
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 23 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วิชา สังคมศึกษา 1 ส31101                                                                ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก              เวลา  9    ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง การมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต       เวลา  1  ช่ัวโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษา 
  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก  
  อย่างสันติสุข 
 ตัวชี้วัด 
 ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นพลเมืองดี 
  ของประเทศชาติและสังคมโลก 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
  

 1. อธิบายหลักคุณธรรม จริยธรรมท่ีประชาชนควรนำไปปฏิบัติ (K) 
 2. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม (P) 
 3. เห็นคุณค่าของหลักคุณธรรม จริยธรรมท่ีนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต (A) 

สาระสำคัญ 

 การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ท้ังนี้ยังจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามได้ด้วย 

สาระการเรยีนรู ้

 การมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
 
  
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

  

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 2. ใฝ่เรียนรู้ 

 
  

 คุณธรรมใดท่ีควรนำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะเหตุใด 
 
 

 
ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 

 

 1.  นักเรียนพิจารณาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
แล้วร่วมกันสนทนา โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
 

  “...บัดนี้ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย 
ผลดีท้ังปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง 
และปฏิบัติตนอยู่ในทางเป็นประโยชน์ส่วนรวม กรณียกิจอันสำคัญของท่านท้ังหลาย คือ การส่งเสริมประชาชน
ให้มีพระรัตนตรัยและธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักของใจและความประพฤติด้วยศรัทธา 
และปัญญาท่ีถูกต้อง คือ ความเช่ือในเหตุท่ีแท้ ในผลท่ีแท้ไม่สับปลับ และปัญญาสามารถรู้ตามความเป็นจริง 
อันเกิดจากความสงบแน่วแน่ของจิตให้เกิดขึ้นในตนเองก่อน จึงสามารถพิจารณาให้เห็นวิธีปฏิบัติ เพื่อรักษา 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเทศชาติได้...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
พระราชทานในท่ีประชุมสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักรครั้งท่ี 17 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2512  

   

  • พระบรมราโชวาทท่ีกำหนดกล่าวถึงเรื่องใด  
  (ความสามัคคี และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา) 
  • นักเรียนได้ประโยชน์อย่างไรจากพระบรมราโชวาท 
  (ตัวอย่างคำตอบ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต) 
  • นักเรียนจะน้อมนำพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติอย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ มีความสามัคคี เห็นประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในพระพุทธศาสนา) 
 2. นักเรียนร่วมกนัสนทนา เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้คำถาม ดังนี้  
  • หลักคุณธรรม จริยธรรมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข) 
  • นักเรียนรู้จักพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม 
อะไรบ้าง อย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ พระองค์ทรงให้เห็นคุณค่าของความสามัคคีไว้ ดังนี้ 

    คำถามสำคัญ   

      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 



“...คนไทยนี้ ความจริง “รู้รักสามัคคี” ถึงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ถ้าไม่รู้ “รักสามัคคี” อยู่ไม่ได้...”) 
 
  • นักเรียนจะปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีได้อย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้บุคคลอื่นรู้สึกอบอุ่นใจ มองเห็นว่าสามารถเป็นที่พึ่งได้ และรู้สึกปลอดภัย 
เมื่ออยู่ใกล้) 
  • นักเรียนจะมีวิธกีารสนับสนุนให้บุคคลอื่นเป็นพลเมืองดีได้อย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ ให้การยกย่องบุคคลท่ีทำความดี จะช่วยทำให้บุคคลอื่น ๆ เห็นคุณค่า และหันมา 
ทำความดีมากขึ้น) 
 3. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 
 
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้  (Processing)  
 

 4. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีประชาชนควรนำไปปฏิบัติว่ามีอะไรบ้าง 
แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านความรอบรู้ในสารสนเทศ 

 

 

หลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีประชาชน
ควรนำไปปฏิบัติ 

ความมีน้ำใจ 
ความน่า
เคารพ 

มีความ
สามัคคี 

ความนอบน้อม
ถ่อมตน 

การเป็นผู้รับฟังท่ี
ดี 

ความรู้จัก
กาลเทศะ 

การยอมรับผิด
และการให้อภัย 

การให้เกียรติ
ผู้อื่น 

ความกตัญญู
กตเวที 

เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวม 

มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี 
ของตนเอง 

มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 



 5. นักเรียนยกตัวอย่างหลักการท่ีจะนำมาสนับสนุนส่งเสริมบุคคลอื่นให้เป็นคนดี แล้วสรุปความรู้ 
เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 6. นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต จากนั้นวิเคราะห์
ว่า ถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติจะเกิดผลอย่างไร แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น เพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก 
ในการดำเนินชีวิต โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
  • นักเรียนคิดว่า บุคคลในสังคมมีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ การศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจ เช้ือชาติ ศาสนา) 
  • นักเรียนมีวิธีใดท่ีทำให้คนในสังคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างสงบสุข 
  (ตัวอย่างคำตอบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของพลเมืองท่ีดี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นปฏิบัติเช่นกัน) 
  • คุณธรรม จริยธรรมท่ีพลเมืองในสังคมควรยึดถือและนำไปปฏิบัตินั้น ควรจะมีด้านใดบ้าง 

กิจกรรมนี้สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้านคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

การสนับสนุนให้บุคคล 
ดำเนินชีวิตท่ีถูกต้อง 

 

 

    
หลักการที่จะนำมา
สนับสนนุส่งเสริม 

บุคคลอื่นใหเ้ป็นคนดี 

การไม่ลำเอียง เป็นกลาง 
ไม่มีอคติ 

 

การสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี 

การยกย่องบุคคล 
 

แนวทางการปฏิบัติตน 
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในการดำเนินชีวิต 

ผลที่เกิดขึน้ 

 
เกิดความสงบสุขในสังคม 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

 

เกิดความแตกแยก 

 

ถ้าปฏิบัติ 

ถ้าไม่ปฏิบัติ 



  (ตัวอย่างคำตอบ ความมีน้ำใจ ความนอบน้อมถ่อมตน การยอมรับผิด และการให้อภัย) 
  • หลักการใดบ้างท่ีนักเรียนจะนำมาใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลอื่นให้เป็นคนดี 
  (ตัวอย่างคำตอบ สนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลดำเนินชีวิตท่ีถูกต้อง การยกย่องบุคคล) 
  • ถ้าคนในสังคมปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมทุกคน ผลท่ีเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ ตนเองและครอบครัวมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน  
สังคมมีความเจริญรุ่งเรือง และสังคมมีความเป็นระเบียบ มีความรักใคร่สามัคคีกัน) 
 8. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
 • คุณธรรมใดท่ีควรนำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะเหตุใด 
 (ตัวอย่างคำตอบ ความมีน้ำใจ เพราะถ้าทุกคนมีน้ำใจต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน สังคมจะน่าอยู่ 
ลดปัญหาความขัดแย้งกันได้) 
ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 

    

 9. นักเรียนยกตัวอย่างหลักคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีท่ีตนเองยึดมั่นและปฏิบัติ 
มา 1 อย่าง และอธิบายผลท่ีเกิดขึ้น บันทึกข้อมูลลงในแผนภาพในช้ินงานท่ี 11 เรื่อง หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ของการเป็นพลเมืองดี 

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านความรับผิดชอบในตนเองและสังคม 

  10.   นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของช้ินงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไข 
ให้ดีขึ้น 
 
  11.  นักเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
  การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ท้ังนี้ยังจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามได้ด้วย 
ขั้นสื่อสารและนำเสนอ (Applying the Communication Skill) 

  12.  นักเรียนออกมานำเสนอช้ินงานหน้าช้ันเรียน 
กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 

 

  13. นักเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำงาน 
ท่ีมีแบบแผน 
ขั้นประเมินเพือ่เพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 

  14. นักเรียนร่วมกนัสืบค้นและนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติมาจัดทำเป็นหนังสือ 
และนำไปวางท่ีห้องสมุดของโรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่น 



  15. นักเรียนประเมนิตนเองหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
  • ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  • นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
  • นักเรียนพงึพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  • นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้นีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ัวไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 
 
 
       

 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
 2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 3. แหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

การประเมินการเรียนรู้ 

 1. ประเมินความรู้ เรื่อง การมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต (K) ด้วยแบบทดสอบ 

 2. ประเมินชิ้นงาน เรื่อง หลักคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 

 แบบประเมินชิ้นงาน เร่ือง หลักคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

การยกตัวอย่าง 
หลักคุณธรรม 
จริยธรรมของการเป็น 
พลเมืองที่ดีที่ตนเอง 
ยึดมั่นและปฏิบัติ 

ยกตัวอย่างหลักคุณธรรม 
จริยธรรมของการเป็น 
พลเมืองที่ดีที่ตนเอง 
ยึดมั่นและปฏิบัติ 
ได้สัมพันธ์กัน 
มีการเชื่อมโยงให้เห็น 
เป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ 
กับตนเองและผู้อื่น 

ยกตัวอย่างหลักคุณธรรม 
จริยธรรมของการเป็น 
พลเมืองที่ดีที่ตนเอง 
ยึดมั่นและปฏิบัติได้ 
มีการจำแนกข้อมูล 
หรืออธิบายให้เห็นถึง 
ความสัมพันธ์กับตนเอง 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ยกตัวอย่างหลักคุณธรรม 
จริยธรรมของการเป็น 
พลเมืองที่ดีที่ตนเอง 
ยึดมั่นและปฏิบัติ 
ได้สอดคล้องกับข้อมูล 
มีการเขียนขยายความ 
และมีการยกตัวอย่าง 
เพ่ิมเติมให้เข้าใจง่าย 

ยกตัวอย่างหลักคุณธรรม 
จริยธรรมของการเป็น 
พลเมืองที่ดีที่ตนเอง 
ยึดมั่นและปฏิบัติได้ 
แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล 
เขียนตามข้อมูลที่อ่าน  
ไม่มีการอธิบายเพ่ิมเติม 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรยีนรู้ 



ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

  
  
  
  
  
 
 

                                                                            ลงช่ือ____________________ 
                                                                                 (_________________________) 
  ตำแหน่ง__________________________ 
 

 
 

บันทึกการสอน 
 

ผลการจัดการเรียนการสอน 
  
  
  
ปัญหา/อุปสรรค 
  
  
  
แนวทางแก้ไข 
  
  
  
  
 ครูผู้สอน______________________ 
     ( นางรำเพย  สิงห์น้อย) 
        วันท่ีบันทึก_______________________ 
 



 
 


