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ค าน า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม รหัสวิชา 2000-6101  เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือหรือ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ของ
สาขาวิชาพ้ืนฐานประยุกต์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเนื้อหาจ านวน 7 หน่วย ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมการปฏิบัติ สื่อการเรียนแบบทดสอบ 
ตัวอย่าง พร้อมเฉลย สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา   

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้คงอ านวยประโยชน์แก่ผู้สอน ผู้เรียน หากมี
ข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท ายินดีน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณ และน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 
 

                                                                                                                                
 สมศักดิ์  ไชยมาโย 
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หลักสูตรรายวิชา 
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101     
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห ์ระดับชั้น  ปวส.       

 
จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชีพ มรรยาท ความเป็นพลเมืองดีเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม  

3. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ 

ความมีมรรยาทและความเป็นพลเมืองดี  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ใน

การทางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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หน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101     
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห ์  ระดับชั้น  ปวส.       

 

 
หมายเหตุ A = หลักสูตรรายวิชา   B = เอกสารต ารา 
  C = ประสบการณ์ผู้สอน   D = ผู้เชี่ยวชาญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
จ านวน
คาบ 

ที่มา 
A B C D 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 / /  / 
2 ชุมชนพอเพียง 4 / / /  
3 มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 2 / /   
4 มารยาทไทย 4 / / / / 
5 มารยาทสังคม 2 / / / / 
6 การด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ 4 / /  / 
7 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 2 / / /  
8 พลเมืองดี 4 / / /  
9 ศีลธรรมอันดีงาม 2 / / / / 

รวม 28       
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โครงการจัดการเรียนรู ้
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101     
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห ์  ระดับชั้น  ปวส.       

 
สัปดาห์ที่ หน่วยที่ ชื่อหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 

1  ปฐมนิเทศ 2 
2 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
3 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
4 2 ชุมชนพอเพียง 2 
5 2 ชุมชนพอเพียง 2 
6 3 มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 2 
7 4 มารยาทไทย 2 
8 4 มารยาทไทย 2 
9  สอบกลางภาค 2 
10 5 มารยาทสังคม 2 
11 6 การด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ 2 
12 6 การด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ 2 
13 7 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 2 
14 8 พลเมืองดี 2 
15 8 พลเมืองดี 2 
16 9 ศีลธรรมอันดีงาม 2 
17  ปัจฉิมนิเทศ 2 
18  สอบปลายภาค 2 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101     
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห ์  ระดับชั้น  ปวส.       

 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงคก์ารปฏิบัติ 
หน่วยที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.1 ความหมายและความส าคัญของคุณภาพ
ชีวิต 
     1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ตนเอง 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตได้ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ 
1. บอกประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
2. อธิบายปัญหาประชากรของไทยได้ 

 
ใบงานที่ 1. อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตได้ 
ใบงานที่ 2. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาประชากร
ของไทยได้ 
กิจกรรมที่ 1.  เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    

3. เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้กับ
ตนเองได้ 

    ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
      1. ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง 

  
หน่วยที่ 2. ชุมชนพอเพียง 

1.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ชุมชนพอเพียง 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        อธิบายแนวคิดและหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ 

1. อธิบายแนวคิดและหลักการชุมชนพอเพียงได้ 
 
ใบงานที่ 1. อธิบายแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
ใบงานที่ 2. เสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    

1. เสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
      1. ยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101     
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห ์  ระดับชั้น  ปวส.       

 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงคก์ารปฏิบัติ 
หน่วยที่ 3. มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
     1.1  มนุษย์สัมพันธ์ 
     1.2  มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        อธิบายความส าคัญของมนุษย์สัมพันธ์ได้ถูกต้อง 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ 
1.อธิบายความส าคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน
ได้ถูกต้อง 

 
ใบงานที่ 1. อธิบายความสัมพันธ์ของมนุษย
สัมพันธ์ในการท างานได้ถูกต้อง 
ใบงานที่ 2. แสดงบทบาทมารยาทอันดีงามได้
ถูกต้อง 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    
1.แสดงบทบาทมารยาทอันดีงามได้ถูกต้อง  
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
      1. รู้จักประมาณตน 
      2. ยึดหลักทางสายกลาง 

  
หน่วยที่ 4. มารยาทไทย 
1.1 ความหมายของมารยาทไทย 
1.2 มารยาทไทยที่ส าคัญ 

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        อธิบายความส าคัญของมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ 

1. อธิบายความส าคัญของมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
 
กิจกรรมที่ 1. แสดงบทบาทตามมารยาทไทยได้
ถูกต้อง 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    

1. แสดงบทบาทมารยาทไทยอันดีงามได้ถูกต้อง 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
        1. ยึดหลักคุณธรรมมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101        
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห ์  ระดับชั้น  ปวช.       

 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงคก์ารปฏิบัติ 
หน่วยที่ 5. มารยาทสังคม 
     1.1  ความหมายของมารยาทสังคม 
     1.2  มารยาทสังคมที่ส าคัญ 
   
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        อธิบายความส าคัญของมารยาทสังคมได้ถูกต้อง 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ 
      1.อธิบายความส าคัญของมารยาทสังคมได้ถูกต้อง 

 
ใบงานที่ 1. อธิบายความส าคัญของมารยาทสังคม
ได้ถูกต้อง 
ใบงานที่ 2. ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมที่ส าคัญได้ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    

1. ปฏิบัติตนมารยาทสังคมที่ส าคัญได้ 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. ยึดหลักคุณธรรมมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 
    

 
หน่วยที่ 6.การด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน

กระแสโลกาภิวัฒน์   
1. โลกาภิวัฒน ์
2. ประชาคมโลกกับโลกาภิวัฒน์ 
3. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
4. เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์                                               

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        อธิบายความหมายของโลกาภิวัฒน์ได้ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ 

1. บอกผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อ
ตนเองได้ 

ใบงานที่ 1. บอกผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่มีต่อตนเองได้ 
ใบงานที่ 2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาตนเอง
เพ่ือรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    

1. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือรับกับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ยึดหลักมีความรู ้
2. ยึดหลักมีภูมิคุ้มกัน 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101     
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห ์  ระดับชั้น  ปวช.       

 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงคก์ารปฏิบัติ 
หน่วยที่ 7. วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
     1.1  วัฒนธรรม 
     1.2  วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        บอกความหมายของวัฒนธรรมได้จุดประสงค์
การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ 
       1.บอกประเพณีที่ส าคัญของชาติได้ 

 
ใบงานที่ 1. ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยได้ 
ใบงานที ่2.  บอกประเพณีท่ีส าคัญของชาติได้ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    

1. ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้ 
            ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      1. ยึดหลักมีความรู ้

  
หน่วยที่ 8. พลเมืองดี 

1.1 พลเมืองดี 
1.2 หน้าที่พลเมืองดี 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        บอกความหมายของพลเมืองดีได้ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ 

1. บอกความหมายของพลเมืองดีได้ 
 
ใบงานที่ 1. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศได้ 
นักเรียนกับการเป็นพลเมืองดี 
ใบงานที่ 2. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศได้ 
การมีจิตสาธารณะในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้ 
            ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      1. ยึดหลักมีคุณธรรม 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101     
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห ์  ระดับชั้น  ปวช.       

 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงคก์ารปฏิบัติ 
หน่วยที่ 9. ศีลธรรมอันดีงาม 
     1.1 ศีลธรรมอันดีงาม 
     1.2 การปฏิบัติตนเพ่ือความสงบเรียบร้อยของ
สังคม 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        อธิบายความหมายและประโยชน์ของศีลธรรม
อันดีงามได้ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้         
         อธิบายความหมายและประโยชน์ของศีลธรรม
อันดีงามได้ 

 
ใบงานที่ 1. อธิบายแนวทางการพัฒนาตนเองให้มี
ศีลธรรมอันดีงามได้ 

1. ศีลธรรมอันดีงามในกฎหมาย 
2. ศีลธรรมอันดีงามในค าสอนทางศาสนา 
3. ศีลธรรมอันดีงามในวิถีประชา 

ใบงานที่ 2. อธิบายแนวทางการพัฒนาตนเองให้มี
ศีลธรรมอันดีงามได้ 
        การอยู่ร่วมกันของคนนับถือศาสนาต่างกัน 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านทักษะ    

1. อธิบายแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีศีลธรรม
อันดีงามได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
      1. ยึกหลักคุณธรรม  มีศีลธรรม 
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ตารางวิเคราะห์หลักสตูรรายวิชา 
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   รหัสวิชา   2000-6101     
ท.ป.น. 2-0-2 จ านวนคาบสอน 2 คาบ : สัปดาห์   ระดับชั้น  ปวส.       

 
                                
                                 พฤติกรรม 
 
 
ชื่อหน่วย 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย 

รว
ม 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

คว
าม

รู้ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
-์น

 าไ
ปใ

ช้ 

วิเค
รา

ะห
 ์

สูง
กว่

า 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต / / /   / /  3 
ชุมชนพอเพียง / / /   / /  5 
มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน / / /   / /  9 
มารยาทไทย / / /   / /  6 
มารยาทสังคม / / /   / /  7 
การด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ / / / /  / /  4 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย / / /   / /  8 
พลเมืองดี / / / /  / /  1 
ศีลธรรมอันดีงาม / / /   / /  2 
          
          
          
          
          
          
          

รวม          
ล าดับความส าคัญ          
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 หน่วยที่ 
ชื่อวิชา วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   
รหัสวิชา   2000-6101     เวลาเรียนรวม36คาบ 

ชื่อหน่วย  สอนครั้งที่ 1 /18 
ชื่อเรื่อง ปฐมนิเทศ จ านวน 2 คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 
 ระเบียบกฎเกณฑ์  ในการเรียน 
 หลักสูตรรายวิชา 
 โครงการสอน 
 การประเมินผล 
 แนวทางการพัฒนาตนเองในรายวิชา 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
สมรรถนะ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี 
  
เนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 โครงการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ ...) 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ................................................................... 
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การวัดผลและประเมินผล 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................... ............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
งานที่มอบหมาย 
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
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บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

   ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 หน่วยท่ี 1 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36 

คาบ 
ชื่อหน่วย การพัฒนาคุณภาพชีวิต สอนครั้งที่ 2-3 /18 

ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิต จ านวน 4 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
1. ความหมายของคุณภาพชีวิต 
2. ความส าคัญของคุณภาพชีวิต 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศไทย 
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง 
6. เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 ถ้าคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับอัตภาพเองแต่ละคน จะส่งผลให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและสังคมจะเจริญก้าวหน้า 
สมรรถนะ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้กับตนเองได้ 
เนื้อหาสาระ 
 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 คุณภาพชีวิต หมายถึง ประชากรมีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์ อันหมายถึง มีปัจจัย 4 ครบถ้วนสมบูรณ ์มีคุณธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม 
 ความส าคัญของคุณภาพชีวิต 
 การที่ประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่งมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงหรือดี  ส่งผลให้การพัฒนา
ของประเทศนั้นๆ ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หมายถึงการพัฒนาคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปรับปรุงการด าเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 ปัญหาประชากรไทยในปัจจุบัน 
1. ปัญหาสุขภาพอนามัย บริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐยังไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ า ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา 
3. ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของคนในชนบทเข้าสู่เมือง ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะ 
4. ปัญหาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของภาครัฐยังขาดคุณภาพไม่ทั่วถึงและขาดความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 
5. ปัญหาความเสื่อมโทรมของศีลธรรม อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ 
6. ปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง 
1. เคารพตนเอง  
2. มีความมุ่งมานะ  
3. วางแผนล่วงหน้า  
4. ปรับทัศนคต ิให้มองในเชิงบวก  
5. ปรับบุคลิกภาพ  ให้เป็นคนที่มีสุขนิสัยที่ดี  
6. หัดคิดสร้างสรรค์ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย – วิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

สื่อการเรียนรู้ 
 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบันจากสื่อมวลชน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 2 ) 

 ใบงานที่ 1. 
 1. ให้นักเรียนวัดคุณภาพชีวิตของตนเองโดยใช้เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ  
       ฉบับภาษาไทย  แล้วสรุปว่านักเรียนมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด 
   2. น าผลจากข้อ 1. มาสรุปรวมว่า นักเรียนทั้งห้อง – ทั้งระดับชั้น  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด 
   3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ร่วมกันระดมสมองหาผลที่เกิดขึ้นจากข้อ 2.  และให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน 
      หน้าชั้นเรียน  เพื่อร่วมกันอภิปราย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 3 ) 

 ใบงานที่ 2 
 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ร่วมกันระดมสมองหาสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
     ของคนไทย 
   2. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากข้อ 1.  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้น  เพื่อร่วมกันอภิปราย 
การวัดผลและประเมินผล 
 จากผลงานในใบงานที่ 1. 
 จากผลงานในใบงานที่ 2. 
 จากแบบทดสอบ 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
เอกสารอ้างอิง 
 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย 
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บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................ ................................... 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
      ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 หน่วยท่ี  2 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36 

คาบ 
ชื่อหน่วย ชุมชนพอเพียง สอนครั้งที่ 4-5/18 

ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
 1. เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ชุมชนพอเพียง 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิตของคนไทยทุกคนช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยิ่งยืน 
สมรรถนะ 
 การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 เสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
เนื้อหาสาระ 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาวิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆซึ่ง 
 ชุมชนพอเพียง  คือโครงการที่รัฐจัดขึ้นเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ เดิมให้มีศักยภาพมากขึ้น  เพ่ือสร้างงาน ลดต้นทุน สร้างรายได้  พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และสร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพ่ิมขึ้นความสามารถใน
การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับชุมชน  
สื่อการเรียนรู้ 
  วิดีทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวอย่างโครงการชุมชนพอเพียง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 4) 

ใบงานที่ 1 
 ให้นักเรียนเสนอแนวคิดในการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 5) 

ใบงานที่ 2 
 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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การวัดผลและประเมินผล 
 จากผลงานในใบงานที่ 1. 
 จากผลงานในใบงานที่ 2. 
 จากแบบทดสอบ 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
............................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... .................................................................. 
เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................ ........................................... 
....................................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
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บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................... 
 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
      ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 หน่วยท่ี 3 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36คาบ 

ชื่อหน่วย มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน สอนครั้งที่ 6 /18 

ชื่อเรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ จ านวน 2 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
 1. มนษุย์สัมพันธ์ 
 2. มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 คนเป็นสัตว์สังคม  คนจึงต้องอยู่ร่วมกัน แต่โดยที่แต่ละคนมาจากท้องถิ่นที่ต่างกันสิ่งแวดล้อมต่างกัน 
จึงส่งผลให้แต่ละคนมีความแตกต่างกันด้วย  ดังนั้นมนุษย์สัมพันธ์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะท าให้คน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
สมรรถนะ 
 ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์  
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 แสดงบทบาทมารยาทอันดีงามได้ถูกต้อง 
 เนื้อหาสาระ 
 มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง “การกระท าที่สามารถครองในคน  เพ่ือให้เกิดความสนใจ รักใคร่ผูกพัน อยู่
รว่มกันด้วยความพอใจเต็มใจ และมีความสุขหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง หมายถึง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เมื่อคนมาอยู่รวมกันหลายๆ คน ทุกคนจึงต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้    
 เราสามารถท่ีจะก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีได้  โดยยึดแนวทาง
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติโดยเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
สื่อการเรียนรู้ 
 วิดีทัศน์เรื่องมนุษยสัมพันธ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 6 ) 

ใบงานที่ 1 
 1. หากสมาชิกในชุมชนมีความขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน จะส่งผลอย่างไรต่อชุมชน 
 2. หากสมาชิกในองค์กรมีความขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน จะส่งผลอย่างไรต่อองค์กร 

ใบงานที่ 2 
 แสดงบทบาทมารยาทอันดีงามได้ถูกต้อง 
การวัดผลและประเมินผล 
 จากผลงานในใบงานที่ 1. 
 จากผลงานในใบงานที่ 2. 
 จากแบบทดสอบ 
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งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องมารยาทอันดีงามภาคธุรกิจ 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
............................................................................................................................. .............................................. 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 5 หน่วยท่ี 4 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36 

คาบ 
ชื่อหน่วย  มารยาทไทย สอนครั้งที่ 7-8/18 

ชื่อเรื่อง  มารยาทไทย จ านวน 4 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
 1. ความหมายของมารยาทไทย 
 2. มารยาทไทยที่ส าคัญ 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 มารยาทไทย  เป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยเราเป็นคนไทย
จึงจ าเป็นต้องรักษา และสิ่งทอดวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน 
สมรรถนะ 
 การมีทักษะชีวิตในสังคมตามมรรยาทไทย  
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 แสดงบทบาทมารยาทไทยอันดีงามได้ถูกต้อง 
เนื้อหาสาระ 
 มารยาทไทย  หมายถึง  กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะตามวัฒนธรรมไทย 
มารยาทไทยจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงามสวยงาม สุภาพอ่อนน้อมและอ่อนหวาน   
ซึ่งได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามมายาวนาน   
สื่อการเรียนรู้ 
 วิดีทัศน์และภาพประกอบเรื่องมารยาทไทย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่  7 -8 ) 

แบบฝึกปฏิบัติ 
 แสดงบทบาทตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
การวัดผลและประเมินผล 
 จากการแสดงบทบาทตามมารยาทไทย 
 จากแบบทดสอบ 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนไปฝึกซ้อมมารยาทไทยเพ่ิมเติม 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
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เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6 หน่วยท่ี 5 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36 

คาบ 
ชื่อหน่วย  มารยาทสังคม สอนครั้งที่10/18 

ชื่อเรื่อง  มารยาทสังคม จ านวน 2 คาบ 
หัวข้อเรื่อง 
 1. ความหมายของมารยาทสังคม 
 2. มารยาทสังคมที่ส าคัญ 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 การอยู่ร่วมกันในสังคม  นอกจากเราจะต้องปฏิบัติตนให้สุภาพเรียบร้อยกับผู้ที่เราก าลังมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยแล้ว เรายังต้องรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้สุภาพเรียบร้อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือคนในสังคม
รอบตัวเราด้วย  
สมรรถนะ 
 ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ 
ความมีมรรยาท 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมที่ส าคัญได้ 
เนื้อหาสาระ 
 มารยาทสังคม  หมายถึง การปฏิบัติตนที่สุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะในกลุ่มคนในปัจจุบัน การ
ด ารงชีวิตของคนทุกคน จ าต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆ มากมาย คนเราจึงต้องมีแบบแผนในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม  ซึ่งเรียกว่ามารยาทสังคมการปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม จะท าให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ผู้ปฏิบัติตนความมารยาทสังคมอันดีงาม ก็จะได้รับการยกย่องให้เกียรติ ไม่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาบ
หรือรังเกียจจากสังคม 
สื่อการเรียนรู้ 
วิดีทัศน์และภาพประกอบเรื่องมารยาทสังคม 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 10 ) 

 
ใบงานที่ 1 

 
 อธิบายความส าคัญของมารยาทสังคมได้ถูกต้อง 

 
ใบงานที่ 2 

 
 ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมที่ส าคัญได้ 
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การวัดผลและประเมินผล 
 จากการแสดงบทบาทตามมารยาทสังคม 
 จากแบบทดสอบ 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนไปฝึกซ้อมมารยาทสังคมเพ่ิมเติม 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
.................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ............................................................................. 
เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
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บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
..................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................. .........................................................................................  
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 7 หน่วยท่ี 6 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36 

คาบ 
ชื่อหน่วยการด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันกระแส

โลกาภิวัฒน์ 
 

สอนครั้งที่ 11-12 
/18 

ชื่อเรื่อง โลกาภิวัฒน์ จ านวน 4 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
 1. โลกาภิวัฒน ์
 2. ประชาคมโลกกับโลกาภิวัฒน์ 
 3. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 4. เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก  ซึ่งส่งผลให้มนุษย์ทุกคนบนโลกต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก และรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ฯลฯสมรรถนะ 
 ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ 
เนื้อหาสาระ 
 การเกิดโลกาภิวัฒน์เกิดจาการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการคมนาคม  จึงส่งผลให้มนุษย์ทั่วโลก
สามารถสื่อสารส่งข่าวสารสารสนเทศ และสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ท่ัวโลก อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 ประเทศไทยและประชาชนคนไทยทุกคน  จึงควรยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นหลักและแนวทางการพัฒนาตนเองและประเทศ  
เพ่ือจะได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นคง  
 
สื่อการเรียนรู้ 
 วิดีทัศน์เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่  11-12 ) 

ใบงานที่ 1 
 

 บอกผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อตนเองได้ 
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ใบงานที่ 2 
 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 จากผลงานในใบงานที่ 1. 
 จากผลงานในใบงานที่ 2. 
 จากแบบทดสอบ 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันในด้านต่างๆ 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
เอกสารอ้างอิง 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
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บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 8 หน่วยท่ี 7 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36 

คาบ 
ชื่อหน่วย วัฒนธรรมและประเพณีไทย สอนครั้งที่ 14-15/18 

ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมและประเพณีไทย จ านวน 4 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
 1. วัฒนธรรม 
 2. วัฒนธรรมไทย 
 3. ประเพณีไทย 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 วัฒนธรรม  มีความส าคัญอย่างมากในการด ารงความเป็นชาติเอกราช วัฒนธรรมเป็นสมบัติล้ าค่าของ
ชาติ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เราทุกคนจึงควรร่วมกันด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมชาติสมรรถนะ 
 ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ 
ความมีมรรยาทและความเป็นพลเมืองดี  
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้ 
เนื้อหาสาระ 
 วัฒนธรรม  เป็นแบบแผนในการด ารงชีวิตของคน แต่ละสังคมมีสภาพแวดล้อมต่างกัน  แต่ละสังคมจึง
มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
สื่อการเรียนรู้ 
 วิดีทัศน์และภาพประกอบเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามและประเพณีของไทย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่  14-15 ) 

ใบงานที่ 1 
 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้ 

ใบงานที่ 2 
 บอกประเพณีท่ีส าคัญของชาติได้ 
 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 จากผลงานในใบงานที่ 1. 
 จากผลงานในใบงานที่ 2. 
 จากแบบทดสอบ 
 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมและประเพณี 



 34 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
...................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................. ......... 
เอกสารอ้างอิง 
........................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................ ........................... 
....................................................................................................... .................................................................... 
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บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................................ ........................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 9 หน่วยท่ี 8 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36 

คาบ 
ชื่อหน่วย  พลเมืองดี สอนครั้งที่14-15/18 

ชื่อเรื่อง พลเมืองดี จ านวน 4 คาบ 
หัวข้อเรื่อง 
 1. พลเมืองดี 
 2. หน้าที่พลเมืองดี 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 สังคมจะมีความเจริญก้าวหน้า  คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้  เพราะสมาชิกทุกคน     ใน
สังคมร่วมมือร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสังคม  เมื่อสังคมอยู่ดีมี
สุขก็จะส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าด้วยเช่นกัน 
สมรรถนะ 
 ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้หลักความเป็นพลเมืองดี  
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้ 
เนื้อหาสาระ 
 พลเมืองดี หมายถึง คนที่มีความรักความผูกพันกับประเทศอย่างจริงใจ และปฏิบัติตนโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ป้องกันรักษาประเทศจากศัตรูของประเทศไว้          ให้มั่นคง
สืบไปยาวนาน 
สื่อการเรียนรู้ 
 วิดีทัศน์เรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักและความเสียสละเพ่ือชาติ
ของชาวไทย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 14-15 ) 

ใบงานที่ 1 
 เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศได้ 
 นักเรียนกับการเป็นพลเมืองดี 

ใบงานที่ 2 
 เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศได้ 
 การมีจิตสาธารณะในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
การวัดผลและประเมินผล 
 จากผลงานในใบงานที่ 1. 
 จากผลงานในใบงานที่ 2. 
 จากแบบทดสอบ 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเรื่องหน้าที่ของพลเมืองดี 
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ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................. ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
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บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
...................................................................................... .....................................................................................  
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 10 หน่วยท่ี 9 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม เวลาเรียนรวม 36 

คาบ 
ชื่อหน่วย ศีลธรรมอันดีงาม สอนครั้งที่16/18 

ชื่อเรื่องศีลธรรมอันดีงาม จ านวน 2 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
 1. ศีลธรรมอันดีงาม 
 2. การปฏิบัติตนเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  มนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม ทุกๆ สังคมย่อมต้องการที่จะให้สังคมของ
ตนอยู่อย่างสงบสุข การกระท าใดๆ ของตนในสังคมหากกระทบต่อความสงบ เรียบร้อยของสังคม จึงเป็นสิ่งที่
สังคมไม่อาจยินยอมให้เกิดขึ้นได้ ความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน
ทุกคนในสังคม  แนวทางการปฏิบัติตนของคนในสังคมเพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม หมายถึง ศีลธรรมอัน
ดีงาม  นั่นเอง 
สมรรถนะ 
 ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ 
ความมีมรรยาทและความเป็นพลเมืองดี 
 จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 อธิบายแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีศีลธรรมอันดีงามได้ 
เนื้อหาสาระ 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  มนุษย์จึงต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  การที่คนจ านวนมากมาอยู่ร่วมกันย่อมต้องมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมนั้นๆ 
 ในสังคมทุกสังคมจึงมีระเบียบกฎเกณฑ์เกิดขึ้นมากมาย  ตามลักษณะของแต่ละสังคม  ซึ่งกฎเกณฑ์
ของสังคม (Norm) สามารถแบ่งออกได้  3  อย่างดังนี้ 
 1. กฎหมาย  (Law)  คือข้อบังคับผู้ปกครองบัญญัติขึ้น  เพ่ือให้ผู้ใต้ปกครองปฏิบัติตาม  หากไม่ปฏิบัติ
ตามจะมีความผิดต้องถูกลงโทษ 
 2. ศีลธรรม  (Moral)  คือค าสอนของศาสนา  เพื่อให้คนปฏิบัติตาม  ซึ่งมีท้ังข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ 
 3. วิถีประชา  (Folk way)  คือแนวทางการด าเนินชีวิตของคนในสังคม  อันได้แก่เผย  ธรรมเนียม  
ประเพณี  เช่น  การแต่งกาย  การท าความเคารพ  ฯลฯ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 วิดีทัศน์เรื่องหลักค าสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 16 ) 

ใบงานที่ 1 
อธิบายแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีศีลธรรมอันดีงามได้ 

1. ศีลธรรมอันดีงามในกฎหมาย 
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2. ศีลธรรมอันดีงามในค าสอนทางศาสนา 
3. ศีลธรรมอันดีงามในวิถีประชา 

 
ใบงานที่ 2 

อธิบายแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีศีลธรรมอันดีงามได้ 
 การอยู่ร่วมกันของคนนับถือศาสนาต่างกัน 

การวัดผลและประเมินผล 
 จากผลงานในใบงานที่ 1. 
 จากผลงานในใบงานที่ 2. 
 จากแบบทดสอบ 
งานที่มอบหมาย 
ให้นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมเรื่องศาสนาต่างๆในโลก 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
........................................................... ................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
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บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 11 หน่วยท่ี  
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม เวลาเรียนรวม 36 คาบ 
ชื่อหน่วย  ปัจฉิมนิเทศ 

สอนครั้งที่17/18 

ชื่อเรื่อง  ปัจฉิมนิเทศ จ านวน 2 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
 จุดเด่น 
 จุดด้อย 
 ปัญหา 
 แนวทางแก้ปัญหา 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
สมรรถนะ 
.................................................................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................................................................................................. ............. 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
................................................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................... 
เนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
สื่อการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
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............................................................................................................................. .............................................. 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ ...) 
............................................................................................................................................ ............................... 
................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................ ................................... 
การวัดผลและประเมินผล 
.......................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................... .....................................................................................................  
งานที่มอบหมาย 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
เอกสารอา้งอิง 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

บันทึกหลงัการสอน 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................................... 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ........................................ 
.......................................................................................... ................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
                                       (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 
                                               ครูผู้สอน 
 
 


