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ภาคผนวก  ข 
 

ตัวอยาง  แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
วิชาสังคมศึกษา    เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
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แผนการจัดการเรียนรูปฐมนิเทศ 
 

วิชา      สังคมศึกษา     รหัสวิชา   ส  21101      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1    
เร่ือง    ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน   เวลา     2   คาบ 
 

 

สาระสําคัญ   
 

  การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นผูสอนจะตองแจงผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง รูถึงวิธีการหรือกระบวนการที่ไดมาซึ่งความรู รูแหลงการเรียนรูและรูเกณฑการวัด 
และประเมนิผล เพื่อผูเรียนจะไดเตรยีมพรอมและเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู ตระหนกั 
ถึงความสําคัญที่จะตองเรียนรูหนาที่พลเมอืง วัฒนธรรม และการดําเนนิชีวิตในสังคมจนผูเรียน 
เห็นความสําคัญ คุณคา และความจําเปนทีต่องเรียนรูจนเกิดความภาคภมูิใจในการปฏิบัติตน 
เปนพลเมืองด ีมีวัฒนธรรมและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
  การเรียนการสอนแบบโครงงาน เปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีระบบตามขั้นตอนจนสามารถคนพบคําตอบ 
ที่ตองการศึกษานั้นๆ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

  1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรายวิชา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมอืง  

วัฒนธรรมและการดําเนินชวีิต  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
            2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  แนวทางการ
จัดการเรียนรู แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรูวชิา สังคมศึกษา  สาระการเรยีนรูหนาที ่
พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชวีิต  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
            3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 

สาระการเรียนรู 
 

   1. คําอธิบายรายวิชา สังคมศกึษา  สาระการเรียนรูหนาทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดําเนินชวีิต   ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
   2. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาทีพ่ลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนินชวีิตในสังคม  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
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   3. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
   4. ระยะเวลาในการเรียนการสอน เร่ือง  พลเมืองดี   พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญกับสังคมไทย 
  5. รายช่ือหนังสือประกอบการคนควา 
   6. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

  1. ผูสอนแนะนําตนเอง แลวใหผูเรียนแนะนําตนเอง  
  2. ผูเรียนศึกษาใบความรูที่  1 คําอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 และใบความรูที่  2  ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของวิชา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิน
ชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  แลวผูสอนและผูเรียนรวมอภิปรายเพื่อทําความเขาใจ 
   3. ผูสอนอธิบายถึงเนื้อหาของวิชา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยแบงเนื้อหาออกเปน  3  หนวย 
แตละหนวยใชเวลาในการเรียนการสอนไมเทากัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   
เวลาเรียนใชเวลาเรียนตามตาราง   ผูสอนแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังทุกครั้งใหผูเรียนเขาใจ 
จะไดไมเกิดปญหาและความวิตกกังวลในการเรียนและผูสอนไดสรางขอตกลงในการเรียน  ดังนี้   
    - ในการเรียนแตละชั่วโมงควรตั้งใจเรียนใหเต็มที่ไมพูดคุยขณะที่ผูสอนกําลังสอน 
    - ในการพูดจาซักถามจะถามผูสอนใหยกมือกอนทุกครั้ง 
    -  ผูเรียนจะตองตั้งใจเรียนและศึกษาใบความรูเพื่อศึกษาหาความรูแลวนําไปตอบ
คําถามในใบงาน 
    -  ผูเรียนแบงกลุมๆ ละ  7-8  คน ได  6   กลุม ซ่ึงในหองเรียนผูเรียนมีความสามารถ
ทางการเรียนใกลเคียงกัน   
   - ในการเรียนแตละคร้ังใหแตละกลุมเลือกประธาน เพื่อทําหนาที่ในการดําเนิน
กิจกรรมกลุม เลือกเลขานุการในการจดบันทึกและเลือกผูนําเสนองานหนาชั้นเรียนและกรรมการ
ชวยเหลือการทํางานของกลุมในหนาที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันไปทุกครั้ง  เพื่อเปนการฝกความ
รับผิดชอบและกระบวนการประชาธิปไตย 
   -  ในการเรียนแตละครั้งผูสอนจะมีคะแนนประเมินพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายกลุม 
15   คะแนน  คะแนนในการทํากิจกรรมใบงาน  10  คะแนน ในแตละครั้งจะบันทึกคะแนนสะสมไว
เมื่อจบเนื้อหา  ประเมินผานเกณฑรอยละ  80 



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

 205 

   - ในการเรียน เรื่อง พลเมืองดีและกฎหมายใกลตัว วิชา สังคมศึกษา สาระการเรียนรู 
หนาที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน ผูเรียนจะตองทําโครงงานซึ่งในการทําโครงงานนั้นใหเลือกตามความชอบ
และความสนใจวาผูเรียนอยากรูเกี่ยวกับอะไรโดยผูสอนกําหนดปญหาให  เมื่อศึกษาวิธีการเสร็จ
แลวใหผูเรียนนําผลการศึกษาคนความาทดลองปฏิบัติ สรุปรายงานผล นําเสนอและรวมกันจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน 
   -  ในการเรียนใหปฏิบัติตามขอตกลงและระเบียบของหองเรียน 
  4.  ผูสอนแนะนําวิธีการเรียนรูวามีวิธีการเรียนรูหลายรูปแบบ  เชน 
    -  ผูสอนบรรยายใหฟง 

   -  การเสนอสถานการณที่เปนปญหา แลวสนทนาเพื่อหาขอสรุป 

   -  การปฏิบัติงานหรือทําใบงาน 

   -  การศึกษาคนควานอกสถานที่ 

   -  การแสวงหาความรูดวยตนเอง 

   -  การทําโครงงาน 

  5. ผูสอนแนะนําสื่อการเรียนรูที่จะใชประกอบการเรียนการสอน  วิชา สังคมศึกษา   เชน 
   -   ภาพจากนิตยสาร  หนังสือพิมพและวารสาร 

   -   ตัวอยางวัสดุอุปกรณ 

   -   หนังสืออานเพิ่มเติมหรือหนังสือประกอบการคนควา 

   -  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต 

ในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ของสํานักพิมพอักษรเจริญทัศนและสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

  6. ผูสอนแจกใบความรูที่  3  แนวทางการวัดและประเมนิผลการเรียนรูและใบความรู 
ที่  4  การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

7. ใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

สื่อการเรียนรู 
 

  1. ใบความรูที ่1  คําอธิบายรายวิชา  สังคมศกึษา  สาระการเรียนรูหนาทีพ่ลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนินชวีิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  2. ใบความรูที ่2  ผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที ่
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พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชวีิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
  3.  ใบความรูที่  3  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  4.  ใบความรูที่  4  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
  6.  แบบทดสอบกอนเรียน  
 

การวัดและประเมินผล 
   

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..................................... 
     ( นายวีระชยั   ตนานนทชัย ) 

                                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธโสธร 
                                                                 ...……/…..…../……...           
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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  
โครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 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.  อธิบายหลักธรรมทางศาสนาที่ทําใหอยูรวมกนัในสังคมอยางสันติสุขได 

 3.  อธิบายความหมายและหลักการของระบอบประชาธิปไตยได       
 4.  อธิบายแนวทางการปฏิบตัิตนเปนพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยได  
 5.  อธิบายความหมายและลักษณะทัว่ไปของกฎหมายได             
 6.  อธิบายประเภทและความสําคัญของกฎหมายตอสังคมได 
 7.  อธิบายความจําเปนที่ตองรูกฎหมายได 
 8.  อธิบายความเปนมาและความสําคัญของรัฐธรรมนูญได           
 9.  อธิบายความสําคัญและแนวทางการปฏบิัติตนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได 
               10. อธิบายผลและปญหาจากการใชรัฐธรรมนูญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได 
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ใบความรูที่  3  
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

 

1. วิธีวัด 
   –  สังเกตพฤติกรรมกลุม 
   –  การทําใบงาน 
   –  ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 
 

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 
    -  คะแนนการวัดผลกลางภาคผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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  ถือวาไมผานเกณฑการประเมินจะตองใหดําเนินการซอมเสริม
ปรับปรุงแกไขผูเรียนในสาระการเรียนรูรายปที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ โดยดําเนินการใน
สวนที่ เกี่ยวของกับผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปที่ไมผานเกณฑการประเมินดวยวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพจนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปของกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ผูสอนควรดําเนินการใหเสร็จส้ินในภาคเรียน
ตอไป พรอมทั้งใหระดับผลการเรียนใหมตามเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนด 

   –  สวนนักเรียนที่ไดรับผลการเรียนเปน  ร  เมื่อผูเรียนไดเขาสอบหรือสงผลงาน 
เรียบรอยแลวใหไดระดับผลการเรียนปกติ  คอื  ตั้งแต 0 - 4 

   3.7  การประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 
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ใบความรูที่  4 
เรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

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

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  

 โครงงานเปนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆ ส่ิงที่อยากรูคําตอบให
ลึกซ้ึงหรือเรียนรูในเรื่องนั้นๆใหมากขึ้นโดยใชกระบวนการ  วิธีการที่ศึกษาอยางมีระบบ เปน
ขั้นตอนมีการวางแผนในการศึกษาอยางละเอียด  ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวจนไดขอสรุปหรือ
ผลสรุปที่เปนคําตอบในเรื่องนั้นๆ 

สรุป   การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ใหแกผูเรียนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรง ผูเรียนจะไดเรียนรู
วิธีการแกปญหารูจักรูจักการทํางานอยางมีระบบ รูจักการวางแผนในการทํางาน ฝกการคิดวิเคราะห
และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  โครงงานจัดเปนการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางเปนขั้นตอน  และใชความรูที่ตนเองไดมาบูรณาการ 

 

การสอนตามหลักการสอนแบบโครงงาน  
 การสอนแบบโครงงาน   หมายถึง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนศึกษาใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึก ศึกษาลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ จนพบคําตอบที่ตองการ  เร่ือง
ที่ผูเรียนศึกษานั้นเปนเรื่องที่ผูเรียนเปนผูตัดสินใจเลือกเองตามความสนใจของตน ประเด็นที่ศึกษา  
ก็เปนประเด็นที่ผูเรียนตั้งคําถามขึ้นมาเอง การศึกษาจะเปนการศึกษาในลักษณะของการใหผูเรียน
ไดมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น ในการศึกษาจะใชระยะเวลาที่ยาวนานอยางเพียงพอที่จะ
ใหผูเรียนไดคนพบคําตอบ และคลี่คลายความสงสัยใครรู เมื่อผูเรียนคนพบคําตอบที่เปนความรูที่
ตองการแลวจะนําความรูนั้นมานําเสนอในรูปของงานที่ผูเรียนเลือกเองอาจจะเปนงานเขียน งาน
วาดภาพระบายสี การสรางแบบจําลอง การเลนสมมุติ  ละคร การทําหนังสือหรือรูปแบบอื่น ๆเพื่อ
นําเสนอตอเพื่อนๆ  และคนอื่นๆ อันจะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของกระบวนการศึกษาของตน 
 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
 การสอนแบบโครงงานเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนสูงมากแตก็มี
ขั้นตอนในการสอนที่ชัดเจน  โครงงานใดโครงงานหนึ่งที่ผูเรียนเลือกทําจะใชเวลาในการทํา
โครงงาน   วันละ   50-70  นาที  ตลอดโครงการบางทีอาจจะใชเวลา 1 สัปดาห หรือ 3 สัปดาห หรือ  
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4 สัปดาห หรือ  3 เดือนขึ้นอยูกับหัวขอโครงงานที่ผูเรียนเลือกและขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ผูเรียนเลือก
ปฏิบัติเพื่อคนหาคําตอบและนําเสนอผลการศึกษาในครั้งนั้น  
 

ประเภทของโครงงาน      

 โครงงานไดแบงออกเปน  2  ประเภท  ไดแก  
 1. โครงงานตามสาระการเรียนรูเปนการใชบูรณาการรวมกับการเรียนรู ทักษะและเปน

พื้นฐานในการกําหนดโครงงานและปฏิบัติ 
 2. โครงงานตามความสนใจเปนโครงงานที่ผูเรียนกําหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ 

ความตองการ   โดยใชทักษะความรูจากกลุมสาระการเรียนรูตางๆ   มาบูรณาการเปนโครงงาน
และปฏิบัติ  

 โครงงานแบงตามรูปแบบ  แบงไดเปน  4  รูปแบบตามวตัถุประสงค  ดังนี้ 
1. โครงงานที่เปนการสํารวจ  รวบรวมขอมลู 
2. โครงงานที่เปนการคนควา ทดลอง 
3. โครงงานที่เปนการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคดิใหมๆ  
4. โครงงานที่เปนการประดษิฐ คิดคน 

 โครงงานที่เปนการสํารวจ รวบรวมขอมูล 
  โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมลู เร่ืองใด 
เร่ืองหนึ่ง แลวนําขอมูลนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูในรูปแบบที่เหมาะสม  เชน  แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ  แบบบันทึก  เปนตน 
        โครงงานที่เปนการคนควา  ทดลอง 

 โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปของการทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่งจะมีผลตอตัวแปรที่ตองการ
ศึกษาอยางไรดวยการควบคมุตัวแปร 
        โครงงานที่เปนการศึกษาทฤษฎ ีหลักการ หรือแนวคิดใหมๆ 

 โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความรูหรือหลักการ
ใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไมมีใครเคยคิดหรือขัดแยงหรือขยายจากของเดิมที่มีอยูซ่ึงตอง
ผานการพิสูจนอยางมีหลักการกอน 
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        โครงงานที่เปนการประดิษฐ คิดคน 
 โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค คือ การนําความรูทฤษฎี หลักการ 

มาประยุกตใชโดยประดษิฐเปนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ  เพื่อประโยชนตางๆ  หรืออาจเปนการ
ประดิษฐขึน้มาใหมหรือปรับปรุงของเดิมใหดีขึ้นก็ได  
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แบบทดสอบกอนเรียน  วชิา สังคมศึกษา  
เรื่อง   พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายใกลตัว    จํานวน   40   ขอ 

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

5. บุคคลในขอใดเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว 
    ก.  แมทํางานนอกบานจนไมมีเวลาดแูลลูก 
    ข.  ลูกสาวทํางานเพื่อแบงเบาภาระของพอแม    
   ค.  พอกลับบานดึกประจําเพราะตองไป   
          ทํางานตางจังหวัด 
     ง . ลูกชายแตงงานแยกครอบครัวไมมีเวลา 
          กลับมาเยี่ยมพอแม 
6. การทําบัตรประชาชนเมื่อมีอายุตามที่กฎหมาย 
   กําหนดถือเปนลักษณะของพลเมืองดี 
    ในเรื่องใด 
     ก.  การใชสิทธิเสรีภาพ 
     ข.  การเคารพกติกาของสังคม 
     ค.  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
     ง.  การมีสวนรวมของประชาชน 
7. ขอใดไมจดัอยูในองคประกอบที่สําคัญ 
    ของศาสนา 
    ก.  สัญลักษณ-พิธีกรรม 
    ข.  วัฒนธรรม-ศาสนิกชน 
    ค.   ศาสดา-คัมภีรทางศาสนา 
    ง.    ผูสืบทอดศาสนา-ศาสนสถาน 
8.  คัมภีรในขอใดไมใชคัมภรี 
     ทางพระพทุธศาสนา 
     ก.  พระวินยัปฎก 
     ข.  พระสุตตันตปฎก 
     ค.  พระเมตตาปฎก 
     ง .  พระอภธิรรมปฎก 
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9. พรหมวหิาร  4  สอนใหคนอยูรวมกัน 
    อยางสันติสุขไดอยางไร 
    ก.  สอนใหคนมีความรูซ้ึงถึงหลักธรรมขั้นสูง 
    ข. ใหคนมีความรัก มีใจเปนกลางและใหอภัย  
      กัน 
    ค.ใหคนมีความละอายและเกรงกลวั 
        ตอการทําชั่ว 
    ง.  สอนใหคนมีความเพยีรพยายาม 
         ในการทาํความด ี
10. คําวา “ มุสลิม ” มีความหมายเกีย่วของ 
       กับสิ่งใดมากที่สุด 
      ก.  ผูศรัทธาในพระคัมภีร 
      ข.  ผูนับถือศาสนาอิสลาม 
      ค.  ผูอาศัยในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 
      ง.  ผูแสวงหาสันติและนอบนอมตอพระเจา 
11. ขอใดใหคําจํากัดความของคาํวา 
     “ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ”   
        ถูกตองที่สุด 
  ก.  การปกครองแบบมีอิสระ 
         ข.  การปกครองโดยยดึหลักเหตุผล 
         ค.  การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุด 
  ง.  การปกครองที่พระมหากษัตริยมีอํานาจ

สูงสุด 
12. ขอใด มิใช หลักการของประชาธิปไตย 
  ก.  การยดึถือตามเสียงสวนใหญ 
  ข.  การมีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค 
  ค.  การรักษาประโยชนของรฐับาล 
         ง.   การยึดหลักอํานาจอธิปไตย 
              เปนของประชาชน 

13.  ขอใดเปนคุณลักษณะทีด่ีของสมาชิกในสังคม
ประชาธิปไตย 

  ก.  พัฒนาตนเองและสังคม 
  ข.  รักความยุตธิรรมในสังคม 
  ค.  ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
  ง.  ถูกทุกขอ 
14. ขอใด มิใช ประชาธิปไตยในการดําเนินชวีติ 
  ก การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ข การใชเหตุผลในการแกปญหา 
         ค. การยดึตัวบุคคลมากกวาหลักการ 
  ง.  การเคารพสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

ของผูอ่ืน 
15.   การกระทําขอใดแสดงถึงความเปน

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

พรุงนี้เชา 
16.  การปฏิบัติตามกฎขอบังคับของโรงเรียนมีผล

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

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

ของประชาชน 
18.  ความตองการพื้นฐานทีป่ระชาชนไดรับ 
       จากการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
       คืออะไร 

ก. อาหาร 
ข. งบประมาณ 
ค. สาธารณูปโภค 

       ง.    สิทธิและเสรีภาพ 
19.  คํานิยามใดตรงกับความหมายของการ 
       ปกครองระบอบประชาธิปไตยมากทีสุ่ด 

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

20. ขอความใดที่อาจใชเปนตัวอยางของคาํกลาว 
       ที่ชวยเสรมิสรางวัฒนธรรมทางการเมือง 
       แบบประชาธิปไตย 

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

21.ขอใดคือโทษรายแรงที่สุดตามประมวล 
     กฎหมายอาญา 
     ก. ปรับ                    
     ข.  ขัง 
     ค.  จําคุก 
     ง.  ประหารชีวิต 
22.  เพราะเหตใุดประชาชนจงึควรมีความรู 
       ทางกฎหมาย 
      ก. เพื่อใหทันยุคทันสมัยกับเหตกุารณ 
           ปจจุบนั 
      ข. นํามาสรางอิทธิพลใหกับตนเองเพื่อใช   
           ขมขูผูอ่ืน 
      ค. เพื่อนําไปใชแสวงหาผลประโยชน 
           เขาตนเองใหไดมากทีสุ่ด  
      ง. ปองกันไมใหผูอ่ืนเอาเปรียบและถูกโกง 
          ดวยความไมรูกฎหมาย 
23. กฎหมายทกุฉบับเมื่อการยกรางแลวจะตอง 
      ประกาศในหนังสือใด 

ก. กิจจานกุิจ 
ข. ราชกิจจานุเบกษา 
ค. สยามจดหมายเหต ุ
ง. บันทึกการปกครองของไทย 

24. หากนกัเรยีนตองการตั้งชื่อสกุลใหม  
       ควรคํานึงถึงขอใดเปนสําคัญ 

ก. เปนราชทินนาม 
ข. เปนบรรดาศักดิ์ที่เหมาะสม 
ค. ตองมีพยัญชนะไมเกนิ  10 พยัญชนะ 
ง. ตรวจดจูากชื่อสกุลที่จดทะเบียนไวแลว 
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25.  ไลลาหเกดิวันที่ 19 เมษายน 2543   
        เธอจะทําบัตรประจําตัวประชาชน 
        ไดตั้งแตเมื่อใด 
        ก.  1   กมุภาพันธ  พ.ศ. 2557 
        ข.  17  มีนาคม   พ.ศ. 2558 
        ค.  19  เมษายน  พ.ศ. 2557 
        ง.   19  เมษายน  พ.ศ. 2558 
26.  ถาบัตรประจําตวัประชาชนหายจะตองยื่น 
       ขอเปลี่ยนบัตรใหมตอพนักงานเจาหนาที่ 
       ภายในกีว่นั 

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

27. มาโนชอายุครบเกณฑทาํบัตรประชาชน  
      เมื่อวันที่  15  มีนาคม  อยากทราบวามาโนช 
      จะตอง ยืน่คําขอตอเจาหนาที่ภายในวันที่ 
      เทาไร 
     ก.  15   มีนาคม               ข.  15  เมษายน 
       ค.  15  พฤษภาคม          ง.   15  มิถุนายน 
28. กิจการใดที่ผูเยาวสามารถทําไดดวยตนเอง 
      ก.  ทําพินยักรรม 
      ข.  ขายบานของตนเอง 
      ค.  ซ้ือขายสังหาริมทรัพย 
      ง.  รับทรัพยสินของผูอ่ืนโดยไมมีขอผูกมัด
29.  ขอความใดกลาวถึงการหมั้นไดถูกตอง 
       ที่สุด 
       ก. เมื่อหมัน้แลวใหของหมั้นตกเปนสทิธิ 
           ของฝายหญิง 
       ข. เมื่อหมัน้แลวของหมัน้จะตกเปนสทิธิ 
            ของฝายชาย 
        

      ค.  เมื่อหญิงคูหมั้นตายฝายหญิงจะตองคืน 
     ของหมั้นใหฝายชาย 

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

ก. รัฐสภา 
ข. คณะรัฐมนตร ี
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.  วิธีการใดที่จะนําไปใชวนิิจฉัยเพื่อยุติปญหา 
       ในกรณีที่ ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
        กําหนดไว 

ก.  กฎหมายโบราณ 

ข.  จารีตประเพณ ี

 ค.  ประเพณกีารปกครองระบอบ  
             ประชาธิปไตย 

 ง.  ประเพณกีารปกครองระบอบ 
             ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย    
               เปนประมุข 
37.  ถือกันวารัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย 
       คือส่ิงใด 

ก. หลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 
ข. กระดิ่งทีแ่ขวนหนาประตูวงัสมัย 
      กรุงสุโขทัย 
ค. ตําราพิชัยสงคราม 
ง. บันทึกจดหมายเหตกุรุงสยาม 

38. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
      ที่วาพระมหากษัตรยิทรงใชอํานาจอธิปไตย 
      ทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล   
      แสดงวารฐัธรรมนูญกําหนดความสาํคัญ 
      ในดานใด 

ก. กฎหมายสูงสดุของประเทศ 
ข. หลักประกนัสิทธิและเสรีภาพ 
       ของประชาชน 
ค. รูปแบบและโครงสรางในการปกครอง

ประเทศ 
ง. ลักษณะการใชอํานาจอธิปไตย 
       ของประมุข 

39. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเมื่อกลาวถึง 
      รัฐธรรมนูญ 

ก. รัฐธรรมนูญเปนเครื่องชี้วาประเทศนั้น 
        มีการปกครองแบบใด 
ข. ทุกประเทศมีการปกครอง 

              แบบประชาธิปไตยตองมีรัฐธรรมนูญ 
ค. การที่คณะปฏวิัติทําการลมลาง

รัฐธรรมนูญไดแสดงวารัฐธรรมนูญ
ไมใชกฎหมายสูงสุด 

        ง.   ประเทศใดมีรัฐธรรมนูญ  ประเทศนั้น 
              ยอมมีการเลือกตั้ง 
40.  กิจกรรมใดเปนการถวงดุลการใชอํานาจ 
       อธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

ก. ราษฎรเลือกตั้งผูแทน 
ข. นายกรัฐมนตรยีุบสภาผูแทนราษฎร 
ค. ศาลพิพากษาจาํคุกจําเลยที่ฆาผูอ่ืน 
      โดยเจตนา 
ง. ผูแทนราษฎรกลาวโจมตีรัฐมนตรี 

              ที่ฉอราษฎรบังหลวง 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

วิชา      สังคมศึกษา     รหัสวิชา   ส  21101      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1    
หนวยการเรียนรูท่ี  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   เวลา    7   คาบ               
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง   พลเมืองดี    เวลา    3   คาบ 
 

 

สาระสําคัญ   
 
 พลเมืองดี เปนองคประกอบหนึ่งที่ สําคัญของสังคม   ซ่ึงทําให สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยขับเคลื่อนไปได  การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีทั้งตามกฎหมายบานเมืองและตาม
หลักธรรมคําสอนของศาสนาจะชวยใหสังคมมีความสงบเรียบรอยและสามารถอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 
 1.  อธิบายความสําคัญ ลักษณะและบทบาทหนาที่ของพลเมืองดีได 
 2.  อธิบายหลักธรรมทางศาสนาที่ทําใหอยูรวมกนัในสังคมอยางสันติสุขได 

 

สาระการเรียนรู 
 
 1.  ความสําคัญของการเปนพลเมืองดี 
 2.  ลักษณะของพลเมืองดี 
 3.  บทบาทหนาที่ของพลเมืองดี 
 4.  พลเมืองดีกบัการอยูรวมกนัในสังคมอยางสันติสุขได 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
   ขั้นนํา   
    1.  ผูเรียนดภูาพเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดแีละรวมกันสนทนาถึงความสําคัญ 
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และลักษณะของการเปนพลเมืองดี 
    2.  ผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงความสําคัญและลักษณะของการเปนพลเมืองดีวาจะตอง
เปนอยางไร 
   ขั้นสอน 
    3.  ผูเรียนแบงกลุมๆ ละ  7-8  คน โดยผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่  1.1   
เร่ือง  พลเมืองดีและเปรยีบเทียบระหวางความเปนพลเมอืงดีและพลเมอืงไมด ี
    4.  ผูเรียนแตละกลุมชวยกนัคนควาและสรปุในใบงานที่  1.1  เกี่ยวกับการเปนพลเมือง
ดีมีลักษณะอยางไรพรอมเสนอหนาชั้นเรียนในรูปแบบแผนผังความคิด 
    5.  ผูเรียนแตละกลุมเลือกหวัขอที่จะทําโครงงานเกีย่วกับการเปนพลเมอืงดี  เพื่อศึกษา
อยางรูลึกในรปูแบบโครงงาน 
    6.  ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่  1.2   เร่ือง  โครงงานสังคมศึกษา 
    7.  ผูเรียนแตละกลุมรวมกนัสนทนาเกีย่วกบัหัวขอ เร่ือง  พลเมืองดีโดยกิจกรรม
โครงงาน 
    8.  ผูเรียนแตละกลุมศึกษารายละเอียดพรอมจดบันทึกตามหัวขอท่ีเลือกไวจากหนังสือ
วิชา สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ของสํานักพิมพอักษรเจริญทัศน  ตัวอยางโครงงานสังคมศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของ 
    9.  ผูเรียนแตละกลุมระดมความคิดเห็นและชวยกันเขียนรายงานโครงงานตามรูปแบบ
การเขียนรายงานของโครงงานโดยผูสอนคอยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะตามความเหมาะสม ผูเรียน
แตละกลุมรวมกันวางแผนในการลงมือทําโครงงานแลวบันทึกผลลงในแบบฟอรมการเขียน
โครงงานตามใบงานที่  1.2  เร่ือง การเขียนรายงานโครงงาน 
    10.  ผูเรียนแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาแลว จัดเตรียมเอกสาร เพื่อ
สรุปผลการศึกษาและจัดนิทรรศการ 
   ขั้นสรุป 
    11.  ผูสอนซักถามผูเรียนแตละกลุมหลังจากที่ไดศึกษาคนควาเรื่องที่อยากรูในหวัขอ  
พลเมืองดีแลว  ผูเรียนจะทําอยางไรเพื่อใหเพื่อนหรือคนอื่นที่ไมไดเรียนเรื่องดังกลาวจะไดรับรู
ขอมูลเหมือนผูเรียนบาง 
    12.  ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 1.3 เร่ือง ขั้นตอนและการวางแผนทําโครงงาน
ของกลุมตนเองวาจะตองดําเนินการอยางไร 
    13.  ผูเรียนแตละกลุมดําเนนิงานตามโครงงาน   โดยใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกนั
วางแผนในการจัดนิทรรศการ 



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

 222 

    14.  ผูสอนตรวจดูความเรียบรอยของแตละกลุมกอนจะนําเสนอผลงานของโครงงาน 
    15.  ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานกลุมละ  5  นาที  จนครบทุกกลุม 
    16.  ผูสอนและนักเรยีนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดนิทรรศการ 
    

สื่อ / แหลงเรยีนรู 
 
  1.   ภาพเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดี 
  2.  ใบความรูที่  1.1    เร่ือง   พลเมืองดี 
  3.  ใบความรูที่  1.2    เร่ือง   โครงงานสังคมศึกษา 

4. ใบความรูที่ 1.3    เร่ือง   ขั้นตอนและการวางแผนทําโครงงาน               
5. ใบงานที่  1.1   เร่ือง  พลเมืองดี   
6. ใบงานที่  1.2    เร่ือง  การเขียนโครงงาน 
7. หนังสือเรียนวชิา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดําเนนิชีวิต   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  สํานักพิมพอักษรเจริญทัศนและสํานักพมิพวัฒนาพานชิ 
9.  อินเทอรเนต็  เว็บไซต   http://nucha.chs.ac.th/1.1.2.htm 

 

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..................................... 
     ( นายวีระชยั   ตนานนทชัย ) 

                                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธโสธร 
                                                                 ...……/…..…../……...           



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

 224 

ใบความรู ที่  1.1 
เร่ือง    พลเมืองดี 

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

 

ความสําคัญของการปฏบิัติตนเปนพลเมืองดี 
 

 การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดขีองสังคมมีความสําคัญตอประเทศ   เชน 
1.  ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางมั่นคง 
2.  ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรยีบรอย 
3.  ทําใหเกิดความรักแบะความสามัคคีในหมูคณะ 
4.  สมาชิกในสังคมอยูรวมกนัอยางมีความสุข 

 การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดนีั้นเปนหนาทีข่องสมาชิกทุกคนในสังคมไมวาจะอยูในสังคม
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ 

 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวโรงเรียนและชุมชน 
 

 แนวทางการพฒันาตนเองเพือ่เปนสมาชิกที่ดีมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
1.  การเปนสมาชิกที่ดีขอบครอบครัว 
2.  การเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
3.  การเปนสมาชิกที่ดีของชมุชน 

 เมื่อทุกคนในสังคมไมวาผูใหญหรือเด็กพฒันาตนเองใหเปนสมาชิกทีด่ีของครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชนไดกจ็ะประสบความสําเร็จ 

 

คุณธรรมของการเปนพลเมืองดี 
 
 1.  การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
 2.  การมีระเบยีบวินยัและรบัผิดชอบตอหนาที่ 

 3.  รับฟงความคิดเปนขอบกันและกันและเคารพในมตขิองเสียงสวนมาก 
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 4.  ความซื่อสัตยสุจริต 
5.  ความสามัคคี 

 6.  ความละอายและเกรงกลวัในการกระทาํชั่ว 
 7.  ความกลาหาญและเชื่อมั่นในตนเอง 

                8.  การสงเสริมใหคนดีปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมอํีานาจ 
 

หนาที่ของพลเมืองดีของสังคม 
 
             การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักธรรม ประกอบดวย จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม  

จริยธรรม  หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเสียหาย
หลักการของกิริยาที่ควรประพฤติทําใหสังคมอยูรวมกันโดยสงบ 

คุณธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สรางประโยชนใหแกผูอ่ืน หลักการ 
ที่ดีมีประโยชนที่สังคมเห็นวาเปนความดีความงาม 

ศีลธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเสียหาย 
พรอมกันนั้นก็สรางประโยชนใหแกผูอ่ืนดวย ความเปนปกติหรือการรักษา กาย วาจา ใจใหเปนปกติ 
ไมทําชั่วเบียดเบียนผูอ่ืน 
 

ความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 
 

1. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบสุข 
2. ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา 
3. ชวยสรางความมีระเบยีบวินัยใหแกบุคคลในชาติ 
4. ชวยควบคุมไมใหคนชัว่มจีํานวนเพิ่มมากขึ้น 

 5. ชวยใหมนษุยนําความรูและประสบการณ ที่รํ่าเรียนมาสรางสรรคส่ิงที่มีคุณคา 
 6. ชวยควบคุมการเจริญทางดานวัตถุและจติใจของคนใหเจริญไปพรอมๆ กัน 
 7. ชวยสรางความมั่นคงทางจติใจใหมนษุย 
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การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวัฒนธรรมไทย 
 

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

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีไทย 
 
             ขนบธรรมเนียมประเพณี  คือ ส่ิงที่ปฏิบัติสืบทอดสืบทอดกันมาและถือวาเปนสิ่งที่ดีงาม   
ส่ิงที่ดีงามของแตละสังคมอาจเหมือนกัน คลายกัน หรือแตกตางกันก็ไดและส่ิงที่ดีงามของสังคม
หนึ่งเมื่อเวลาผานไปสังคมนั้นอาจเห็นเปนสิ่งไมดีงามก็ได 
             วัฒนธรรมและประเพณีไทยเปนกิจกรรมที่สืบทอดมายาวนานและสังคมยอมรับวาเปน 
ส่ิงดีควรอนุรักษไว  
 

การเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
 
           การที่บุคคลจะเปนสมาชกทีด่ีของสังคมไทยและสังคมโลกจะตองคํานงึถึงสถานภาพ  
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.  พรหมวหิาร 4   หมายถึง  ธรรมประจําใจที่ทําใหเปนพรหมหรือใหเสมอดวยพรหม 
ในทางปฏิบัติ  หมายถึง  คุณธรรมของผูใหญ  ซ่ึงตองมีประจําในอยูตลอดเวลามี  4  ประการ  ดังนี ้

 2.1  เมตตา  คือ  ความปรารถนาดีตอผูอ่ืน  ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 
 2.2  กรุณา  คือ  ความสงสาร  มีความปรารถนาชวยผูอ่ืนหรือสัตวที่ประสบ 

ความทุกข  ใหพนทุกข 
 2.3  มุทิตา  คือ  ความยินดีเมือ่ผูอ่ืนไดด ี

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

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

แตกตางกนั 
 ศาสนาอิสลาม 

 หลักธรรมในศาสนาอิสลามมุงใหมุสลิมปฏิบัติอยางเครงครัด  มุสลิมทุกคนมีความรู 
ในขอปฏิบตัิทางศาสนาอยางดี มีการรวมกลุมอยางเปนเอกภาพ 

 หลักคําสอนสําคัญที่ถือวาเปนโครงสรางสําคัญ  2  ประการคือหลักศรัทธา 
และหลักปฏิบตัิ  ไดแก 

1. หลักศรัทธา  6  ประการ 
  1.1  ศรัทธาในอัลเลาะห มีความเชื่อมั่นในอลัเลาะหเพยีงองคเดียว 
  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 
ตออัลเลาะหและทานนบีมูฮมัหมัด คือ ศาสนทูตของอัลเลาะห 
  2.2  การนมาซ  หมายถึง  การแสดงความเคารพตอพระเจาทั้งกาย  วาจา ใจ 

  2.3  การบริจาคซะกาต  หมายถึง  การจายทานจากผูมีทรัพยสิน ผูมีสิทธิ์ 
รับซะกาต  คือ  คนอนาถา คนขัดสนและผูเขารับนับถือศาสนาอิสลาม 

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

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

1.2  อยาทํารูปเคารพสําหรับตนหรือกราบไวรูปเหลานัน้ 
1.3  อยาเอยพระนามของพระเจาโดยไมสมเหต ุ
1.4  จงถือวันอาทิตยเปนวันศกัดิ์สิทธิ์ 
1.5  จงนับถือบิดามารดา 
1.6  อยาฆาคน 
1.7  อยาผิดประเวณ ี
1.8  อยาลักทรัพย 
1.9  อยาคิดมิชอบ 
1.10 อยาโลภสิ่งใดของผูอ่ืน 

 2. หลักอาณาจกัรพระเจา  อาณาจักรพระเจาเปนอาณาจกัรที่มีแตความสุข 
เปนอาณาจกัรแหงความรกัอยางแทจริง 
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2.1  หลักคําสอนที่สําคัญอื่น ๆ   
  2.1.1  หลักตรีเอกานุภาพ  ไดแก 

     2.1.1.1  พระเจาหรือพระบดิา 
           2.1.1.2  พระเยซูหรือพระบุตร 
           2.1.1.3  พระจิตหรือดวงวิญญาณอนับริสุทธิ์ของพระเจาทั้งสาม 

           2.2  หลักความรัก  ศาสนาคริสตไดชื่อวาเปนศาสนาแหงความรัก  พระเยซูคริสต 
ทรงสอนใหรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตวัเองใหรักแมกระทั่งศัตรู 
 ศาสนาพราหมณ - ฮินด ู

  หลักธรรมที่สําคัญของศาสนาพราหมณ – ฮินด ู
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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ใบความรูที่  1.2 
เรื่อง   โครงงานสังคมศึกษา 

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

 

ความหมายของโครงงาน 
 
 โครงงาน  หมายถึง  กระบวนการที่ผูเรียนทําดวยตนเองตามจุดประสงคที่กําหนดแลว
เสนอผลงานตอผูมอบหมาย โดยเริ่มตนจากผูเรียนเปนผูคิดและเลือกเรือ่งที่ตองการศึกษา วางแผน  
ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผล สรุปผลและเสนอผลดวยตนเองจนสําเร็จทุกขัน้ตอน 
 

ประเภทของโครงงาน 
 

 โครงงานอาจทําไดหลายรูปแบบถาพิจารณาตามลักษณะของกิจกรรมการศึกษาคนควา 
แลวโครงงานแบงออกเปน  4  ประเภท  คอื 

1. โครงงานประเภทศกึษาคนควา 
 จุดประสงคเพือ่แสวงหาความรูจากแหลงวทิยาการตางๆ  เชน  หองสมดุ  สํานักงาน
สถาบันหรือผูรูในสาขาวิชานั้นโดยตรงเปนการฝกฝนหาความรูดวยตนเองนํามาเปรยีบเทียบกับ
ตําราทางวิชาการ   เพื่อพัฒนางานใหดีขึ้น 

2. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมลู 
 ลักษณะของโครงงานประเภทนี้เปนการศกึษารวบรวมขอมูลที่มีอยูในธรรมชาติ  

แลวนํามาจดัจาํแนกออกเปนหมวดหมู โดยไมมีการกําหนดตัวแปร ตวัอยางโครงงานประเภทนี้ 
ไดแก 

-  การศึกษาลกัษณะของพืชในทองถ่ิน 
-  การศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง 
-  การสํารวจพชืสมุนไพรในทองถ่ิน 
-  การศึกษาสมบัติของสารบางชนิด 

 โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่นําไปใชประโยชนไดนอยสวนใหญเปนการศึกษา 
เพื่อตอบคําถามหรือเพื่อรูเทานั้น  การนําไปประยุกตใชประโยชนไดนอย 
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3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ 
 ลักษณะโครงงานประเภทนี้จะตองมีการกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาเหมือนกับ

โครงงานประเภททดลองแตผลของโครงงานประเภทนี้จะไดอุปกรณหรือส่ิงประดิษฐและมีขอมูล 
ตาง ๆ ประกอบดวยซ่ึงตางจากโครงงานประเภททดลองตรงที่ผลของโครงงานประเภททดลองจะมี
แตเฉพาะขอมูล  โครงงานสิ่งประดิษฐนี้จะมีการกําหนดตัวแปรที่จะศึกษาซึ่งมีทั้งตัวแปรตนหรือ 
ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมเชนเดียวกับโครงงานประเภททดลอง  โครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐสวนใหญจะกําหนดตัวแปรที่จะศึกษา  ดังนี้ 
 -  ตัวแปรตน  สวนใหญจะศึกษาในดานรูปทรงหรือโครงสรางที่เหมาะสมของ
ส่ิงประดิษฐชนิดของวัสดุที่เหมาะสมในการทําสิ่งประดิษฐ ฯลฯ 

 -  ตัวแปรตาม  สวนใหญจะวัดคุณภาพของสิ่งประดิษฐ  ซ่ึงจะกําหนดเกณฑการวัด 
ตาง ๆ กันออกไปตามชนิดของสิ่งประดิษฐ 
 -  ตวัแปรควบคุม   ควบคุมในสิ่งที่จะทําใหผลการวัดตัวแปรตามคลาดเคลื่อน 
จะควบคุมอะไรบางนั้นขึ้นอยูกับชนิดของสิ่งประดิษฐ 

4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย 
 ลักษณะโครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่อธิบายทฤษฎีเกาแนวใหมหรือสรางทฤษฎี 

ใหมเพื่อลมลางทฤษฎีเกา  ผูทําโครงงานประเภทนี้จะตองมีความรูเร่ืองนั้นๆ อยางลึกซึ้งจึงมีผูเรียน 
ทําโครงงานประเภทนี้นอยมากซึ่งสวนใหญเปนโครงงานทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรบริสุทธิ์
หรือดาราศาสตร  เปนตน 
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ใบความรูที่  1.3 
เรื่อง    ขั้นตอนและการวางแผนทําโครงงาน 
แผนการจัดการเรียนรูที่  1   เรื่อง   พลเมืองดี 

………………………………… 
 

ขั้นตอนการทําโครงงาน 
 

 1.  ขั้นตอนที ่ 1  การคิดและเลือกหัวเร่ืองเปนการหาหัวขอในการทดลองในการ 
ที่จะอยากรูอยากเห็น 

 2.  ขั้นตอนที ่ 2  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของรวมไปถึงการขอคําปรึกษาหรือขอมูล 
ตาง ๆ จากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ 

 3.  ขั้นตอนที ่3  การเขียนเคาโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเคาโครงของโครงงาน 
จะมีหวัขอ  ดังตอไปนี ้ 

3.1  ช่ือโครงงาน 
3.2  ช่ือผูทําโครงงาน 
3.3  ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
3.4  ระยะเวลาดําเนินการ 
3.5  หลักการและเหตุผล 
3.6  จุดหมาย/วัตถุประสงค 
3.7  สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน 
3.8  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
3.9  ปฏิบัติโครงงาน 
3.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
3.11 บรรณานกุรม  

 4.  ขั้นตอนที ่ 4   การปฏิบัติโครงงานเปนการดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว 
ในเคาโครงของโครงงานและตองมีการจดบันทึกขอมูลตางๆ ไดอยางละเอียดและตองจัดทํา 
อยางเปนระบบระเบียบ เพื่อที่จะไดใชเปนขอมูลตอไป 
        5.  ขั้นตอนที่  5  การเขียนรายงานควรใชภาษาที่เขาใจงายกระชับชดัเจน 
และครอบคลุมประเด็นสําคญัของโครงงานโดยสามารถเขียนใหอยูในรูปตางๆ เชน  การสรุป 
การรายงานผล ประกอบไปดวยหวัขอตางๆ  เชน  บทคัดยอ  บทนํา  เอกสารที่เกี่ยวของ เปนตน 
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             6.  ขั้นตอนที่  6  การแสดงผล การแสดงผลงานเปนการนําเสนอผลงานสามารถจัดได
หลายรูปแบบ   เชน  การจัดนิทรรศการหรือทําเปนสิ่งตีพมิพ  การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 
ตามแตความเหมาะสมของโครงงาน 
 

 

************************************** 
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 ใบงานที่   1.1 
แผนการจัดการเรียนรูที่  1  เรื่อง  พลเมืองดี 

........................................................................ 
  คําชี้แจง   ใหผูเรียนแบงกลุม  กลุมละ  7-8   คน  จํานวน  6  กลุม  ใหแตละกลุมรวมกันศึกษา 
                    คนควาจากใบความรู  หนังสือเรียนโดยใหผูเรียนสรุปออกมาเปนแผนผังความคิด 
                   วาพลเมืองดีมีลักษณะอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

พลเมืองด ี
มีลักษณะอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................ 
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ใบงานที่   1.2 

เรื่อง   การเขยีนโครงงาน 
แผนการจัดการเรียนรูที่  1  เรื่อง  พลเมืองดี 

........................................................................ 
คําชี้แจง   ใหผูเรียนแตละกลุมระดมความคดิในการเลือกหัวขอโครงงานแลวบันทกึลงในฟอรม 
                ที่กําหนดใหพรอมทั้งศึกษาตวัอยางโครงงานสังคมศึกษา  
 

โครงงานสงัคมศึกษา 
******************************** 

1.  ชื่อโครงงาน ………………………………………………………………………... 
2.  ชื่อผูทําโครงงาน …………………………………………………………………… 
3. ชื่อที่ปรึกษา………………………………………………………………………… 
4.  บทคัดยอ (ควรกลาวถึงวตัถุประสงค วิธีดําเนินการหรือวิธีทดลองผลที่ไดและสรุปผลอยางยอๆ ) 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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7.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) 
 …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….… 
8.  วิธีดําเนนิการ 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10.  สรุปและขอเสนอแนะ 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
11.  เอกสารอางอิง 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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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      ระดับคณุภาพ   ดี     แสดงวา      ผาน 
   6–10  คะแนน       ระดับคณุภาพ   ปานกลาง   แสดงวา      ผาน 
   1-5     คะแนน        ระดับคุณภาพ ปรับปรุง แสดงวา      ไมผาน 
 

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

................./......................../................. 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

วิชา      สังคมศึกษา     รหัสวิชา   ส  21101      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1    
หนวยการเรียนรูท่ี  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   เวลา    7   คาบ               
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง   พลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย  เวลา   4    คาบ 
 

 
 

สาระสําคัญ   
 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่มุงเนนใหพลเมืองมสิีทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกนั โดยพลเมืองทุกคนมีหนาที่ในการปฏิบัติตนตามระบอบ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่จะชวยสงเสริม 
ใหการปกครองเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

1.  อธิบายความหมายและหลักการของระบอบประชาธิปไตยได       
2.  อธิบายแนวทางการปฏิบตัิตนเปนพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยได  
 

สาระการเรียนรู 
 
 1.  ความหมายและหลักการสําคัญของประชาธิปไตย 
 2.  ลักษณะของสังคมประชาธิปไตย 
 3.  คุณลักษณะของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย 
 4.  แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
  ขั้นนํา 
   1. ผูเรียนตอบคําถามของผูสอนวาประเทศไทยใชระบอบการปกครองแบบใด 
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ในการปกครองประเทศ 
   2. ผูเรียนดวูีดทีัศนเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อดวูีดีทัศนแลวผูเรียน
แสดงความคิดเห็นวาการปกครองแบบประชาธิปไตยมีขอดีอะไรบาง 
  ขั้นสอน 
   3. ผูสอนและผูเรียนรวมกนัสนทนาซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมโครงงานที่ผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติในคาบเรียนที่ผานมาแลวมีปญหาหรือขอเสนอแนะอยางไรบางและใหแตละกลุมนํา
ผลงานไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
   4. ผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 2.1  เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ผูเรียนแบงกลุม
โดยใชกลุมเดมิ  เพื่อศึกษาขอมูลโดยการสรางแบบสอบถามตามใบงานที่ 2.1  ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤตกิรรมที่บงบอกถึงการดําเนินชวีติแบบวิถีประชาธิปไตยเปนการฝกใหผูเรียนทําวิจยัเล็กๆ  
   5. ผูเรียนแตละกลุมสรางแบบสอบถามตามหัวขอที่กําหนดใหแลวนําไปใหกลุม
ตัวอยางที่ผูเรียนกําหนดตอบแบบสอบถาม 
   6. ผูเรียนแตละกลุมเขียนรายงานโครงงานตามใบงานที ่2.2 โดยแตละกลุมชวยกัน
ศึกษาองคประกอบในการเขียนรายงานวามีองคประกอบอะไรบางซึ่งรายงานโครงการนั้นเกีย่วของ 
กับงานวจิัยที่ผูเรียนเกบ็ขอมูลจากแบบสอบถามในใบงานที่ 2.1 
   7. ผูสอนซักถามและอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดในองคประกอบแตละสวนจนแนใจ 
วาผูเรียนเขาใจทุกคนแลวจงึแจกแบบประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุมใหแตละกลุมเขียนรายงาน
โครงงานที่ใชภาษากระชับเขาใจงายชดัเจนและครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ ของโครงงาน  
โดยผูเรียนศกึษาคนควาเพิ่มเติมจากตวัอยางโครงงานสังคมศึกษาในขณะที่ผูเรียนปฏิบัติงานผูสอน
ตองคอยกระตุนใหกําลังใจใหคําปรึกษาทกุขั้นตอนจนผลงานสําเร็จเรียบรอย  
  ขั้นสรุป 
   8.  ผูเรียนทุกกลุมรวบรวมแบบสอบถามแลวชวยกันตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย
กอนจัดพิมพและเย็บเขารูปเลม  เพื่อเตรียมจัดแสดงผลงานหนาชัน้เรียน  คือ รายงานการปฏิบัติงาน
ตามโครงงาน 1  เลมสวนรูปแบบการนําเสนออาจเปนรายงานการบรรยาย  การอภิปราย การจัดแสดง
แลวแตความเห็นของแตละกลุมโดยกําหนดทุกกลุมผลัดเปลี่ยนการประเมินผลงาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 
 
  1.  วีดีทัศนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
  2.  ใบความรูที่ 2.1  เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   



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

 241 

  2.  ใบงานที่ 2.1    เร่ือง  การสรางแบบสอบถาม 
  3.  ใบงานที่  2.2   เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงาน 
  4.  แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 
  5.  แบบประเมินโครงงาน 
  6.  ตัวอยางโครงงานสังคม 
  7.  ตัวอยางแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

         8. หนังสอืเรียนวิชา  สังคมศึกษา สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดําเนนิชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน 

9.  หนังสือเรียนวิชา  สังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดําเนินชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สํานักพิมพวัฒนาพานิช 
  10.  อินเทอรเน็ต 
  11.  ปายนิเทศ 

 

การวัดและประเมินผล 
 

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

  -   ผูเรียนที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนรอยละ  60 ขึ้นไป 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 

 ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

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

 ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

                                                                                      ลงชื่อ.....................................ผูสอน 
     ( นางนภาวดี      บุตรน้ําเพ็ชร ) 

                                                                   ครูชํานาญการ  โรงเรียนพุทธโสธร 
                                                                     ................./................../.................... 

 

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

                                                                                         ลงชื่อ..................................... 
     ( นายวีระชยั   ตนานนทชัย ) 

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

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

 

ความหมายของพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 พจนานกุรมนกัเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ไดใหความหมายของคําตาง ๆ  ดังนี้ 
 “พลเมือง”  หมายถึง  ชาวเมอืง  ชาวประเทศ  ประชาชน 
 “วิถี”  หมายถงึ  สาย  แนว  ทาง  ถนน 
 “ประชาธิปไตย”  หมายถึง  แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ 
 ดังนั้นคําวา “พลเมืองดีในวถีิชีวิตประชาธิปไตย”  จึงหมายถึง  พลเมืองที่มีคุณลักษณะ 
ที่สําคัญ  คือ  เปนผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตย
ในการดํารงชวีิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายดาํรงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือเกื้อกูล
กันอันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเปนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยาง
แทจริงหลักการทางประชาธิปไตย 
 หลักการทางประชาธิปไตยทีสํ่าคัญ  ไดแก 

1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  หมายถึง  ประชาชนเปนเจาของ  อํานาจสูงสุด 
ในการปกครองรัฐ 

 2. หลักความเสมอภาค  หมายถึง  ความเทาเทียมกนัในสงัคมประชาธิปไตยถือวาทกุคน 
ที่เกิดมาจะมีความเทาเทยีมกนัในฐานะการเปนประชากรของรัฐ  ไดแก  มีสิทธิเสรีภาพมีหนาที่
เสมอภาคกันไมมีการแบงชนช้ันหรือการเลือกปฏิบัติ  ควรดํารงชีวิตอยูรวมกนัอยางสันติไมขมเหง
รังแกคนที่ออนแอหรือยากจนกวา 

3. หลักนิติธรรม  หมายถึง  การใชหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑการอยูรวมกัน เพื่อความ
สงบสุขของสังคม 

4. หลักเหตุผล  หมายถึง  การใชเหตุผลที่ถูกตองในการตัดสินหรือยุติปญหาในสังคม 
5. หลักการถือเสียงขางมาก  หมายถึง  การลงมติโดยยอมรับเสียงสวนใหญในสังคม 

ประชาธิปไตย  ครอบครัวประชาธิปไตย จึงใชหลักการถือเสียงขางมากเพื่อลงมติในประเด็นตางๆ 
ไดอยางสันตวิธีิ 
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6.  หลักประนปีระนอม  หมายถึง  การลดความขัดแยงโดยการผอนหนักผอนเบาใหกัน   
รวมมือกันเพื่อเห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
 

แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏบิัติตน   ดังนี้  

1.  ดานสังคม  ไดแก 
1.1  การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล 
1.2  การรับฟงขอคิดเห็นของผูอ่ืน 
1.3  การยอมรบัเมื่อผูอ่ืนมีเหตุผลที่ดีกวา 
1.4  การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ 
1.5  การเคารพระเบียบของสงัคม 
1.6  การมีจิตสาธารณะ  คือ  เห็นแกประโยชนของสวนรวมและรกัษาสาธารณสมบัติ 

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

และสังคมโลก 
2.6  การเปนผูผลิตและผูบริโภคที่ดีมีความซื่อสัตย  ยึดมั่นในอุดมการณที่ดีตอชาต ิ

เปนสําคัญ 
3. ดานการเมืองการปกครอง  ไดแก 

3.1 การเคารพกฎหมาย 
3.2  การรบัฟงขอคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนตอความขดัแยงทีเ่กิดขึน้ 
3.3  การยอมรบัในเหตุผลทีด่ีกวา 
3.4  การซื่อสัตยตอหนาที่โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
3.5  การกลาเสนอความคิดเห็นตอสวนรวมกลาเสนอตนเองในการทําหนาที ่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภา 
3.6 การทํางานอยางเต็มความสามารถเต็มเวลา 



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

 245 

ความหมายของสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ 
 

สถานภาพ  หมายถึง  ตําแหนงที่บุคคลไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคมแบงออกเปน 
สถานภาพที่ไดมาโดยกําเนดิ  เชน  ลูก หลาน คนไทย เปนตน  และสถานภาพทางสงัคม  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 
 

ความสอดคลองของสถานภาพและบทบาทของบคุคลในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 สถานภาพและบทบาทของบุคคลที่สอดคลองกัน เชน 

1.  พอ  แม  ควรมีบทบาทดงันี้ 
1.1 รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว 
1.2 ใหการศกึษาตอสมาชิกของครอบครัว 
1.3  จัดสรรงบประมาณของครอบครัวใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจของสังคมและโลก 
1.4  ครองตนเปนแบบอยางที่ดีความรักตอบุตร 

2.  ผูสอนควรมีบทบาท  ดังนี้ 
                     2.1 ถายทอดความรูแกศิษยโดยกระบวนการที่หลากหลายใหเหมาะสมกบั
ความสามารถและความสนใจของผูเรียนครองตนใหเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดแีกศิษย 

2.2  เปนผูเสียสละทั้งเวลาและอดทนในการสั่งสอนศิษยทั้งดานความประพฤติ 
และการศึกษา 

2.3  ยึดมั่นในระเบียบวินยัตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู 
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 3.  ผูเรียนควรมีบทบาท   ดังนี้ 
3.1  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและระเบยีบของโรงเรียน 
3.2 รับผิดชอบตอหนาที่ในการศึกษาหาความรู 
3.3  ใหความเคารพตอบุคคลที่อาวุโสโดยมีมารยาทที่เหมาะสมกับสถานการณ 
3.4  รับฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนอยางมีเหตุผล 
3.5  ขยันหมัน่เพียรในการแสดงหาความรูเพิ่มเติม 
3.6  เสริมสรางความสามัคคีในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน 
 

……………………………………………………………… 
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ใบงานที่   2.1  

 เรื่อง    การสรางแบบสอบถาม 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

…………………………. 
 

คําชี้แจง  1.  ใหผูเรียนศกึษาใบความรู  เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแลวใหผูเรียนแบงกลุม
ตามเดิมเพื่อศกึษาขอมูลโดยการสรางแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรม 
ที่บงบอกถึงการดําเนินชวีิตแบบวิถีประชาธิปไตย    
                  2. .ใหผูเรียนแตละกลุมสรางแบบสอบถามแลวใหนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง 
ที่ผูเรียนเลือกตอบแบบสอบถาม 
  3.  ใหผูเรียนแตละกลุมเขียนรายงานโครงงานตามใบงานที่ 2.2 โดยแตละกลุมชวยกนั
ศึกษาองคประกอบในการเขียนรายงานวามีองคประกอบอะไรบางซึ่งรายงานโครงการนั้นเกีย่วของ 
กับงานวจิัยทีน่ักเรียนเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในใบงานที่ 2.1 
 

…………………………………………… 
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ใบงานที่  2.2 

เรื่อง   การเขยีนรายงานโครงงาน 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

…………………………. 

คําชี้แจง   ใหผูเรียนแตละกลุมระดมความคดิในการเขียนรายงานโครงงานเกี่ยวกับการสํารวจขอมูล
จากแบบสอบถามเพื่อการวจิัยที่ผูเรียนแตละกลุมสรางขึ้นแลวบันทกึลงในฟอรมที่กําหนดใหพรอม
ทั้งศึกษาตวัอยางโครงงานสังคมศึกษา  
 

โครงงานสงัคมศึกษา 
******************************** 

1.  ชื่อโครงงาน ………………………………………………………………………... 
2.  ชื่อผูทําโครงงาน …………………………………………………………………… 
3.  ชื่อที่ปรึกษา………………………………………………………………………… 
4.  บทคัดยอ (ควรกลาวถึงวตัถุประสงค วิธีดําเนินการหรือวิธีทดลองผลที่ไดและสรุปผลอยางยอๆ ) 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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6.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
7.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8.  วิธีดําเนนิการ 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10.  สรุปและขอเสนอแนะ 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
11.  เอกสารอางอิง 

 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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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      ระดับคณุภาพ   ดี     แสดงวา      ผาน 
   6–10  คะแนน       ระดับคณุภาพ   ปานกลาง   แสดงวา      ผาน 
   1-5     คะแนน        ระดับคุณภาพ ปรับปรุง แสดงวา      ไมผาน 
 

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

................./......................../................. 
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แบบประเมินโครงงานสังคมศึกษา 
 

ชื่อผูทําโครงงาน…………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………….………. 
โรงเรียน………………………………………………………………………………..…………… 
ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………. 
คะแนนที่ได…………………………………………………………………………………………. 
ชื่อผูประเมินโครงงาน………………………………………………………………………………. 
คําชี้แจง   ใหวงกลมลอมรอบคะแนนที่ทานเห็นวาเหมาะสมในตารางขางลางนี้ 
 
รายการพิจารณา ดียอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี พอใช 
1. ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา 10          9 8   7   6 5   4   3 2     1 
2. การใชวิธีการในการทําโครงงาน  
    หรือเทคนิคตางๆ ที่ใชในการคิดคน 

10          9 8   7   6 5   4   3 2     1 

3. การเขียนรายงาน  การจดัแสดงโครงงาน   
    และการอธบิายปากเปลา 

10          9 8   7   6 5   4   3 2     1 

4. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 10          9 8   7   6 5   4   3 2     1 
 
สรุปผลการประเมิน 36 – 40  ดียอดเยี่ยม 
                24 – 35  ดีเยีย่ม 
                12 – 23  ดี 
                 4 – 11  พอใช 
 
 

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