวทางการธ ารงรักษาวฒันธรรมไทย   การเลือกรับวฒันธรรม 

วฒันธรรมไทยกบัการด าเนินชีวติในสังคมไทย  ประโยชน์และคุณค่าทางวฒันธรรม 

ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง 

 



 

 2.ครูถามนกัศึกษาวา่เพราะเหตุใดบา้นจึงมีความแตกต่างกนั 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายปัจจยัท่ีท าใหว้ฒันธรรมมีความแตกต่างกนั 

 4.ครูใหน้กัศึกาอภิปรายเร่ืองการยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 5.ครูยกตวัอยา่งการคมนาคมขนส่งในอดีต และเปรียบเทียบกบัปัจจุบนั 

 6.ครูอธิบายเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรม 

 7.ครูอธิบายเร่ืองกระบวนการปลูกฝังและสืบทอดวฒันธรรมไทย 

8.ครูอธิบายเร่ืองแนวทางการธ ารงรักษาวฒันธรรมไทย 

9.ครูใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายวฒันธรรมไทยกบัการด าเนินชีวติในสังคมไทย จากนั้นออกมา

น าเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

10.ครูสุมถามนกัศึกษาวา่ วฒันธรรมใดบา้งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยแท ้จากนั้นครูเขียน

ไวบ้นกระดาน แลว้ครูอธิบายเร่ืองความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 

11.ครูอธิบายเร่ืองการเลือกรับวฒันธรรม 

12.ครูสุ่มถามนกัศึกษาวา่ วฒันธรรมมีคุณค่าอยา่ไร จากนั้นครูเขียนไวบ้นกระดาน 

13.ครูอธิบายเร่ืองคุณค่าของวฒันธรรมไทย 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

14.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

15.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

16.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 



 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูใหน้กัศึกษาจดับอร์ดเร่ืองวฒันธรรมการทกัทายท่ีหลากหลาย 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่6         หน่วยที ่4 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่16-18 

ช่ือหน่วย ภูมิปัญญาไทย     จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ภูมิปัญญาไทย เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย และเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับ

สังคมไทยมาชา้นาน 

มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการปรับปรุง และเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมในกาลสมยัอยา่งต่อเน่ือง ภูมิปัญญา

เป็นส่ิงท่ี 

คนไทยคิดและท าให้เหมาะสมกบัสังคมไทยในแต่ละยคุสมยัเร่ือยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงคนไทยทุก

คนตอ้งช่วยกนั 

อนุรักษเ์อกลกัษณ์ภูมิปัญญาไทยใหเ้ป็นมรดกของชาติใหค้งอยูสื่บไป 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ ขอบข่าย ประเภท และจดัแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทยได ้
2.อธิบายภูมิปัญญาและการอนุรักษฟ้ื์นฟูภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสมได ้
3.อธิบายคุณค่าและความส าคญัของภูมิปัญญาและรู้จกัผูท้รงภูมิปัญญาในระดบัชาติได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 1.แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. สืบสานศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
สาระการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

1. ภูมิปัญญาไทย 

ความหมายของภูมิปัญญาไทย   ขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย 

ความส าคญัของภูมิปัญญาไทย   ประเภทของภูมิปัญญาไทย 

ลกัษณะของภูมิปัญญาไทย    การจดัแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทย 

2. ภูมิปัญญาในสังคมไทย 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญาไทย  การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาไทย 

 



การอนุรักษภู์มิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม 

3. การประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท้รงภูมิปัญญาในระดบัชาติ 

คุณค่าและความส าคญัของภูมิปัญญาไทย 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูเขียนค าวา่ ภูมิปัญญา ไวบ้นกระดาน จากนั้นถามนกัศึกษาวา่เม่ือไดย้นิค าน้ีนกัศึกษานึกถึง

อะไร 

 

 2.ครูเขียนค าตอบของนกัศึกษาไวบ้นกระดาน 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของภูมิปัญญาไทย 

 4.ครูอธิบายเร่ืองความส าคญัของภูมิปัญญาไทย จากนั้นใหน้กัศึกษาช่วยกนัยกตวัอยา่ง 

 5.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง จากนั้นถามวา่คืออะไร 

 

จากนั้นใหน้กัศึกษาช่วยกนัอภิปรายวา่กะปิเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาอยา่งไร 

 6.ครูอธิบายเร่ืองลกัษณะของภูมิปัญญาไทยและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย 

 7.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มอภิปรายเก่ียวกบัประเภทของภูมิปัญญาไทย 

8.ครูมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงานเร่ืองการจดัแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทย (ตามกิจกรรมเสนอแนะ) 

9.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง 

 

จากนั้นถามนกัศึกษาวา่รูปน้ีคืออะไร แลว้ไวท้  าอะไร 

10.ครูอธิบายเร่ืองภูมิปัญญาไทยทั้ง 4 ภาค จากนั้นใหน้กัศึกษาช่วยกนัอภิปรายถึงลกัษณะ สาเหตุ 

11.ครูอธิบายเร่ืองลกัษณะความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญาไทย 

12.ครูแบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม อภิปรายเสนอแนะแนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาไทยท่ี

เหมาะสม 

13.ครูถามนกัศึกษาวา่มีบุคคลท่ีไดร้างวลัระดบัชาติในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาท่ีนกัศึกษารู้จกั

หรือไม่ จากนั้นครูเขียนไวบ้นกระดาน 

14.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพบุคคลดา้นล่างแลว้ถามวา่เป็นใคร 



 

15.ครูเฉลยวา่ จ่าสิบเอกทว ีบูรณเขตต ์จากนั้นครูถามต่อวา่งานของท่านท่ีไดรั้บการยกยอ่งเป็นภูมิ

ปัญญาดา้นใด ครูบอกใบเ้พิ่มดว้ยภาพ 

 

16.ครูเฉลยวา่เป็นภูมิปัญญาดา้นงานประติมากรรม ป้ันพระพุทธรูป จากนั้นครูมอบหมายใหไ้ป

ศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองพิพิธภณัฑ์พื้นบา้น จ่าทวี 

17.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายร่วมกนัวา่ ผูท่ี้จดัเป็นผูท้รงภูมิปัญญาควรมีคุณสมบติัใดบา้ง จากนั้นครู

เขียนไวบ้นกระดาน 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

18.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายสรุปเร่ืองคุณค่าและความส าคญัของภูมิปัญญาไทย จากนั้นใหน้กัศึกษา

ท าใบงานท่ี 4.3 

19.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

20.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

21.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 



 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 10 กลุ่มท ารายงานเร่ืองสาขาภูมิปัญญาไทย 10 สาขา โดยใหเ้ลือกท า

กลุ่มละ 1 สาขา จากนั้นน ามาเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 2.ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มกนัจดับอร์ดเก่ียวกบับุคคลท่ีไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูดา้นภูมิปัญญาไทย 

 3.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 4.1และ 4.2 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่7         หน่วยที ่5 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่19-21 

ช่ือหน่วย หลกัธรรมาภิบาลในองค์กร   จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) คือ แนวคิดเก่ียวกบัการ

บริหาร 

กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี มีพื้นฐานมาจากความร่วมมือของสถาบนัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง

ภาคประชาสังคมท่ีจะช่วยพฒันาองคก์รและสังคมทั้งระบบให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยยึดถือหลกั 

๖ ประการ คือ หลกันิติธรรมหลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 

และหลกัความคุม้คา่ ถือเป็นหลกัการบริหารท่ีส าคญัส าหรับผูป้กครอง ผูบ้ริหารทุกระดบั ท่ีสามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางในการบริหารจดัการองคก์รของตน ใหมี้ 

ประสิทธิภาพสูงและกา้วไปสู่ความส าเร็จพร้อมๆ กนั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมายของธรรมาภิบาล ลกัษณะและความส าคญั รวมถึงเป้าหมายและองคป์ระกอบของหลกั 
ธรรมาภิบาลได ้
2. อธิบายแนวทางปฏิบติัตามหลกั “ธรรมาภิบาล” ได ้
3. อธิบายความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาลได ้
4. อธิบายประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครัฐและภาคธุรกิจได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 1.แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 

1. ธรรมาภิบาล 

ความหมายของธรรมาภิบาล  เป้าหมายของธรรมาภิบาล 

ความส าคญัของธรรมาภิบาล  องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาล 

ลกัษณะของธรรมาภิบาล 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูเขียนค าวา่ ธรรมาภิบาล ไวบ้นกระดาน จากนั้นถามนกัศึกษาวา่เม่ือไดย้นิค าน้ีนกัศึกษานึกถึง

อะไร 

 2.ครูเขียนค าตอบของนกัศึกษาไวบ้นกระดาน 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของธรรมาภิบาล 

 4.ครูอธิบายเร่ืองความส าคญัของธรรมาภิบาบล จากนั้นใหน้กัศึกษาช่วยกนัยกตวัอยา่ง 

 5.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง จากนั้นถามวา่คืออะไร 

 

จากนั้นใหน้กัศึกษาช่วยกนัอภิปรายวา่บุคคลในภาพเขาก าลงัท าอะไร และน่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรร

มาภิบาลอยา่งไร 

 6.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มอภิปรายลกัษณะของธรรมาภิบาล 

 7.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง 

 

จากนั้นถามนกัศึกษาวา่ เม่ือเราเห็นป้ายของหน่วยงานราชการเช่นน้ี เรารู้สึกอยา่งไร 

8.ครูอธิบายเร่ืองเป้าหมายของธรรมาภิบาล 

9.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มอภิปรายองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลแต่ละประเภทวา่มี

ความส าคญัอยา่งไร 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 10.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 5.1 และ 5.2 

 11.ครูสุ่มใหน้กัศึกษาเฉลยและถามเหตุผล 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 



 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาท าโปสเตอร์หรือจดับอร์ดเร่ือง ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 



 

บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

  

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่8         หน่วยที ่5 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่22-24 

ช่ือหน่วย หลกัธรรมาภิบาลในองค์กร   จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) คือ แนวคิดเก่ียวกบัการ

บริหาร 

กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี มีพื้นฐานมาจากความร่วมมือของสถาบนัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง

ภาคประชาสังคมท่ีจะช่วยพฒันาองคก์รและสังคมทั้งระบบให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยยึดถือหลกั 

๖ ประการ คือ หลกันิติธรรมหลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 

และหลกัความคุม้ค่า ถือเป็นหลกัการบริหารท่ีส าคญัส าหรับผูป้กครอง ผูบ้ริหารทุกระดบั ท่ีสามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางในการบริหารจดัการองคก์รของตน ใหมี้ 

ประสิทธิภาพสูงและกา้วไปสู่ความส าเร็จพร้อมๆ กนั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมายของธรรมาภิบาล ลกัษณะและความส าคญั รวมถึงเป้าหมายและองคป์ระกอบของหลกั 
ธรรมาภิบาลได ้
2. อธิบายแนวทางปฏิบติัตามหลกั “ธรรมาภิบาล” ได ้
3. อธิบายความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาลได ้
4. อธิบายประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครัฐและภาคธุรกิจได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 1.แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 

2. แนวทางปฏิบติัตามหลกั “ธรรมาภิบาล” 

3. ความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล 

4. ประโยชน์ของธรรมาภิบาล 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 



 1.ครูเขียนค าวา่ ธรรมาภิบาล ไวบ้นกระดาน จากนั้นถามนกัศึกษาวา่องคป์ระกอบของธรรมาภิบาล

มีอะไรบา้ง 

 2.ครูเขียนค าตอบของนกัศึกษาไวบ้นกระดาน จากนั้นสุ่มถามเพิ่มเติม 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายเร่ืองแนวทางปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล จากนั้นครูให้นกัศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 

1 เป็นนายจา้ง อีกกลุ่มเป็นลูกจา้ง ใหแ้ต่ละฝ่ายเขียนความคาดหมายท่ีคาดหวงัจากอีกฝ่ายหน่ึง กล่าวคือ 

ลูกจา้งมีความประสงคจ์ะไดอ้ะไรจากนายจา้งบา้ง และนายจา้งมีความประสงคจ์ะไดอ้ะไรจากลูกจา้งบา้ง 

จากนั้นใหม้าอภิปรายร่วมกนัวา่ กรณีน้ีจะสามารถสร้างแนวทางปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งไร 

 4.ครูอธิบายเร่ืองความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล จากนั้นใหน้กัศึกษาช่วยกนัยกตวัอยา่ง 

 5.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองประโยชน์ของธรรมาภิบาลโดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม

หน่ึงเป็นภาครัฐ อีกกลุ่มหน่ึงเป็นภาคเอกชน  

 6.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 5.3 จากนั้นอภิปรายร่วมกนั 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 7.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

 8.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 9.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 



 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาเล่นบทบาทสมมติเป็นคนช่วงวยั อาชีพต่างๆท่ีไม่ซ ้ ากนั โดนยบอกวา่ตนไดรั้บ

ประโยชน์จาก 

ธรรมาภิบาลอยา่งไร 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่9         หน่วยที ่6 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่25-27 

ช่ือหน่วย หลกัธรรมเพ่ือพฒันาคน พฒันางานและสังคม จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 หลกัธรรมเพื่อการพฒันา เป็นการประยุกต์หลกัค าสอนของศาสนามาใช้ในการพฒันาด้านต่างๆ 

เพื่อให้การพฒันาเหล่านั้นเป็นไปดว้ยดี และประสบความส าเร็จ ดงัวลีท่ีว่า “งานก็ไดผ้ล คนก็มีความสุข” 

หมายความวา่ สาระส าคญัของการประยุกตห์ลกัธรรมเพื่อการพฒันานั้น เนน้การพฒันาท่ีตวัมนุษยซ่ึ์งเป็น

ผูน้ าการพฒันา หากมนุษยมี์ธรรมประจ าใจก็จะเก้ือกูลส่งผลให้การพฒันานั้นเป็นธรรม ถูกตอ้งตามธรรม 

และประสบความส าเร็จดว้ยดี อนัจะเก้ือประโยชน์ทั้งตนเองบุคคลรอบขา้ง รวมถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็นส าหรับการประยกุตม์าใชเ้พื่อการพฒันา ไดแ้ก่ การพฒันาคน 

การพฒันางาน การพฒันาสังคม 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายหลกัธรรมเพื่อการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาสังคม เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นสังคมได้ 
สมรรถนะรายวชิา 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก
บนพื้นฐาน 
ของศาสนธรรม 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 

1. หลกัธรรมเพื่อการพฒันาคน 

2. หลกัธรรมเพื่อการพฒันางาน 

3. หลกัธรรมเพื่อการพฒันาสังคม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูพูดคติประจ าใจของครู ใหน้กัศึกษาฟัง ตลอดจนแรงบนัดาลใจในการท างาน 

 2.ครูสุ่มถามคติประจ าใจจากนกัศึกษา จากนั้นสุ่มถามแรงบนัดาลใจในการใชชี้วติ 

 



 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายเร่ืองหลกัธรรมในการพฒันาคน  

 4.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม อภิปรายหลกัธรรมต่อไปน้ีวา่ช่วยในการพฒันาคนไดอ้ยา่งไร 

  -โอวาท 3 

  -ไตรสิกขา 

  -สันโดษ 

  -สุขของคฤหสัถ ์

  -เบญจศีล 

  -เบญจธรรม 

  -เวสารัชชกรณธรรม 5 

  -สัปปุริสธรรม 7 

 6.ครูอธิบายเร่ืองหลกัธรรมในการพฒันางาน 

 7.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม อภิปรายหลกัธรรมต่อไปน้ีวา่ช่วยในการพฒันางานไดอ้ยา่งไร 

 8.ครูอธิบายเร่ืองหลกัธรรมในการพฒันาสังคม 

 9.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม อภิปรายหลกัธรรมต่อไปน้ีวา่ช่วยในการแกปั้ญหาสังคมในภาพ

ดา้นล่างไดอ้ยา่งไร 

  -ธรรมโลกปาล 

  -สังคหวตัถุ 4 

  -พรหมวิหาร 4 

  -อคติ 4 

  -ฆราวาสธรรม 4 

  -มิตรแท ้4 

  -สารณียธรรม 6 

 

10.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 6.3 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 11.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

 12.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 



 13.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษากล่าวสุนทรพจน์ตามใบงานท่ี 6.1 

 2.ใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความตามใบงานท่ี 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่10         หน่วยที ่- 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่28-30 

ช่ือหน่วย สอบกลางภาค     จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 การสอบกลางภาคเป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอบ 

 ข้อสรุปหลงัการสอบ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่11        หน่วยที ่7 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่31-33 

ช่ือหน่วย สันติวฒันธรรม     จ านวนช่ัวโมง 3

ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ความสุข ในสังคมเป็นส่ิงท่ีทุกคนในทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องร่วมมือและช่วยกนัสร้างให้

เกิดข้ึนโดยอาศยั 

เคร่ืองมือทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม คติความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ี

ตนนบัถือ 

เป็นตน้ โดยมีหลกัการพื้นฐาน ทุกคนตอ้งด ารงตนอยา่งมีความสุข มีหลกัการในการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง มี

ศรัทธาในศาสนาท่ีตนนบัถือ และประพฤติปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามประเพณี วฒันธรรม คติความเช่ือ รวมถึงมี

ความรักและปฏิบติัต่อเพื่อนมนุษยส์ัตวแ์ละสรรพส่ิงทั้งหลายอย่างมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ซ่ึงหาก

สมาชิกในสังคมปฏิบติัตนไดอ้ย่างน้ี ไม่เพียงแต่ความสุขเท่านั้นท่ีจะเกิดข้ึน ยงัถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้แนว

ทางการปฏิบติัท่ีเรียกวา่ “สันติวฒันธรรม” 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายความหมายและลกัษณะของสันติวฒันธรรม รวมถึงบอกเกณฑว์ดัสังคมท่ีมีสันติวฒันธรรมได ้
2.อธิบายแนวทางสร้างสันติวฒันธรรมและอุปสรรคในการสร้างสันติวฒันธรรมในสังคมได้ 
สมรรถนะรายวชิา 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก
บนพื้นฐาน 
ของศาสนธรรม 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่7 

1. ความหมายของสันติวฒันธรรม 

ลกัษณะของสันติวฒันธรรม 

 



เกณฑว์ดัสังคมท่ีมีสันติวฒันธรรม 

2. แนวทางสร้างสันติวฒันธรรมในสังคม 

อุปสรรคการสร้างสันติวฒันธรรมในสังคม 

แนวทางการสร้างสันติวฒันธรรมบนพื้นฐานค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง 

 

 2.ครูถามนกัศึกษาวา่การใชค้วามรุนแรงเขา้ตดัสินปัญหาก่อใหเ้กิดประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของสันติวฒันธรรม 

 4.ครูอธิบายลกัษณะของสันติวฒันธรรม 

 5.ครูสุ่มถามนกัศึกษาถึงลกัษณะของสันติวฒันธรรมเพิ่มเติม 

 6.ครูสุ่มถามนกัศึกษาวา่ เราทราบไดอ้ยา่งไรวา่สังคมน้ีมีสันติวฒันธรรม 

 7.ครูอธิบายเร่ืองลกัษณะของสังคมท่ีมีสันติวฒันธรรม 

 8.ครูยอ้นถามเร่ืองหลกัธรรมในการพฒันาสังคมวา่มีอะไรบา้ง 

 9.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2กลุ่ม อภิปรายหลกัธรรมต่อไปน้ีวา่ช่วยสันติวฒันธรรมไดอ้ยา่งไรตาม

ใบงานท่ี 7.1 

  -สังคหวตัถุ 4 

  -สารณียธรรม 6 

10.ครูใหน้กัศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อภิปรายเร่ืองอุปสรรคในการสร้างสันติวฒันธรรมในสังคม

ตามใบงานท่ี 7.2 

 -อคติ 4 

 -มจัฉริยะ 5 

11.ครูถามนกัศึกษาวา่หอ้งน้ีมีใครบา้งท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน 

12.ครูอธิบายเร่ืองแนวทางการสร้างสันติวฒันธรรมบนพื้นฐานค าสอนท่ีตนนบัถือ จากนั้นให้

นกัศึกษาท าใบงานท่ี 7.3 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 



 13.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

 14.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 15.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์



 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาท าโปสเตอร์รณรงคเ์ร่ืองสันติวฒันธรรม 

 

บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 



  

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่12        หน่วยที ่8 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่34-36 

ช่ือหน่วย ความเป็นพลเมืองดี    จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 พลเมืองถือเป็นองค์ประกอบส าคญัของทุกสังคม การมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ หรือพลเมืองดีย่อม

ส่งผลดีต่อสังคม 

โดยรวม และการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติไดน้ั้น ตอ้งเป็นบุคคลท่ีเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายและ

กติกาท่ีสังคม 

และประเทศชาติก าหนดไว ้พร้อมทั้งสนบัสนุนให้บุคคลอ่ืนปฏิบติัตาม นอกจากน้ีคนในสังคมตอ้งรู้จกัรับ

ฟังความคิดเห็น 

ของคนอ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีส่วนร่วมในการปกครองป้องกันประเทศชาติให้

ปลอดภยัในทุกดา้น 

เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวติอยูอ่ยา่งเหมาะสมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทย 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายความหมายของคุณลกัษณะของพลเมืองดีได ้
2.อธิบายการเป็นพลเมืองดีตามหลกัการประชาธิปไตย วธีิการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี คุณธรรมจริยธรรม 
และประโยชน์ของการส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 

1.ความหมายของพลเมืองดี 

ความส าคญัของพลเมืองดี 

คุณลกัษณะของพลเมืองดี 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูถามนกัวา่ศึกษาใครบา้งท่ีคิดวา่ตนเป็นพลเมืองดี 

 



 2.ครูใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งคุณธรรมท่ีคิดวา่ตรงกบัตนเองท่ีสุด 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของพลเมืองดี 

 4.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายลกัษณะของพลเมืองดี จากนั้นออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 5.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม อภิปรายเก่ียวกบัลกัษณะของพลเมืองดี 

 6.ครูใหน้กัศึกษาออกมาน าเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน จากนั้นครูสรุปอีกคร้ังหน่ึง 

 7.ครูมอบหมายใบงานท่ี 7.3 ใหไ้ปท าเป็นการบา้น 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 8.ครูถามนกัศึกษาอีกคร้ังวา่ หลกัจากท่ีไดเ้รียนไป ใครท่ีคิดวา่ตนมีคุณสมบติัของการเป็นพลเมืองดี

บา้ง 

 9.ครูถามเหตุผลจากนกัศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์



 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาท าโปสเตอร์เร่ืองพลเมืองดีในสายตาของฉนั 

บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 ปัญหาทีพ่บ 



 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่13        หน่วยที ่8 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่37-39 

ช่ือหน่วย ความเป็นพลเมืองดี    จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 พลเมืองถือเป็นองค์ประกอบส าคญัของทุกสังคม การมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ หรือพลเมืองดีย่อม

ส่งผลดีต่อสังคม 

โดยรวม และการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติไดน้ั้น ตอ้งเป็นบุคคลท่ีเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายและ

กติกาท่ีสังคม 

และประเทศชาติก าหนดไว ้พร้อมทั้งสนบัสนุนให้บุคคลอ่ืนปฏิบติัตาม นอกจากน้ีคนในสังคมตอ้งรู้จกัรับ

ฟังความคิดเห็น 

ของคนอ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีส่วนร่วมในการปกครองป้องกันประเทศชาติให้

ปลอดภยัในทุกดา้น 

เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวติอยูอ่ยา่งเหมาะสมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทย 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายความหมายของคุณลกัษณะของพลเมืองดีได ้
2.อธิบายการเป็นพลเมืองดีตามหลกัการประชาธิปไตย วธีิการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี คุณธรรมจริยธรรม 
และประโยชน์ของการส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 
 2. การเป็นพลเมืองดีตามหลกัการประชาธิปไตย 
 แนวทางการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 
 วธีิการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
 คุณธรรมจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 
 แนวทางการส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
 ประโยชน์และการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูถามใหนึ้กศึกษาดูภาพดา้นล่าง 

 



 

 2.ครูถามนกัศึกษาวา่ บุคคลในภาพเป็นพลเมืองดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายการเป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย จากนั้นใหท้  าใบงานท่ี 8.1 

 4.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม อภิปรายเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีในระดบั

ต่างๆ 

  -ระดบัครอบครัว 

  -ระดบัโรงเรียน 

  -ระดบัชุมชน 

  -ระดบัสังคมโลก 

 5.ครูใหน้กัศึกษาออกมาเสนอผลการอภิปรายตามใบงานท่ี 8.2 

 6.ครูถามนกัศึกษาทีละคนเร่ืองวธีิการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

 7.ครูอธิบายเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 

 8.ครูท าสลากบุคคลในช่วงวยั สถานภาพ และอาชีพต่างๆ จากนั้นใหน้กัศึกษาออกมาจบั แลว้แสดง

บทบาทวา่ สถานภาพของตนสามารถเป็นพลเมืองดีไดอ้ยา่งไร 

 9.จากนั้นครูใหเ้พื่อนๆในชั้นช่วยกนัตอบวา่ เม่ือเพื่อนเล่นบทบาทสมมติเป็นพลเมืองดี เราในฐาน

นะคนในครอบครัว สังคมและประเทศชาติไดป้ระโยชน์อะไร 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 10.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

 11.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 12.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 



 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาท าโปสเตอร์เร่ืองพลเมืองดีในสายตาของฉนั 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

  

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่14        หน่วยที ่9 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่40-42 

ช่ือหน่วย ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ   จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 สังคมชุมชนโลกประกอบไปดว้ยประเทศต่างๆ มากกวา่ ๒๐๐ ประเทศ การอยูใ่นสังคมโลกจ าเป็น

อยา่งยิง่ 

ท่ีแต่ละประเทศต้องมีการติดต่อสัมพนัธ์กันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศิลปวฒันธรรม ศาสนา ฯลฯ เพราะไม่มีประเทศใดท่ีมีความสมบูรณ์ 

และอยูไ่ดโ้ดยล าพงัตนเอง ยิ่งเม่ือโลกกา้วสู่ยคุโลกาภิวตัน์ ความสัมพนัธ์หรือความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ 

ยิง่มีความจ าเป็นมากข้ึน ส่วนวธีิการจะเป็นอยา่งไรนั้น ก็ข้ึนอยูก่บันโยบายของแต่ละประเทศเป็นส าคญั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1อธิบายความหมายของความร่วมมือกบัต่างประเทศได ้
2. อธิบายลกัษณะความสัมพนัธ์ ขอบเขต และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ประเทศได ้
3. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทยในอดีตสมยัสุโขทยั สมยัอยธุยา สมยัรัตนโกสินทร์ สมยั 
ปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยั สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1-2 และสมยัสงครามเยน็ถึงปัจจุบนัได ้
4. อธิบายและเขา้ใจการก่อตั้งของประชาคมอาเซียนได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 1.แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 
 1.ความหมายของความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
 จุดมุ่งหมาย    ความส าคญั 
 2. ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
 ขอบเขตของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 



 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูถามใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง 

 

 2.ครูถามนกัศึกษาวา่ภาพน้ีเป็นความร่วมมือของกลุ่มใด และเพราะเหตุใดจึงตอ้งมีความร่วมมือกบั

ต่างประเทศ 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของความร่วมมือกบัต่างประเทศ 

 4.ครูอธิบายความส าคญัของความร่วมมือกบัต่างประเทศ 

 5.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 6.ครูถามนกัศึกษาทีละคนวา่ขอบเขตของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศมีดา้นใดบา้ง ครูเขียนไวบ้น

กระดาน จากนั้นอธิบายเพิ่มเติมจากนั้นให้นกัศึกษาท าใบงานท่ี 9.1 

 7.ครูสุ่มถามนกัศึกษาวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง 

 8.ครูเขียนไวบ้นกระดานจากนั้นอธิบายเพิ่มเติม 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 9.ครูถามนกัศึกษาวา่มีความร่วมมือกบัต่างประเทศใดบา้งท่ีนกัศึกษารู้จกั 

 10.ครูถามวา่เป็นความร่วมมือดา้นใด และเราไดรั้บประโยชน์อยา่งไร 

 11.ครูมอบหมายใบงานท่ี 9.2 ใหไ้ปท าเป็นการบา้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 



 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาท าโปสเตอร์เร่ืองความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศดา้นต่างๆ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

  

  

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่15        หน่วยที ่9 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่43-45 

ช่ือหน่วย ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ   จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 สังคมชุมชนโลกประกอบไปดว้ยประเทศต่างๆ มากกวา่ ๒๐๐ ประเทศ การอยูใ่นสังคมโลกจ าเป็น

อยา่งยิง่ 

ท่ีแต่ละประเทศต้องมีการติดต่อสัมพนัธ์กันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศิลปวฒันธรรม ศาสนา ฯลฯ เพราะไม่มีประเทศใดท่ีมีความสมบูรณ์ 

และอยูไ่ดโ้ดยล าพงัตนเอง ยิ่งเม่ือโลกกา้วสู่ยคุโลกาภิวตัน์ ความสัมพนัธ์หรือความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ 

ยิง่มีความจ าเป็นมากข้ึน ส่วนวธีิการจะเป็นอยา่งไรนั้น ก็ข้ึนอยูก่บันโยบายของแต่ละประเทศเป็นส าคญั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1อธิบายความหมายของความร่วมมือกบัต่างประเทศได ้
2. อธิบายลกัษณะความสัมพนัธ์ ขอบเขต และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศได ้
3. อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของไทยในอดีตสมยัสุโขทยั สมยัอยุธยา สมยัรัตนโกสินทร์ สมยั
ปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยั สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1-2 และสมยัสงครามเยน็ถึงปัจจุบนัได ้
4. อธิบายและเขา้ใจการก่อตั้งของประชาคมอาเซียนได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 1.แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ
พฒันางาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทยในอดีต 
 สมยัสุโขทยั   สมยัอยธุยา   สมยัรัตนโกสินทร์ 
 4. ประชาคมอาเซียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูถามใหน้กัศึกษาดูภาพดา้นล่าง จากนั้นตอบวา่เก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ ประเทศใด 

 



 

จีน 

 

เขมร 

 

ลงักา 

 

ฝร่ังเศส 

 

 2.ครูถามนกัศึกษาวา่นกัศึกษารู้จกัความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศของประเทศไทยกบัประเทศใดบา้ง 

ครูเขียนไวบ้นกระดาน 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศในสมยัสุโขทยั 

 4.ครูแบ่งนกัศึกษาเป็น 8 กลุ่ม อภิปรายความสัมพนัธ์ระหวา่งสุโขทยักบัประเทศต่างๆ  

 5.ครูใหน้กัศึกษาออกมาเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้น ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 6.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพ ดา้นล่างแลว้ตอบวา่เขาคือใคร จากนั้นอธิบายความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ

สมยัอยธุยา 

 

ยามาดะ นางามาซะ 

 7.ครูแบ่งนกัศึกษาเป็น 3 กลุ่ม อภิปรายความสัมพนัธ์ระหวา่งอยธุยากบัประเทศต่างๆ 

  -ความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อบา้น 

  -ความสัมพนัธ์กบักลุ่มประเทศในเอเชีย 

  -ความสัมพนัธ์กบัประเทศตะวนัตก 

 8.ครูใหน้กัศึกษาออกมาเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้น ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 9.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพ ดา้นล่างแลว้ตอบวา่เขาคือใคร จากนั้นอธิบายความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ

สมยัรัตนโกสินทร์ 

 

เซอร์จอห์น เบาร่ิง 

 10.ครูแบ่งนกัศึกษาเป็น 3 กลุ่ม อภิปรายความสัมพนัธ์ระหวา่งรัตนโกสินทร์(ร.1-ร.3)กบัประเทศ

ต่างๆ 

  -ความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อบา้น 

  -ความสัมพนัธ์กบักลุ่มประเทศในเอเชีย 



  -ความสัมพนัธ์กบัประเทศตะวนัตก 

 11.ครูใหน้กัศึกษาออกมาเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้น ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 12.ครูอธิบายเร่ืองความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัปรับปรุงประเทศ 

 13.ครูอธิบายเร่ืองความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1-2 

 14.ครูอธิบายเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศสมยัสงครามเยน็ 

 15.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพและถามวา่เป็นความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศในกลุ่มใด  

 

 

จากนั้นใหน้กัศึกษาอภิปรายความสัมพนัธ์ในระดบัอาเซียน 

ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 16.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 9.3 

 17.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

 18.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 19.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 



 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาจดับอร์ดเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศดา้นต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่16        หน่วยที ่10 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่46-48 

ช่ือหน่วย หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ 

   การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ   จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบติัท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัมี 

พระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอดนานกวา่ ๓๐ ปี และไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางพฒันาท่ีตั้งอยู่

บนพื้นฐาน 

ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุม้กนั

ในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การป้องกนัให้รอดพน้จากวิกฤติ และ

ใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลง 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความเป็นมา ความส าคญั และคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทยได ้
2. อธิบายแนวทางปฏิบติั เง่ือนไข และเป้าหมายตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
3. อธิบายหลกัและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
4. อธิบายการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได ้
5. อธิบายการพฒันาประเทศในอนาคต แนวทางการแกปั้ญหาและพฒันาทอ้งถ่ิน การสร้างอตัลกัษณ์ของ
ชาติ 
และประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการพฒันา
งาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการด าเนินชีวติ 
4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สาระการเรียนรู้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที ่10 
 1. ความเป็นมา ความส าคญั และคุณค่า ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

 



 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง   ความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเป็นมาของค านิยาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 2. แนวทางปฏิบติัตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เง่ือนไขการสร้างความพอเพียง    เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูสุ่มถามนกัศึกษาวา่เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร นกัศึกษารู้จกัมากนอ้ยแค่ไหน 

 

 2.ครูถามนกัศึกษาวา่ใครคิดวา่ตนใชชี้วติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งไร 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเกร่ินความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.ครูอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.ครูสุ่มถามนกัศึกษาวา่มีใครทราบท่ีมาของค านิยามเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อยา่งไร 

 6.ครูอธิบายความเป็นมาของค านิยาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 7.ครูอธิบายความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง 

 8.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้น ออกมาเสนอผลการอภิปราย

หนา้ชั้น ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 9.ครูอธิบายแนวทางการปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 10.ครูแบ่งนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่ม อภิปรายหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  -เง่ือนไขการสร้างความพอเพียง 

  -เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 11.ครูใหน้กัศึกษาออกมาเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้น ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 12.ครูอธิบายเร่ืองหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชแ้ผนภาพประกอบ 

 

 

 ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 13.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 10.1 



 14.ครูสุ่มเลือกนกัศึกษาออกมาเขียนแผนภาพเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นเรียกอีกคนมาอธิบายสรุป 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาจดับอร์ดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

 

บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่17        หน่วยที ่10 

รหัสวชิา 2000-5101     สอนคร้ังที ่49-51 

ช่ือหน่วย หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ 

   การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ   จ านวนช่ัวโมง 3ช่ัวโมง 

แนวคิด 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบติัท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัมี 

พระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอดนานกวา่ ๓๐ ปี และไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางพฒันาท่ีตั้งอยู่

บนพื้นฐาน 

ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุม้กนั

ในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การป้องกนัให้รอดพน้จากวิกฤติ และ

ใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความเป็นมา ความส าคญั และคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ

สังคมไทยได ้

2. อธิบายแนวทางปฏิบติั เง่ือนไข และเป้าหมายตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
3. อธิบายหลกัและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
4. อธิบายการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได ้
5. อธิบายการพฒันาประเทศในอนาคต แนวทางการแกปั้ญหาและพฒันาทอ้งถ่ิน การสร้างอตัลกัษณ์ของ
ชาติ 
และประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการพฒันา
งาน 
คน และสังคม สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการด าเนินชีวติ 
4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สาระการเรียนรู้ 
 4. หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 



 5. การพฒันาประเทศในอนาคต 
 แนวทางการแกปั้ญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การสร้างอตัลกัษณ์ของชาติบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทอ้งถ่ิน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ข้ันน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูสุ่มถามนกัศึกษาวา่เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

 2.ครูสุ่มเลือกนกัศึกษามาเขียนแผนภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 4.ครูแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 9 กลุ่ม เล่นบทบาทสมมติเป็นบุคคลท่ีน าหลกักการทรงงานหลกัการ

หน่ึงๆไปใชชี้วติ แลว้พบกบัความประสบความส าเร็จ 

 5.ครูใหน้กัศึกษาดูภาพ จากนั้นถามนกัศึกษาวา่รู้จกัหรือไม่ 

 

 

 6.ครูอธิบายเร่ืองการพฒันาประเทศในอนาคต 

 7.ครูใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองแนวทางการแกปั้ญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจากนั้นออกมาเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้น ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 8.ครูอธิบายการสร้างอตัลกัษณ์ของชาติบนพื้นฐานแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นอภิปราย

ร่วมกนักบันกัศึกษา 

 9.ครูอธิบายเร่ืองการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทอ้งถ่ิน 

 10.ครูแบ่งนกัศึกษาศึกษาตวัอยา่งการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้จากนั้นใหอ้อกมา

น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 ช้ันสรุปและประยุกต์ 

 11.ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 10.3 

 12.ครูใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

 13.ครูใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 14.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 



ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสือเรียนวชิาชีวิตกบัสังคมไทย 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ภาพประกอบ 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.ใบงานงานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วธีิวดัผล 

 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเองเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 2.ใบงานในหนงัสือเรียนเกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 3.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มคือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคค์ะแนนข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 

 1.ใหน้กัศึกษาศึกษาและน าเสนอรายงานเร่ืองหลกัการทรงง่านของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ตามใบงานท่ี 10.2 

 2.ศึกษาชุมชนตวัอยา่ง การใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันาชุมชน จากนั้นน ามาเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

 

บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

   

 ปัญหาทีพ่บ 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 แนวทางแก้ปัญหา 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


