
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ก 
 
 

ตัวอยาง  แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
วิชาสังคมศึกษา  เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
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แผนการจัดการเรียนรูปฐมนิเทศ 
 

วิชา    สังคมศึกษา   รหัสวิชา   ส  21101                ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา               เวลา    2   คาบ 
 

 

สาระสําคัญ   
 
  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  ผูสอนจะตองแจงผลการเรียนรู 
ที่คาดหวังรูถึงวิธีการหรือกระบวนการที่ไดมาซึ่งความรู   รูแหลงการเรียนรูและรูเกณฑการวัด 
และประเมินผล เพื่อใหผูเรียนจะไดเตรียมพรอมและเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรูตระหนัก 
ถึงความสําคัญที่จะตองเรียนรูในวิชาสังคมศึกษา ผูเรียนเห็นความสําคัญ คุณคาและความจําเปน 
ที่ตองเรียนรูจนเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีมีวัฒนธรรมและสามารถ 
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 การเรียนการสอนแบบซิปปาเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีการ

สรางความรูไดดวยตนเองโดยกระบวนการแสวงหาขอมูล ทําความเขาใจ  คิดวิเคราะห  ตีความ 
แปลความ  สรางความหมาย สังเคราะหขอมูลและสรุปขอความพรอมทั้งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอ
กัน  เรียนรูจากการแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดและประสบการณแกกันและกันและใหผูเรียนนํา
ความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 
  1.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิชาสังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง  
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
           2.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  แนวทาง 
การจัดการเรียนรู แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา สาระการเรียนรูหนาที่ 
พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

3. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา 
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สาระการเรียนรู 
 

1. คําอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดําเนินชีวิต   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
  2. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา สังคมศึกษา สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง  
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
   3. การเรียนการสอนแบบซิปปา 
   4. ระยะเวลาในการเรียนการสอน เร่ือง  พลเมืองดี  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญกับสังคมไทย 
  5. รายช่ือหนังสือประกอบการคนควา 
   6. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
  1.  ผูสอนแนะนําตนเองแลวใหผูเรียนแนะนําตนเอง  
  2.  ผูเรียนศึกษาใบความรูที่  1 เร่ือง  คําอธิบายรายวิชา  วิชาสังคมศึกษา  สาระการเรียนรู 
หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และใบความรูที่  2  
เร่ือง   ผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชา   สังคมศึกษา  สาระการเรียนรู หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดําเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  แลวผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อทํา
ความเขาใจ 
 3.  ผูสอนอธิบายถึงเนื้อหารายวิชา สังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยแบงเนื้อหา
ออกเปน  3 หนวย แตละหนวยใชเวลาในการเรียนการสอนไมเทากัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา  เวลาเรียนใชเวลาเรียนตามตาราง ผูสอนแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังทุกครั้งใหผูเรียน
เขาใจจะไดไมเกิดปญหาและความวิตกกังวลในการเรียนและผูสอนจะสรางขอตกลงในการเรียน 
ดังนี้   
    -  ในการเรียนแตละชั่วโมงควรตั้งใจเรียนใหเต็มที่ไมพูดคุยขณะที่ผูสอนกําลังสอน 
    -  ในการพูดจาซักถามจะถามผูสอนใหยกมือกอนทุกครั้ง 
    -   ผูเรียนจะตองตั้งใจเรียนและศึกษาใบความรูเพื่อศึกษาหาความรูแลวนําไปตอบ
คําถามในใบงาน 
    -  ผูเรียนแบงกลุมเปน 6  กลุมๆ ละ 6-8  คน  ซ่ึงในหองเรียนนั้นผูเรียนมีความ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 163 

สามารถทางการเรียนใกลเคียงกัน   
   -  ในการเรียนแตละครั้งใหแตละกลุมเลือกประธาน เพื่อทําหนาที่ในการดําเนิน
กิจกรรมกลุม เลือกเลขานุการในการจดบันทึกและเลือกผูนําเสนองานหนาชั้นเรียนและกรรมการ
ชวยเหลือการทํางานของกลุมในหนาที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันไปทุกครั้ง  เพื่อเปนการฝกความ
รับผิดชอบและกระบวนการประชาธิปไตย 
   - ในการเรียนแตละครั้งผูสอนจะใหคะแนนประเมินพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายกลุม  
15  คะแนน  คะแนนในการทํากิจกรรมใบงาน  10  คะแนนในแตละครั้งจะบันทึกคะแนนสะสมไว
เมื่อจบเนื้อหาจะไดรับการประเมินผานเกณฑรอยละ  80 
   -  ในการเรียนใหปฏิบัติตามขอตกลงและระเบียบของหองเรียน 
  -  ในการเรียน  เรื่อง  พลเมืองดีและกฎหมายใกลตัวในรายวิชา   สังคมศึกษา  สาระ
การเรียนรูหนาที่พลเมือง วฒันธรรมและการดําเนินชีวิต  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบซิปปาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูเรียนควรมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
      -  ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวย 

ตนเอง 
      -  ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด   

       -  ผูเรียนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน  แลกเปลี่ยนประสบการณ  ความคิดขอความรู  
ตลอดจนถึงการเรียนรูจากกันและกัน 

       -  ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูไปกับผลงาน   
       -  ผูเรียนนําความรูไปใชได 

  4.  ผูสอนแนะนําวิธีการเรียนรูวามีวิธีการเรียนรูหลายรูปแบบ   เชน 
   -  ผูสอนบรรยายใหฟง 

   -   การเสนอสถานการณที่เปนปญหาแลวสนทนาเพื่อหาขอสรุป 

   -   การปฏิบัติงานหรือทําใบงาน 

   -   การศึกษาคนควานอกสถานที่ 

   -   การแสวงหาความรูดวยตนเอง 

   -   การเรียนแบบซิปปา 

  5.  ผูสอนแนะนําสื่อการเรียนรูที่จะใชประกอบการเรียนการสอนวิชา สังคมศึกษา   เชน 
   -  ภาพจากนิตยสาร  หนังสือพิมพและวารสาร 

   -  ตัวอยางวัสดุอุปกรณ 

   -  หนังสืออานเพิ่มเติมหรือหนังสือประกอบการคนควา 
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   -  หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  สาระการเรียนรู หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดําเนินชีวิตในสังคม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ของสํานักพิมพอักษรเจริญทัศนและสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

  6.  ผูเรียนศึกษาใบความรูที่   3  เร่ือง  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  7.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 
 1. ใบความรูที่ 1  เร่ือง คําอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา  สาระการเรียนรู หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. ใบความรูที่  2  เร่ือง  ผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชา สังคมศึกษา สาระการเรียนรูหนาที่
พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
 3. ใบความรูที่  3  เร่ือง แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 4. แบบทดสอบกอนเรียน  
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
  1.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
   -  แบบทดสอบกอนเรียน 
  2.  วิธีวัดและประเมินผล 
   -  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 
  3.  เกณฑการวัดและประเมินผล 

  -   ผูเรียนที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนรอยละ  60 ขึ้นไป 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 

 ผลการจัดการเรียนรู 
  ........................................................................................................................................... 

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

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

 ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

                                                                                      ลงชื่อ.....................................ผูสอน 
     ( นางนภาวดี      บุตรน้ําเพ็ชร ) 
                                                                    ครูชํานาญการ  โรงเรียนพุทธโสธร 
                                                                      ................./................../.................... 
 

บันทึกการตรวจและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 

                                                                                         ลงชื่อ..................................... 
     ( นายวีระชัย   ตนานนทชัย ) 
                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธโสธร 
           ...……/…..…../……...                              



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 166 

ใบความรูที่  1 
คําอธิบายรายวิชา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

 ศึกษาฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
โดยการทําประโยชนในระดับชุมชน/ทองถ่ิน การเปนพลเมืองที่ดีของสังคม เรียนรูเกี่ยวกับ

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมืองดขีองสังคมและประเทศ เกี่ยวกับ
ลักษณะ ความสําคัญ แนวปฏิบัติ ประโยชนและคุณคาของการปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติและไม
ปฏิบัติ เรียนรูเร่ืองกฎ  ระเบียบ  กฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน   ศึกษาหลักการ  เจตนารมณ  
โครงสราง และสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน วิเคราะหบทบาท
การถวงดุลของอํานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและเขาใจถึงอํานาจอธิปไตย  
หลักการประชาธิปไตยอันนํามาสูรูปแบบการจัดระเบียบบานเมืองของไทย  คือ  การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  การออกกฎหมาย  โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลและ
ครอบครัว  ตลอดจนสิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของประชาชนคนไทยในบทบาทฐานะตางๆ ตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนความ

แตกตาง ความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ รวมทั้งสามารถแกปญหาและประยุกตใช เพื่อให

สามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและมี

สันติสุข 

 
********************************* 
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ใบความรูที่  2 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง 

วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 
 

 1.  อธิบายความสําคัญ ลักษณะและบทบาทหนาที่ของพลเมืองดีได 
 2.  อธิบายหลักธรรมทางศาสนาที่ทําใหอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขได 

 3.  อธิบายความหมายและหลักการของระบอบประชาธิปไตยได       
 4.  อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได  
 5.  อธิบายความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมายได             
 6.  อธิบายประเภทและความสําคัญของกฎหมายตอสังคมได 
 7.  อธิบายความจําเปนที่ตองรูกฎหมายได 
 8.  อธิบายความเปนมาและความสําคัญของรัฐธรรมนูญได           
 9.  อธิบายความสําคัญและแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได 
               10. อธิบายผลและปญหาจากการใชรัฐธรรมนูญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได 
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ใบความรูที่  3 
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

 

1. วิธีวัด 
   –  สังเกตพฤติกรรมกลุม 
   –  การทําใบงาน 
   –  ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

2. เครื่องมือวัด 
   –  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม 
   –  ใบงาน 
   –  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

3. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
  3.1 เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูคิดเปนสัดสวนคะแนน 70 : 30 หมายถึง คะแนน
ระหวางเรียน   70  คะแนนและคะแนนปลายภาคเรียน  30  คะแนน ซ่ึงสัดสวนคะแนน 70 : 30 
แบงเปนดังนี้ 
   คะแนนระหวางเรียน  70    คะแนน 

    -  คะแนนผลการเรียนรูที่คาดหวังทุกผลการเรียนรู  40 คะแนน 
    -  คะแนนการวัดผลกลางภาคผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 คะแนน 

            -  คะแนนการประเมินคุณลักษณะ    10 คะแนน 

   คะแนนปลายภาค        30  คะแนน 

   3.2  เวลาเรียน  3  คาบ / สัปดาห หรือ   60   คาบ / ภาคเรียน 

     -  รอยละ  80  ของเวลาเรียน  คือ   48   คาบ 

       -  รอยละ  60  ของเวลาเรียน  คือ   36   คาบ 

   3.3  จํานวนหนวยการเรียน  1.5   หนวย 
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   3.4   การตัดสินผลการเรียนรู 

 

ระดับผลการเรียน                   ชวงคะแนนเปนรอยละ  

4 80-100 

3.5 75-79 

3 70-74 

2.5 65-69 

2 60-64 

1.5 55-59 

1 50-54 

0 1-49 
 
  3.5  ตัวอักษรแสดงผลการเรียนรูที่มีเงื่อนไข 
   –  มส    หมายถึง   ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายป (เวลาเรียนไมถึง 80%) 
   –  ร    หมายถึง    รอการตัดสินผลการเรียนรู หรือตัดสินไมได 
  3.6 การตัดสินผลการเรียน 
   –  ระดับผลการเรียน 1- 4   ถือวาผานเกณฑการประเมิน 

   –  ระดับผลการเรียน 0  ถือวาไมผานเกณฑการประเมินจะตองใหดําเนินการซอม
เสริมปรับปรุงแกไขผูเรียนในสาระการเรียนรูรายปที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ โดย

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปที่ไมผานเกณฑการประเมินดวย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพจนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปของ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ผูสอนควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นใน
ภาคเรียนตอไป พรอมทั้งใหระดับผลการเรียนใหมตามเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนด 

   –  สวนนักเรียนที่ไดรับผลการเรียนเปน  ร  เมื่อผูเรียนไดเขาสอบหรือสงผลงาน 
เรียบรอยแลวใหไดระดับผลการเรียนปกติ  คือ  ต้ังแต 0 - 4 

   3.7  การประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 170 

แบบทดสอบกอนเรียน  วชิา สังคมศึกษา 
เรื่อง   พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายใกลตัว    จํานวน   40   ขอ 

****************************************************************************** 
1. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะของพลเมืองดี 
  ก.  ไหมลุกใหเด็กนั่งบนรถเมล 
  ข.  ฝายสอบไดที่ 1 ของหองทุกป 
  ค.  ปานแตงตัวดวยชุดสุภาพเรียบรอย 
        ง.  ปอทําความสะอาดบานใหสะอาด 
              อยูเสมอ 
2. การปฏิบัติตนของบุคคลในขอใดถือวาเปน 
   พลเมืองดี 
        ก.  จิ๊บเปดเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนบาน 
        ข.  สายธารชอบเปดจดหมายของเพื่อน 
         รวมงาน 
        ค.  ไลลาหแจงเบาะแสเรื่องยาเสพติด 
              ใหตํารวจทราบ 
        ง.   นัทชวยนิดโกหกครูเร่ืองที่นิดหนี 
         โรงเรียน 
3.  ส่ิงที่นักเรียนควรคํานึงถึงในการพัฒนาตน 
     ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม 
      คือขอใด 
  ก.  การศึกษาหาความรู 
  ข.  การแสวงหาทรัพยสิน 
  ค.  การทําทานใหคนยากจน 
        ง.  การชวยบรรเทาภัยแกผูเดือดรอน 
4. ขอใดที่พลเมืองทุกคนในชาติจะตองปฏิบัติ 
  ก.  การเสียภาษีอากร 
  ข.  การไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
  ค.  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ง.  การชวยเหลือหนวยราชการ 

5. บุคคลในขอใดเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
    ก.  แมทํางานนอกบานจนไมมีเวลาดูแลลูก 
    ข.  ลูกสาวทํางานเพื่อแบงเบาภาระของพอแม    
   ค.  พอกลับบานดึกประจําเพราะตองไป   
          ทํางานตางจังหวัด 
     ง . ลูกชายแตงงานแยกครอบครัวไมมีเวลา 
          กลับมาเยี่ยมพอแม 
6. การทําบัตรประชาชนเมื่อมีอายุตามที่กฎหมาย 
   กําหนดถือเปนลักษณะของพลเมืองดี 
    ในเรื่องใด 
     ก.  การใชสิทธิเสรีภาพ 
     ข.  การเคารพกติกาของสังคม 
     ค.  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
     ง.  การมีสวนรวมของประชาชน 
7. ขอใดไมจัดอยูในองคประกอบที่สําคัญ 
    ของศาสนา 
    ก.  สัญลักษณ-พิธีกรรม 
    ข.  วัฒนธรรม-ศาสนิกชน 
    ค.   ศาสดา-คัมภีรทางศาสนา 
    ง.    ผูสืบทอดศาสนา-ศาสนสถาน 
8.  คัมภีรในขอใดไมใชคัมภีร 
     ทางพระพุทธศาสนา 
     ก.  พระวินัยปฎก 
     ข.  พระสุตตันตปฎก 
     ค.  พระเมตตาปฎก 
     ง .  พระอภิธรรมปฎก 
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9. พรหมวิหาร  4  สอนใหคนอยูรวมกัน 
    อยางสันติสุขไดอยางไร 
    ก.  สอนใหคนมีความรูซ้ึงถึงหลักธรรมขั้นสูง 
    ข. ใหคนมีความรัก มีใจเปนกลางและใหอภัย  
      กัน 
    ค.ใหคนมีความละอายและเกรงกลัว 
        ตอการทําชั่ว 
    ง.  สอนใหคนมีความเพียรพยายาม 
         ในการทําความดี 
10. คําวา “ มุสลิม ” มีความหมายเกี่ยวของ 
       กับสิ่งใดมากที่สุด 
      ก.  ผูศรัทธาในพระคัมภีร 
      ข.  ผูนับถือศาสนาอิสลาม 
      ค.  ผูอาศัยในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 
      ง.  ผูแสวงหาสันติและนอบนอมตอพระเจา 
11. ขอใดใหคําจํากัดความของคําวา 
     “ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ”   
        ถูกตองที่สุด 
  ก.  การปกครองแบบมีอิสระ 
         ข.  การปกครองโดยยึดหลักเหตุผล 
         ค.  การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุด 
  ง.  การปกครองที่พระมหากษัตริยมีอํานาจ

สูงสุด 
12. ขอใด มิใช หลักการของประชาธิปไตย 
  ก.  การยึดถือตามเสียงสวนใหญ 
  ข.  การมีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค 
  ค.  การรักษาประโยชนของรัฐบาล 
         ง.   การยึดหลักอํานาจอธิปไตย 
              เปนของประชาชน 

13.  ขอใดเปนคุณลักษณะที่ดีของสมาชิกในสังคม
ประชาธิปไตย 

  ก.  พัฒนาตนเองและสังคม 
  ข.  รักความยุติธรรมในสังคม 
  ค.  ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
  ง.  ถูกทุกขอ 
14. ขอใด มิใช ประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิต 
  ก การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ข การใชเหตุผลในการแกปญหา 
         ค. การยึดตัวบุคคลมากกวาหลักการ 
  ง.  การเคารพสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

ของผูอ่ืน 
1 5 .    การกระทํ า ข อ ใ ดแสดงถึ ง ค ว าม เป น

ประชาธิปไตยในครอบครัว 
  ก.  พี่ชวนนองไปสวนสนุก   
  ข.  แมอาสาซักผาในวันหยุด 
  ค.  พอพาลูกไปสมัครเขาเรียน 
  ง.   ทุกคนตกลงกันวาจะไปใสบาตรที่วัด

พรุงนี้เชา 
16.  การปฏิบัติตามกฎขอบังคับของโรงเรียนมีผล

ตอนักเรียนดานใดมากที่สุด 
  ก.  ทําใหผลการเรียนดีขึ้น 
  ข.  ทําใหเปนผูมีระเบียบวินัย 
  ค.  ทําใหไดรับคําชมเชยจากครู 
  ง.  ทําใหเปนนักเรียนดีเดนของโรงเรียน 
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17. หัวใจสําคัญของประชาธิปไตยอยูที่ประเด็น 
      ใด 

ก. ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจ 
ข. มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
ค. รัฐสภาเปนผูออกกฎหมาย 
ง. รัฐบาลบริหารประเทศเพื่อประโยชน

ของประชาชน 
18.  ความตองการพื้นฐานที่ประชาชนไดรับ 
       จากการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
       คืออะไร 

ก. อาหาร 
ข. งบประมาณ 
ค. สาธารณูปโภค 

       ง.    สิทธิและเสรีภาพ 
19.  คํานิยามใดตรงกับความหมายของการ 
       ปกครองระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด 

ก. การปกครองโดยผูมีอํานาจอธิปไตย 
ข. การปกครองที่มีความยุติธรรม 
ค. การปกครองของประชาชน  
       เพื่อประชาชน 
ง. การปกครองที่สอดคลอง 
       กับหลักคําสอนของศาสนา 

20. ขอความใดที่อาจใชเปนตัวอยางของคํากลาว 
       ที่ชวยเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง 
       แบบประชาธิปไตย 

ก. ฟาสูงแผนดินต่ํา 
ข. เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด 
ค. พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตําลึงทอง 
ง. ใครใครคาชางคา  ใครใครคามาคา   
       ใครใครคาเงินคาทองคา 

21.ขอใดคือโทษรายแรงที่สุดตามประมวล 
     กฎหมายอาญา 
     ก. ปรับ                    
     ข.  ขัง 
     ค.  จําคุก 
     ง.  ประหารชีวิต 
22.  เพราะเหตุใดประชาชนจึงควรมีความรู 
       ทางกฎหมาย 
      ก. เพื่อใหทันยุคทันสมัยกับเหตุการณ 
           ปจจุบัน 
      ข. นํามาสรางอิทธิพลใหกับตนเองเพื่อใช   
           ขมขูผูอ่ืน 
      ค. เพื่อนําไปใชแสวงหาผลประโยชน 
           เขาตนเองใหไดมากที่สุด  
      ง. ปองกันไมใหผูอ่ืนเอาเปรียบและถูกโกง 
          ดวยความไมรูกฎหมาย 
23. กฎหมายทุกฉบับเมื่อการยกรางแลวจะตอง 
      ประกาศในหนังสือใด 

ก. กิจจานุกิจ 
ข. ราชกิจจานุเบกษา 
ค. สยามจดหมายเหตุ 
ง. บันทึกการปกครองของไทย 

24. หากนักเรียนตองการตั้งชื่อสกุลใหม  
       ควรคํานึงถึงขอใดเปนสําคัญ 

ก. เปนราชทินนาม 
ข. เปนบรรดาศักดิ์ที่เหมาะสม 
ค. ตองมีพยัญชนะไมเกิน  10 พยัญชนะ 
ง. ตรวจดูจากชื่อสกุลที่จดทะเบียนไวแลว 
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25.  ไลลาหเกิดวันที่ 19 เมษายน 2543   
        เธอจะทําบัตรประจําตัวประชาชน 
        ไดตั้งแตเมื่อใด 
        ก.  1   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 
        ข.  17  มีนาคม   พ.ศ. 2558 
        ค.  19  เมษายน  พ.ศ. 2557 
        ง.   19  เมษายน  พ.ศ. 2558 
26.  ถาบัตรประจําตัวประชาชนหายจะตองยื่น 
       ขอเปลี่ยนบัตรใหมตอพนักงานเจาหนาที่ 
       ภายในกี่วัน 

ก. 60  วัน                ข.    90   วัน 
ค.   100 วัน                ง.   120  วัน 

27. มาโนชอายุครบเกณฑทําบัตรประชาชน  
      เมื่อวันที่  15  มีนาคม  อยากทราบวามาโนช 
      จะตอง ยื่นคําขอตอเจาหนาที่ภายในวันที่ 
      เทาไร 
     ก.  15   มีนาคม               ข.  15  เมษายน 
       ค.  15  พฤษภาคม          ง.   15  มิถุนายน 
28. กิจการใดที่ผูเยาวสามารถทําไดดวยตนเอง 
      ก.  ทําพินัยกรรม 
      ข.  ขายบานของตนเอง 
      ค.  ซ้ือขายสังหาริมทรัพย 
      ง.  รับทรัพยสินของผูอ่ืนโดยไมมีขอผูกมัด
29.  ขอความใดกลาวถึงการหมั้นไดถูกตอง 
       ที่สุด 
       ก. เมื่อหมั้นแลวใหของหมั้นตกเปนสิทธิ 
           ของฝายหญิง 
       ข. เมื่อหมั้นแลวของหมั้นจะตกเปนสิทธิ 
            ของฝายชาย 
        

      ค.  เมื่อหญิงคูหมั้นตายฝายหญิงจะตองคืน 
     ของหมั้นใหฝายชาย 

       ง.  เมื่อเลิกสัญญาหมั้นแลวของหมั้น 
            จะตกเปนของฝายหญิง 
30. ตามกฎหมายการสมรสจะสมบูรณเมื่อใด 
      ก.  ชายและหญิงไดจดทะเบียนสมรสกัน 
      ข.  มกีารจัดพิธีสมรสถูกตองตามประเพณี 
      ค.  หญิงและชายไดทําการหมั้นกันไวกอน 
      ง.  บิดามารดาของทั้งสองฝายยินยอม 
           ใหแตงงานกัน 
31.  ขอใดเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง   
       ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย 
  ก. กฎหมายอาญา 
  ข. พระราชบัญญัติ 
        ค. พระราชกําหนด 
         ง. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
32. อํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศไทย 
      ตามรัฐธรรมนูญเปนของใคร 

ก. รัฐสภา 
ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. พระมหากษัตริย 
ง. ปวงชนชาวไทย   

33.  รัฐธรรมนูญของไทยกําหนดใหมีการรวม   
       อํานาจไวที่รัฐบาลกลาง ทําใหประเทศไทย 
     มีรูปแบบการปกครองแบบใด 
         ก.  รัฐคู                  ข.  รัฐรวม 
  ค.  รัฐผสม         ง.  รัฐเดี่ยว 
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34.   ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญผูที่ใช  
     อํานาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทย 
        คือใคร 
  ก.  ศาล                         ข.  รัฐมนตรี 
  ค.  นายกรัฐมนตรี        ง.  พระมหากษัตริย 
35.  ผูมีอํานาจออกกฎหมาย  คือ ใคร 
  ก.  ตํารวจ           ข.  รัฐสภา 
  ค.  รัฐบาล                ง.  ผูพิพากษา 
36.  วิธีการใดที่จะนําไปใชวินิจฉัยเพื่อยุติปญหา 
       ในกรณีที่ ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
        กําหนดไว 

ก.  กฎหมายโบราณ 

ข.  จารีตประเพณี 
 ค.  ประเพณีการปกครองระบอบ  

             ประชาธิปไตย 
 ง.  ประเพณีการปกครองระบอบ 

             ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย    
               เปนประมุข 
37.  ถือกันวารัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย 
       คือส่ิงใด 

ก. หลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 
ข. กระดิ่งที่แขวนหนาประตูวังสมัย 
      กรุงสุโขทัย 
ค. ตําราพิชัยสงคราม 
ง. บันทึกจดหมายเหตุกรุงสยาม 

38. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
      ที่วาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย 
      ทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล   
      แสดงวารัฐธรรมนูญกําหนดความสําคัญ 
      ในดานใด 

ก. กฎหมายสูงสุดของประเทศ 
ข. หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ 
       ของประชาชน 
ค. รูปแบบและโครงสรางในการปกครอง

ประเทศ 
ง. ลักษณะการใชอํานาจอธิปไตย 
       ของประมุข 

39. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเมื่อกลาวถึง 
      รัฐธรรมนูญ 

ก. รัฐธรรมนูญเปนเครื่องชี้วาประเทศนั้น 
        มีการปกครองแบบใด 
ข. ทุกประเทศมีการปกครอง 

              แบบประชาธิปไตยตองมีรัฐธรรมนูญ 
ค. ก า ร ที่ ค ณ ะ ป ฏิ วั ติ ทํ า ก า ร ล ม ล า ง

รัฐธรรมนูญไดแสดงวารัฐธรรมนูญ

ไมใชกฎหมายสูงสุด 
        ง.   ประเทศใดมีรัฐธรรมนูญ  ประเทศนั้น 
              ยอมมีการเลือกตั้ง 
40.  กิจกรรมใดเปนการถวงดุลการใชอํานาจ 
       อธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

ก. ราษฎรเลือกตั้งผูแทน 
ข. นายกรัฐมนตรียุบสภาผูแทนราษฎร 
ค. ศาลพิพากษาจําคุกจําเลยที่ฆาผูอ่ืน 
      โดยเจตนา 
ง. ผูแทนราษฎรกลาวโจมตีรัฐมนตรี 

              ที่ฉอราษฎรบังหลวง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ชื่อกลุม....................................................................................................................ชั้น ม. 1/............. 
รายช่ือสมาชิก   
 1………………………………………………………………………ประธาน 
 2………………………………………………………………………รองประธาน 
 3………………………………………………………………………กรรมการ 
 4………………………………………………………………………กรรมการ 
 5………………………………………………………………………กรรมการ 
 6………………………………………………………………………กรรมการ 
 7………………………………………………………………………กรรมการ 
 8………………………………………………………………………เลขานุการกลุม 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

3 2 1 
หมายเหตุ 

1. กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน     
2. รวมแสดงความคิดเห็น     
3. สงงานทันตามกําหนดเวลา     
4. ชวยเหลืองานภายในกลุม     
5. การนําเสนองาน     
รวม     
  

สรุปผลการประเมิน 
 10-15   คะแนน      ระดับคุณภาพ   ดี     แสดงวา      ผาน 
   6-10   คะแนน       ระดับคุณภาพ   ปานกลาง   แสดงวา      ผาน 
   1-5     คะแนน       ระดับคุณภาพ ปรับปรุง แสดงวา      ไมผาน 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
(.....................................................................................) 

................./......................../................. 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
 

วิชา      สังคมศึกษา     รหัสวิชา   ส  21101     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    
หนวยการเรียนรูที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เวลา   7   คาบ               
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เรื่อง   พลเมืองดี   เวลา   3   คาบ 
 

 

 

สาระสําคัญ   
 
 พลเมืองดี เปนองคประกอบหนึ่ งที่ สํ าคัญของสังคมซึ่ งทํ าให สังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยขับเคลื่อนไปได  การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีทั้งตามกฎหมายบานเมืองและตาม
หลักธรรมคําสอนของศาสนาจะชวยใหสังคมมีความสงบเรียบรอยและสามารถอยูรวมกันไดอยางมี

ความสุข 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 
 1.  อธิบายความสําคัญ ลักษณะและบทบาทหนาที่ของพลเมืองดีได 
                2.  อธิบายหลักธรรมทางศาสนาที่ทําใหอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขได 

 

สาระการเรียนรู 
 
 1.   ความสําคัญของการเปนพลเมืองดี 
 2.  ลักษณะของพลเมืองดี 
 3.  บทบาทหนาที่ของพลเมืองดี 
 4.  พลเมืองดีกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขได 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
   ขั้นท่ี  1  ขั้นทบทวนความรูเดิม 
    -  ผูเรียนดูภาพเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีและรวมกันสนทนาถึงความสําคัญและ
ลักษณะของการเปนพลเมืองดี 
    -  ผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงความสําคัญและลักษณะของการเปนพลเมืองดีวาจะตอง
เปนอยางไร 
   ขั้นท่ี  2  ขั้นแสวงหาความรูใหม 
    ผูเรียนแบงกลุม   กลุมละ  7-8   คน   จํานวน  6   กลุม    ใหแตละกลุมจับสลากเลือก 
หัวเร่ืองอภิปราย  ดังนี้ 

1. ความสําคัญของการเปนพลเมืองดี 
2. ลักษณะของพลเมืองดี 
3. บทบาทหนาที่ของพลเมืองดี 
4. พลเมืองดีกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักศาสนาพุทธ 
5. พลเมืองดีกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักศาสนาคริสต 
6. พลเมืองดีกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักศาสนาอิสลาม 

   เมื่อแตละกลุมไดหัวขออภิปรายแลวใหรวมกันสรุปเปนแบบแผนที่ความคิดที่เปน

ระบบ 
  ขั้นท่ี  3  ขั้นศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหมและเชื่อมโยงกับความรูเดิม 
   ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 1.1 เรื่อง พลเมืองดี  หนังสือในหองสมุดและ

อินเทอรเน็ตเกี่ยวกับความสําคัญของการเปนพลเมืองดี   ลักษณะของพลเมืองดี บทบาทหนาที่ของ
พลเมืองดี  พลเมืองดีกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักศาสนาพุทธ  พลเมืองดีกับการ          
อยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักศาสนาคริสตและพลเมืองดีกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขตาม

หลักศาสนาอิสลามโดยเชื่อมโยงความรูที่เคยเรียนมาแลว 
  ข้ันท่ี  4  ขั้นแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม 

-  ผูเรียนแตละกลุม     รวมกันระดมสมองชวยกันสรุปเปนองคความรูในรูปแผนผัง 
ความคิด 
   - ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้นเรียน ประกอบแผนผังความคิด 
ผูเรียนกลุมอื่นรวมอภิปรายซักถาม 
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  ขั้นท่ี  5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู 
   ผูเรียนแตละคนสรุปความรูที่ไดจากการศึกษา  การอภิปรายเกี่ยวกับ  เรื่องพลเมืองดี  
สรุปเปนแผนผังความคิด 
  ขั้นท่ี  6  ขั้นแสดงผลงาน 
   ตัวแทนของผูเรียนแตละกลุมจับสลากเพื่อนําแสดงผลงานหนาชั้นเรียนจากการที่สรุป

เปนแผนผังความคิดและรวมกันจัดลําดับผลงาน 
  ขั้นท่ี  7  ขั้นประยุกตใชความรู 
   ผูเรียนสอบถามบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีมีความสําคัญตอตนเอง

และสังคมอยางไรแลวบันทึกลงในใบงานจัดทําเปนผลงานแลวนําเสนอผลงานที่หนาชั้นครั้งตอไป 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 

1. ภาพเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดี 
2. ใบความรูที่ 1.1   เร่ือง  พลเมืองดี 
3. หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน 
4. หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สํานักพิมพวัฒนาพานิช 
5. อินเทอรเน็ต  เว็บไซต  http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b1.htm   
6. ใบงานที่  1.1  เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

การวัดและประเมินผล 
 

1. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
-  ใบงาน 

     -  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม  
  2.   วิธีวัดและประเมินผล 
   -   ตรวจใบงาน 
   -   ใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมกลุม 
  3.   เกณฑการวัดและประเมินผล 

  -   ผูเรียนที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนรอยละ  60  ขึ้นไป 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 

 ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

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

 ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

                                                                                      ลงชื่อ.....................................ผูสอน 
     ( นางนภาวดี      บุตรน้ําเพ็ชร ) 
                                                                   ครูชํานาญการ  โรงเรียนพุทธโสธร 
                                                                       ................./................../.................... 
 

บันทึกการตรวจและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 

                                                                                         ลงชื่อ..................................... 
     ( นายวีระชัย   ตนานนทชัย ) 
                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธโสธร 
                                                                   ...……/…..…../……...              
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ใบความรู ที่  1.1 
เร่ือง    พลเมืองดี 

แผนการจัดการเรียนรูที่  1  เร่ือง พลเมืองดี 
............................................................... 

 

ความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
 

 การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมมีความสําคัญตอประเทศ   เชน 
1.  ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางมั่นคง 
2.  ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
3.  ทําใหเกิดความรักแบะความสามัคคีในหมูคณะ 
4.  สมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนั้นเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนในสังคมไมวาจะอยูในสังคม
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ 

 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวโรงเรียนและชุมชน 
 

 แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเปนสมาชิกที่ดีมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
1.  การเปนสมาชิกที่ดีขอบครอบครัว 
2.  การเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
3.  การเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน 

 เมื่อทุกคนในสังคมไมวาผูใหญหรือเด็กพัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชนไดก็จะประสบความสําเร็จ 

 

คุณธรรมของการเปนพลเมืองด ี

 
 1.  การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
 2.  การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอหนาที่ 

 3.  รับฟงความคิดเปนขอบกันและกันและเคารพในมติของเสียงสวนมาก 
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 4.  ความซื่อสัตยสุจริต 
5.  ความสามัคคี 

 6.  ความละอายและเกรงกลัวในการกระทําชั่ว 
 7.  ความกลาหาญและเชื่อมั่นในตนเอง 

                8.  การสงเสริมใหคนดีปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 
 

หนาที่ของพลเมืองดีของสังคม 
 
             การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักธรรม ประกอบดวย จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม  

จริยธรรม  หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเสียหาย
หลักการของกิริยาที่ควรประพฤติทําใหสังคมอยูรวมกันโดยสงบ 

คุณธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สรางประโยชนใหแกผูอ่ืน หลักการ 
ที่ดีมีประโยชนที่สังคมเห็นวาเปนความดีความงาม 

ศีลธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเสียหาย 
พรอมกันนั้นก็สรางประโยชนใหแกผูอ่ืนดวย  ความเปนปกติหรือการรักษา กาย วาจา ใจใหเปน
ปกติ ไมทําชั่วเบียดเบียนผูอ่ืน 
 

ความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 
 

1. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบสุข 
2. ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา 
3. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ 
4. ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

 5. ชวยใหมนุษยนําความรูและประสบการณ ที่รํ่าเรียนมาสรางสรรคส่ิงที่มีคุณคา 
 6. ชวยควบคุมการเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเจริญไปพรอมๆ กัน 
 7. ชวยสรางความมั่นคงทางจิตใจใหมนษุย 
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การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวัฒนธรรมไทย 
 

             วัฒนธรรม  คือ  แบบแผนการกระทํา หรือผลการกระทําที่พัฒนาจากสภาพเดิมตาม
ธรรมชาติใหดีงามยั่งยืนจนเปนที่ยอมรับของคนในสังคม   
             ตัวอยางแบบแผนการกระทํา เชน กิริยา มารยาท การพูด การแตงกาย  การรับประทาน
อาหาร เปนตน วัฒนธรรมการไหว เปนวัฒนธรรมภายนอกที่มักไดรับการตอบสนองจากผูไดรับ
ดวยการไหวตอบ  นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมไทยอื่นๆ  ที่งดงาม   เชน  การกราบ การทําบุญตักบาตร  
การแตงกายแบบไทย   เปนตน 
 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีไทย 

 
             ขนบธรรมเนียมประเพณี  คือ ส่ิงที่ปฏิบัติสืบทอดสืบทอดกันมาและถือวาเปนสิ่งที่ดีงาม   
ส่ิงที่ดีงามของแตละสังคมอาจเหมือนกัน คลายกัน หรือแตกตางกันก็ไดและส่ิงที่ดีงามของสังคม
หนึ่งเมื่อเวลาผานไปสังคมนั้นอาจเห็นเปนสิ่งไมดีงามก็ได 
             วัฒนธรรมและประเพณีไทยเปนกิจกรรมที่สืบทอดมายาวนานและสังคมยอมรับวาเปน 
ส่ิงดีควรอนุรักษไว  
 

การเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
 
           การที่บุคคลจะเปนสมาชกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลกจะตองคํานึงถึงสถานภาพ  
บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาที่ในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
  

 จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
 
 คุณธรรม  จริยธรรม หมายถึง  ความดีที่ควรประพฤติ  กิริยาที่ควรประพฤติ  คุณธรรม  
จริยธรรมที่สงเสริมความเปนพลเมืองดี  ไดแก 

 1. ความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  หมายถึง การตระหนักในความสําคัญ
ของความเปนชาติไทย  การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนาและการจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

 2. ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  การยึดมั่นในการอยูรวมกันโดยยึดระเบียบวินยั   
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม 
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 3. ความกลาทางจริยธรรม  หมายถึง  ความกลาหาญในทางที่ถูกที่ควร 
 4. ความรับผิดชอบ  หมายถึง การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพื่อผูอ่ืนหรือสังคม
โดยรวมไดรับประโยชนจากการกระทําของตน 

 5.  การเสียสละ หมายถึง  การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพื่อผูอ่ืน หรือสังคมโดยรวม
ไดรับประโยชนจากการกระทําของตน 

 6. การตรงตอเวลา  หมายถึง  การทํางานตรงตามเวลาที่ไดรับมอบหมายการสงเสริมให
ผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
 การที่บุคคลปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแลวควรสนับสนุนสงเสริมให

บุคคลอื่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยดวย  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ   ดังนี้ 
1. การปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

ของศาสนาและหลักการของประชาธิปไตยมาใชในวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน  เพื่อเปนแบบอยาง 
ที่ดีแกคนรอบขาง 
   2.  เผยแพร  อบรม  หรือส่ังสอนบุคคลในครอบครัว  เพื่อนบาน คนในสังคมใหใช
หลักการทางประชาธิปไตยเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 3.  สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมายโดยการ    
บอกเลา  เขียนบทความเผยแพรผานสื่อมวลชน 

4.  ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางการเมือง 
หรือกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน 

5. เปนหูเปนตาใหกับรัฐหรือหนวยงานขอรัฐในการสนับสนุนคนดีและกําจัดคนที่เปนภัย 
กับสังคม  การสนับสนุนใหผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  ควรเปนจิตสํานึกที่
บุคคลพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 

คุณธรรมของการอยูรวมกันตามหลักศาสนาที่บุคคลนับถือ 
 
 หลักธรรมที่เนนการอยูรวมกันอยางสันติของศาสนาตาง  ๆ  
 พระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนา  มีหลักธรรมที่สําคัญที่หลอหลอมใหพุทธศาสนิกชนเปนคนรักสันติ  
รักอิสรเสรี  มีนิสัยโอบออมอารี มีเมตตากรุณาตอกัน  ไดแก 

 1. สังคหวัตถุ 4   หมายถึง  หลักธรรมสําหรับสงเคราะหหรือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ 
ของคนในสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข  ไดแก 
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 1.1  ทาน  คือ  การให  แบงปน  เสียสละ  เผ่ือแผ 
 1.2  ปยวาจา  คือ  การกลาววาจาสุภาพ  ออนหวาน 
 1.3  อัตถจริยา  คือ  การกระทําตนใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
 1.4  สมานัตตตา  คือ  การวางตัวเหมาะสม  เสมอตน  เสมอปลาย 

 2.  พรหมวิหาร 4   หมายถึง  ธรรมประจําใจที่ทําใหเปนพรหมหรือใหเสมอดวยพรหม 
ในทางปฏิบัติ  หมายถึง  คุณธรรมของผูใหญ  ซ่ึงตองมีประจําในอยูตลอดเวลามี  4  ประการ  ดังนี้ 

 2.1  เมตตา  คือ  ความปรารถนาดีตอผูอ่ืน  ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 
 2.2  กรุณา  คือ  ความสงสาร  มีความปรารถนาชวยผูอ่ืนหรือสัตวที่ประสบ 

ความทุกข  ใหพนทุกข 
 2.3  มุทิตา  คือ  ความยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดี 

  2.4  อุเบกขา  คือ ความวางเฉยหรือความรูสึกเปนกลางๆ ไมดีใจ ไมเสียใจ  เมื่อเห็น 
ผูอ่ืนประสบความสุขหรือความทุกข 
  3.  สัปปรุริสธรรม 7  หมายถึง หลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตบุรุษ 
7  ประการ  ไดแก 

 3.1  ธัมมัญุตา  คือ  ความเปนผูรูจักเหตุ 
 3.2  อัตถัญุตา  คือ  ความเปนผูรูจักผล 
 3.3  อัตตัญุตา  คือ  ความเปนผูรูจักตน 
 3.4  มัตตัญุตา  คือ  ความเปนผูรูจักประมาณ 
 3.5  กาลัญุตา  คือ  ความเปนผูรูจักกาลเวลา 
 3.6  ปริสัญตุา  คือ  ความเปนผูรูจักปฏิบัติ  การปรับตนและแกไขตนใหเหมาะสม 
 3.7  ปุคคลัญุตา  คือ  ความเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบุคคลซึ่งมีความ 

แตกตางกัน 
 ศาสนาอิสลาม 

 หลักธรรมในศาสนาอิสลามมุงใหมุสลิมปฏิบัติอยางเครงครัด  มุสลิมทุกคนมีความรู 
ในขอปฏิบัติทางศาสนาอยางดี มีการรวมกลุมอยางเปนเอกภาพ 

 หลักคําสอนสําคัญที่ถือวาเปนโครงสรางสําคัญ  2  ประการคือหลักศรทัธา 
และหลักปฏิบัติ  ไดแก 

1. หลักศรัทธา  6  ประการ 
  1.1  ศรัทธาในอัลเลาะห มีความเชื่อมั่นในอัลเลาะหเพียงองคเดียว 
  1.2  ศรัทธาในเทพบริวารหรือเทวทูต 
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  1.3  ศรัทธาในพระคัมภีรกุรอาน 
  1.4  ศรัทธาตอศาสนทูต 
  1.5  ศรัทธาในวันสิ้นสุดโลก 
  1.6  ศรัทธาตอกฎสภาวการณของอัลเลาะห 
 2. หลักปฏิบัติตามศรัทธา  5  ประการ  ไดแก 
  2.1  การปฏิญาณตน    หมายถึง     การปฏิญาณตนดวยความเลื่อมใสศรัทธา 
ตออัลเลาะหและทานนบีมูฮัมหมัด คือ ศาสนทูตของอัลเลาะห 
  2.2  การนมาซ  หมายถึง  การแสดงความเคารพตอพระเจาทั้งกาย  วาจา ใจ 

  2.3  การบริจาคซะกาต  หมายถึง  การจายทานจากผูมีทรัพยสิน ผูมีสิทธ์ิรับซะกาต  
คือ  คนอนาถา คนขัดสนและผูเขารับนับถือศาสนาอิสลาม 

2.4  การถือศีลอด  หมายถึง  การละเวนจากการบริโภคอาหาร น้ํา ละกิเลสตาง ๆ   
ทําใจใหสงบ  ปฏิบัติตั้งแตแสงอาทิตยขึ้นจนแสงอาทิตยลับขอบฟาหลังจากนั้นจึงบริโภคไดปกติ
ตลอดคืน การถือศีลอดโดยทั่วไปเรียกวา “ ถือบวช ” 

2.5 การทําพิธีฮัจญ  คือ  การเดินทางไปแสดงบุญที่นครเมกกะฮ 
 ศาสนาคริสต 
 ศาสนาคริสตมีหลักธรรมที่หลอหลอมใหคริสตศาสนิกชนมีจิตเมตตามีความรัก 
เพื่อนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  ไดแก   
 1. บัญญัติ  10 ประการ 
 1.1  อยามีพระเจาอื่นนอกจากเรา 

1.2  อยาทํารูปเคารพสําหรับตนหรือกราบไวรูปเหลานั้น 
1.3  อยาเอยพระนามของพระเจาโดยไมสมเหตุ 
1.4  จงถือวันอาทิตยเปนวันศักดิ์สิทธิ์ 
1.5  จงนับถือบิดามารดา 
1.6  อยาฆาคน 
1.7  อยาผิดประเวณี 
1.8  อยาลักทรัพย 
1.9  อยาคิดมิชอบ 
1.10 อยาโลภสิ่งใดของผูอ่ืน 

 2. หลักอาณาจักรพระเจา  อาณาจักรพระเจาเปนอาณาจักรที่มีแตความสุขเปน
อาณาจักรแหงความรักอยางแทจริง 
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2.1  หลักคําสอนที่สําคัญอื่น ๆ   
  2.1.1  หลักตรีเอกานุภาพ  ไดแก 

     2.1.1.1  พระเจาหรือพระบิดา 
           2.1.1.2  พระเยซูหรือพระบุตร 
           2.1.1.3  พระจิตหรือดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระเจาทั้งสาม 

           2.2  หลักความรัก  ศาสนาคริสตไดชื่อวาเปนศาสนาแหงความรัก  พระเยซูคริสต 
ทรงสอนใหรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตัวเองใหรักแมกระทั่งศัตรู 
 ศาสนาพราหมณ - ฮินดู 

  หลักธรรมที่สําคัญของศาสนาพราหมณ – ฮินดู 
1. หลักธรรม  10 ประการ  เรียกวา ฮินดูธรรม  ไดแก 

 1.1  ธฤติ  ไดแก  ความมั่นคง  ความกลาหาญ  คือเพียรพยายามจนสําเร็จ   
ประโยชนตามที่ประสงค 

1.2  กษมา  ไดแก  ความอดทน  หรืออดกล้ัน  คือมีความพากเพียรพยายาม 
1.3  ทมะ  ไดแก  การระงับใจ  การขมจิตใจ  คือไมปลอยใจใหหวั่นไหว 
1.4  อัสเตยะ  ไดแก การไมลักขโมย  ไมทําโจรกรรม 
1.5  เศาจะ  ไดแก  ความบริสุทธิ์  การทําตนใหบริสุทธิ์ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
1.6  อินทรียนิครหะ ไดแก การระงับอินทรีย  10  ประการ  คือ  หมั่นสํารวจ 

ตรวจสอบตนเองอยูเสมอวา อินทรียทั้ง 10  เหลานั้นไดรับการบริหารหรือใชไปในทางที่ถูกที่ควร
หรือไม  จุดประสงค  คือ ไมตองการใหมนุษย ปลอยอินทรียมัวเมาจนเกินไปใหรูจักพอ 
  1.7  ธี  ไดแก  ปญหา  สติ  ความคิด  คือ มีความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ธรรมะ สังคม และวัฒนธรรม 

1.8  วิทยา  ไดแก  ความรูทางปรัชญา  คือ  มีความรูลึกซึ้ง 
     1.9  สัตยะ  ไดแก  ความจริง  ความเห็นอันบริสุทธิ์  คือมีความจริงใจใหกัน 
     1.10 อโกธะ  ไดแก  ความไมโกรธ คือมีขันติ  ความอดทนและโสรัจจะ   

ความสงบเสงี่ยมนั่นคือ เอาชนะความโกรธดวยความไมโกรธไมอาฆาตมุงรายตอใคร 
 สังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา  คําสอนทางศาสนา

เปนหลักธรรมที่ใชในการดํารงชีวิตชวยพัฒนาสังคมใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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ใบงานที่   1.1 
แผนการจัดการเรียนรูที่  1   เรื่อง พลเมืองดี 

…................................................................................... 
   คําชี้แจง   ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ  7-8   คน  จํานวน  6  กลุม  ใหแตละกลุมจับสลากเลือก
หัวเร่ืองเพียงกลุมละ   1  หัวขอ  โดยประกอบดวยหัวขอ  ดังนี้  ( 10 คะแนน ) 

1. ความสําคัญของการเปนพลเมืองดี 
2. ลักษณะของพลเมืองดี 
3. บทบาทหนาที่ของพลเมืองดี 
4. พลเมืองดีกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักศาสนาพุทธ 
5. พลเมืองดีกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักศาสนาคริสต 
6. พลเมืองดีกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักศาสนาอิสลาม 

   เมื่อแตละกลุมไดหัวขอแลวใหแตละกลุมรวมกันสรุปเปนแบบแผนที่ความคิดที่เปน

ระบบ 
 

************************ 
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ใบงานที่   1.2 

แผนการจัดการเรียนรูที่  1  เรื่อง พลเมืองดี 
…................................................................................... 

คําชี้แจง   ใหผูเรียนสอบถามบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีมีความสําคัญตอตนเอง                               

                  และสังคมอยางไร ( 10  คะแนน ) 

 

พลเมืองดีมีความสําคัญตอตนเองอยางไร พลเมืองดีมีความสําคัญตอสังคมอยางไร 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
8. 8. 
9. 9. 
10. 10. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ชื่อกลุม....................................................................................................................ชั้น ม. 1/............ 
รายช่ือสมาชิก   
 1………………………………………………………………………ประธาน 
 2………………………………………………………………………รองประธาน 
 3………………………………………………………………………กรรมการ 
 4………………………………………………………………………กรรมการ 
 5………………………………………………………………………กรรมการ 
 6………………………………………………………………………กรรมการ 
 7………………………………………………………………………กรรมการ 
 8………………………………………………………………………เลขานุการกลุม 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

3 2 1 
หมายเหตุ 

1. กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน     
2. รวมแสดงความคิดเห็น     
3. สงงานทันตามกําหนดเวลา     
4. ชวยเหลืองานภายในกลุม     
5. การนําเสนองาน     
รวม     
  

สรุปผลการประเมิน 
 10-15   คะแนน      ระดับคุณภาพ   ดี     แสดงวา      ผาน 
   6-10   คะแนน       ระดับคุณภาพ   ปานกลาง   แสดงวา      ผาน 
   1-5     คะแนน       ระดับคุณภาพ ปรับปรุง แสดงวา      ไมผาน 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
(.....................................................................................) 

................./......................../................. 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
 

วิชา      สังคมศึกษา     รหัสวิชา   ส  21101         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    
หนวยการเรียนรูที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  เวลา   7   คาบ               
แผนการจัดการเรียนรูที่  2  เรื่อง   พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เวลา   4    คาบ 
 

 
 

สาระสําคัญ   
 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่มุงเนนใหพลเมืองมีสิทธิ

เสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกัน  โดยพลเมืองทุกคนมีหนาที่ในการปฏิบัติตนตามระบอบ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยสงเสริม 
ใหการปกครองเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

1.  อธิบายความหมายและหลักการของระบอบประชาธิปไตยได       
                 2.  อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได  

 

สาระการเรียนรู 
 
 1.  ความหมายและหลักการสําคัญของประชาธิปไตย 
 2.  ลักษณะของสังคมประชาธิปไตย 
 3.  คุณลักษณะของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย 
 4.  แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
   ขั้นท่ี  1  ขั้นทบทวนความรูเดิม 
    -  ผูเรียนนําเสนอผลงานจากการบันทึกขอมูลแบบสอบถามบุคคลในครอบครัว        
ในใบงานที่  1.2  เรื่อง  พลเมืองดีเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีมีความสําคัญตอตนเองและสังคม
อยางไร โดยวิธีจับสลากผูเรียนออกมานําเสนอจํานวน 7- 8  คน ผูเรียนที่เหลือสนทนาซักถาม 
พรอมทั้งรวมกันสรุปผูสอนเพิ่มเติมใหสมบูรณและกลาวชมเชยผลงานของผูเรียนทุกคน 
    -  ผูเรียนวาดภาพเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  คนละ 1 ภาพ  
บรรยายความคิดเห็นไวใตภาพแลวจัดแสดงที่ปายนิเทศ 
   ขั้นท่ี  2  ขั้นแสวงหาความรูใหม 
    ผูเรียนเขากลุมใชกลุมเดิมเมื่อคร้ังกอนแตแบงหนาที่ภายในกลุมใหมไมใหซํ้าคนเดิม 
เชน  ประธาน เลขานุการ ฯลฯ ใหผูเรียนในกลุมรวมกันศึกษาความรูเกี่ยวกับ  พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยจากใบความรูที่ 2.1   
  ขั้นท่ี  3  ขั้นศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหมและเชื่อมโยงกับความรูเดิม 
   -  ผูเรียนรวมกันศึกษาจากใบความรู 
   -  ผูเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเปนองคความรู 
  ขั้นท่ี  4  ขั้นแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม 

-  ผู เรียนแตละกลุมรวมระดมสมองชวยกันตอบคําถามจากใบงานที่ 2.1,2.2 และ2.3                    
   -  ผูเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแลวสงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้นเรียน 
กลุมอื่นรวมกันอภิปรายซักถาม           
  ขั้นท่ี  5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู 
   ผูเรียนแตละคนสรุปความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา การทําใบงาน การอภิปราย   
การตอบคําถามเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  สรุปเปนผังความคิด 
  ขั้นท่ี  6  ขั้นแสดงผลงาน 
   ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนชวยกันจัดลําดับผลงานและจัดปายนเิทศ                            
  ขั้นท่ี  7  ขั้นประยุกตใชความรู 
   - ผูเรียนสืบคนขาวหรือบทความจากหนังสือพิมพเกี่ยวกับบุคคลที่ไดรับการยกยอง 
จากสังคมวาเปนพลเมืองดีมาคนละ  1  ขาว แลววิเคราะหวาบุคคลในขาวมีลักษณะเปนพลเมืองดี
อยางไรและผูเรียนสามารถนํามาเปนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตอยางไร  โดยเขียนสรุปลงใน 
ใบงานที่ 2.3   
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สื่อ / แหลงเรียนรู 
 

  1. ใบความรูที่ 2.1   เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  2.  ใบงานที่ 2.1, 2.2 และ 2.3  เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

         3.  หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน 
  4.  หนังสือเรียนวิชา  สังคมศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  สํานักพิมพวัฒนาพานิช 

5.  อินเทอรเน็ต  เว็บไซต  http://www.kullawat.net/civic/1.1.htm 

6.  หนังสือพิมพ 
7.  ปายนิเทศ 
 

การวัดและประเมินผล 
   

1.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
   -  ใบงาน 
   -  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม  
  2.  วิธีวัดและประเมินผล 
   -   ตรวจใบงาน 
   -  ใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมกลุม 
  3.  เกณฑการวัดและประเมินผล 

  -   ผูเรียนที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนรอยละ  60 ขึ้นไป 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 

 ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

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

 ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

                                                                                      ลงชื่อ.....................................ผูสอน 
     ( นางนภาวดี      บุตรน้ําเพ็ชร ) 
                                                                    ครูชํานาญการ  โรงเรียนพุทธโสธร 
                                                                      ................./................../.................... 
 

บันทึกการตรวจและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 

                                                                                         ลงชื่อ..................................... 
     ( นายวีระชัย   ตนานนทชัย ) 
                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธโสธร 

                                                                               ...……/…..…../……...              
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ใบความรูที่   2.1 
เรื่อง   พลเมอืงดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
…………………………………………………… 

 

ความหมายของพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 

 พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ไดใหความหมายของคําตาง ๆ  ดังนี้ 
 “พลเมือง”  หมายถึง  ชาวเมือง  ชาวประเทศ  ประชาชน 
 “วิถี”  หมายถึง  สาย  แนว  ทาง  ถนน 
 “ประชาธิปไตย”  หมายถึง  แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ 
 ดังนั้นคําวา “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย”  จึงหมายถึง  พลเมืองที่มคีุณลักษณะที่
สําคัญ  คือ  เปนผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตย
ในการดํารงชีวิต  ปฏิบัติตนตามกฎหมายดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันอันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเปนสังคมและประเทศประชาธิปไตย 
อยางแทจริงหลักการทางประชาธิปไตย 
 หลักการทางประชาธิปไตยที่สําคัญ  ไดแก 

1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  หมายถึง  ประชาชนเปนเจาของ  อํานาจสูงสุด 
ในการปกครองรัฐ 

 2. หลักความเสมอภาค  หมายถึง  ความเทาเทียมกันในสังคมประชาธิปไตยถือวาทุกคน 
ที่เกิดมาจะมีความเทาเทียมกันในฐานะการเปนประชากรของรัฐ  ไดแก  มีสิทธิเสรีภาพมีหนาที่
เสมอภาคกันไมมีการแบงชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ  ควรดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติไมขมเหง
รังแกคนที่ออนแอหรือยากจนกวา 
 3. หลักนิติธรรม  หมายถึง  การใชหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑการอยูรวมกัน เพื่อความ 
สงบสุขของสังคม 

4. หลักเหตุผล  หมายถึง  การใชเหตุผลที่ถูกตองในการตัดสินหรือยุติปญหาในสังคม 
5. หลักการถือเสียงขางมาก  หมายถึง  การลงมติโดยยอมรับเสียงสวนใหญในสังคม 

ประชาธปิไตย  ครอบครัวประชาธิปไตย จึงใชหลักการถือเสียงขางมากเพื่อลงมติในประเด็นตางๆ 
ไดอยางสันติวิธี 
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6.  หลักประนีประนอม  หมายถึง  การลดความขัดแยงโดยการผอนหนักผอนเบาใหกัน   
รวมมือกันเพื่อเห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
 

แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตน   ดังนี้  

1.  ดานสังคม  ไดแก 
1.1  การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล 
1.2  การรับฟงขอคิดเห็นของผูอ่ืน 
1.3  การยอมรับเมื่อผูอ่ืนมีเหตุผลที่ดีกวา 
1.4  การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ 
1.5  การเคารพระเบียบของสังคม 
1.6  การมีจิตสาธารณะ  คือ  เห็นแกประโยชนของสวนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 

   2.  ดานเศรษฐกิจ  ไดแก 
2.1  การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
2.2  การซื่อสัตยสุจริตตออาชีพที่ทํา 
2.3  การพัฒนางานอาชีพใหกาวหนา 
2.4  การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
2.5  การสรางงานและสรางสรรคส่ิงประดิษฐใหมๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมไทย 

และสังคมโลก 
2.6  การเปนผูผลิตและผูบริโภคที่ดีมีความซื่อสัตย  ยึดมั่นในอุดมการณที่ดีตอชาติ 

เปนสําคัญ 
3. ดานการเมืองการปกครอง  ไดแก 

3.1 การเคารพกฎหมาย 
3.2  การรับฟงขอคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนตอความขัดแยงที่เกิดขึ้น 
3.3  การยอมรับในเหตุผลที่ดีกวา 
3.4  การซื่อสัตยตอหนาที่โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
3.5  การกลาเสนอความคิดเห็นตอสวนรวมกลาเสนอตนเองในการทําหนาที่ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
3.6 การทํางานอยางเต็มความสามารถเต็มเวลา 
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ความหมายของสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ 
 

สถานภาพ  หมายถึง  ตําแหนงที่บุคคลไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคมแบงออกเปน 
สถานภาพที่ไดมาโดยกําเนิด  เชน  ลูก หลาน คนไทย เปนตน  และสถานภาพทางสังคม  เชน  ครู
นักเรียน  แพทย  เปนตน 

บทบาท  หมายถึง  การปฏิบัติตามสิทธิหนาที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล   
เนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียวฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงตองปฏิบัติไปตาม

สถานภาพในสถานการณตามสถานภาพนั้น ๆ  
 สิทธิ   หมายถึง  อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลที่กฎหมายใหความคุมครอง  เชน  
สิทธิเลือกตั้งกฎหมายกําหนดใหบุคคลที่มีอายุ  18  ปบริบูรณมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายมี
สิทธิเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เสรีภาพ   หมายถึง  ความมีอิสระในการกระทําของบุคคลที่อยูในของเขตของกฎหมาย   
เชน   เสรีภาพในการพูด  การเขียน  เปนตน 

 หนาที่  หมายถึง  ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะตองปฏิบัติ  เชน  หนาที่ของบิดาที่มีตอ
บุตร  เปนตน 
 

ความสอดคลองของสถานภาพและบทบาทของบุคคลในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 สถานภาพและบทบาทของบุคคลที่สอดคลองกัน   เชน 

1.  พอ  แม  ควรมีบทบาทดังนี้ 
1.1 รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว 
1.2 ใหการศึกษาตอสมาชิกของครอบครัว 
1.3  จัดสรรงบประมาณของครอบครัวใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจของสังคมและโลก 
1.4  ครองตนเปนแบบอยางที่ดีความรักตอบุตร 

2.  ผูสอนควรมีบทบาท  ดังนี้ 
                     2 .1  ถายทอดความรูแกศิษยโดยกระบวนการที่หลากหลายให เหมาะสมกับ
ความสามารถและความสนใจของผูเรียนครองตนใหเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย 
                     2.2  เปนผูเสียสละท้ังเวลาและอดทนในการสั่งสอนศิษยทั้งดานความประพฤติและ
การศึกษา 

2.3  ยึดมั่นในระเบียบวินัยตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู 
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 3.  ผูเรียนควรมีบทบาท   ดังนี้ 
3.1  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบของโรงเรียน 
3.2 รับผิดชอบตอหนาที่ในการศึกษาหาความรู 
3.3  ใหความเคารพตอบุคคลที่อาวุโสโดยมีมารยาทที่เหมาะสมกับสถานการณ 
3.4  รับฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนอยางมีเหตุผล 
3.5  ขยันหมั่นเพียรในการแสดงหาความรูเพิ่มเติม 
3.6  เสริมสรางความสามัคคีในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน 
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ใบงานที่  2.1 
แผนการจัดการเรียนรูที่  2  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

........................................................................ 
คําชี้แจง  ใหผูเรียนอธิบายหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยลงในแผนผัง 
                ตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการสําคัญ ลักษณะสําคัญ 
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ใบงานที่  2.2 
แผนการจัดการเรียนรูที่  2  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

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

คําชี้แจง  ใหผูเรียนอธิบายคุณลักษณะของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยลงในชองวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะของ 
พลเมืองด ี

……………………………………….. 

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 

…………………………………………

………………………………………… 
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ใบงานที่  2.3 
แผนการจัดการเรียนรูที่  2  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

........................................................................ 
คําชี้แจง  ใหผูเรียนสืบคนขาวหรือบทความจากหนังสือพิมพเกี่ยวกับบุคคลที่ไดรับการยกยอง 

                  จากสังคมวาเปนพลเมืองดีมาคนละ  1  ขาว  ใหผูเรียนนําตัวอยางบุคคลที่จัดวาเปน 
                  พลเมืองดีที่ผูเรียนหามานั้นวิเคราะหตามหัวขอที่กําหนดให 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การกระทําที่แสดงวาเปนพลเมืองดี 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

2. วิเคราะหวาการกระทําในขอ  1  นั้น  แสดงวาบุคคลตัวอยางนําหลักคุณธรรมใด
มาเปนแนวทางการปฏิบัติตน 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 3. ผลดีตอสังคมและประเทศชาติ 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

4.  ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามไดอยางไรบาง 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ชื่อกลุม.................................................................................................................ชั้น ม. 1/.............. 
รายช่ือสมาชิก   
 1………………………………………………………………………ประธาน 
 2………………………………………………………………………รองประธาน 
 3………………………………………………………………………กรรมการ 
 4………………………………………………………………………กรรมการ 
 5………………………………………………………………………กรรมการ 
 6………………………………………………………………………กรรมการ 
 7………………………………………………………………………กรรมการ 
 8………………………………………………………………………เลขานุการกลุม 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

3 2 1 
หมายเหตุ 

1. กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน     
2. รวมแสดงความคิดเห็น     
3. สงงานทันตามกําหนดเวลา     
4. ชวยเหลืองานภายในกลุม     
5. การนําเสนองาน     
รวม     
  

สรุปผลการประเมิน 
 10-15   คะแนน      ระดับคุณภาพ   ดี     แสดงวา      ผาน 
   6–10  คะแนน       ระดับคุณภาพ   ปานกลาง   แสดงวา      ผาน 
   1-5     คะแนน       ระดับคุณภาพ ปรับปรุง แสดงวา      ไมผาน 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
(.....................................................................................) 

................./......................../................. 


