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หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง เรียนรูการอยูรวมกัน 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ    สาระพระพุทธศาสนา   ศิลปะ   ภาษาไทย 
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย   

 ส  2.1  ม. 3 / 1 , 2 , 3 , 4 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 

ส 2.1   ขอ 1 อธิบายความแตกตางของการกระทําความผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพง 
ส 2.1   ขอ 2  มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 ส  2.1   ขอ 3  อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
 ส  2.1   ขอ 4  วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศและเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแยง   
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
   3.1    การกระทําความผิดทางอาญาและแพง 
   3.2    สิทธิมนุษยชน 
   3.3   วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
   3.4    ความขัดแยงทางสังคม 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
        1)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  การกระทําความผิดทางอาญาและแพง 
        2)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   สิทธิมนุษยชน 
        3)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
        4)    ผลงานกลุมของนักเรียน เร่ือง    ความขัดแยงทางสังคม 
  4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
                นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง  การอยูรวมกันในสังคม 
  4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
         1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
         2)   การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
       1)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  การกระทํา
ความผิดทางอาญาและแพง 
       2)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  สิทธิ
มนุษยชน 
        3)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  วัฒน
ธรรมและภูมิปญญา 
        4)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ความขัด
แยงทางสังคม                 

 
-  ครูอธิบายวิธีการ
ทํางานกลุมเพื่อใหนัก
เรียนปฏิบัติงานได 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 
-  นําเสนอและสรุป
เปนเลมรายงาน 

5.2   การปฏิบัติงาน 
       1)   การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู/
ส่ือตางๆ  
       2)   เขียนรายงานและแบบสรุปผลการศึกษา   
คนควา 
        3)  งานกลุมของนักเรียนเรื่อง  การกระทํา
ความผิดทางอาญาและแพง 
       4)   งานกลุมของนักเรียนเรื่อง  สิทธิมนุษย
ชน 
       5)  งานกลุมของนักเรียนเรื่อง  วัฒนธรรม
และภูมิปญญา 
       6)  งานกลุมของนักเรียนเรื่อง    ความขัดแยง
ทางสังคม 

 
- แนะนําแหลงเรียนรู
ตางๆ  
- แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ คน
ควาและรวบรวมสรุป
เปนรายงานและ  
นําเสนอภายในชั้น
เรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ            
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2/1  เร่ืองอาญาและแพง 
เวลา  5   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
         รูและเขาใจเรื่องการกระทําความผิดทางอาญาและทางแพง  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายความแตกตางของการกระทําความผิดทางอาญาและแพงได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         การกระทําความผิดทางอาญาและทางแพง 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
  1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
         -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
  2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
         -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  การกระทําความผิดทางอาญาและทางแพง   

3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมของนักเรียนเรื่อง   การกระทําความผิดทางอาญาและทางแพง 

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
        จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การกระทําความผิดทางอาญา

และทางแพง จากการตอบคําถาม 
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4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    การกระทําความผิดทางอาญาและทางแพง 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง    การกระทําความผิดทางอาญาและทาง
แพง 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง    การกระทําความผิดทาง
อาญาและทางแพง    จากการตอบคําถาม 

 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง     การกระทําความผิดทางอาญาและทาง
แพง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3 )  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนดูภาพขางการทํารายรางกายในสื่อส่ิงพิมพ  ครูตั้งคําถามวามีความผิดหรือไม 
อยางไร  
       2)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูและนักเรียนรวมสนทนาเรื่อง  คดีอาญาคดี
ทางแพงมีความเหมือนความแตกตางกันอยางไร 

ทักษะกาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.  นักเรียนฟงวิทยากรใหความรูเร่ือง คดีความ
ทางอาญาและคดีความทางแพง  ขณะฟงปฏิบัติ
ดังนี้ 
      -  จดบันทึก 
      -  ตั้งคําถาม 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนคนควาขาวเกี่ยวกับการกระทําความ
ผิดทางอาญาและทางแพงอยางละ 1 เร่ืองตอ 1 คน 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  นําขาวที่คนควาจัดปายนิเทศเพื่อศึกษาทบ
ทวน 

 

5.2  ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การกระทําความผิดทางอาญาและความผิดทางแพง 

โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                      1)   ส่ือส่ิงพิมพ 
         2)    แบบทดสอบกอนเรียน 
         3)   วิทยากร 
 6.2    แหลงเรียนรู 
                       -   หองสมุดโรงเรียน   
 
7.  กิจกกรมเสนอแนะ 
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 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         หากนักเรียนทะเลาะวิวาทกันภายในโรงเรียนแลวมีบาดแผลถือวาเปนความผิดทางอาญา
หรือไมอยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
               -   ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญา   
        2.   ขั้นคิดวิเคราะห 
               -    หากนักเรียนทะเลาะวิวาทกันภายในโรงเรียนแลวมีบาดแผลถือวาเปนความผิด
ทางอาญาหรือไมอยางไร 
        3.   ขั้นสรุป 
              -    เขียนลงบนกระดาษชารต เพื่อนําไปจัดปายนิเทศ 
        4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
              -   นําผลการศึกษาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตางหอง 
 7.2   กิจกรรมการบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน ศึกษาคุณธรรมสําหรับการอยูรวมกันในสังคม  
 

ภาระงาน “ศึกษาคุณธรรมสําหรับการอยูรวมกันในสังคม” 
การบูรณาการ   ส  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู      รูและเขาใจหลักธรรมสําหรับ การอยูรวมกันในสังคม 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมสําหรับ การอยูรวมกันในสังคม 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวของ 
2. อธิบายหลักธรรมและวิธีการนําไปใช 

 
เกณฑการประเมิน 

1. ความถูกตองของหลักธรรมที่เลือก 
2. ความชัดเจนในวิธีการนําไปใช 

 
8. บันทึกหลังสอน   
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

                                       ตําแหนง ........................................ 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2/2  เร่ืองสิทธิมนุษยชน 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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เวลา  5   ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
          รูและเขาใจเรื่อง  สิทธิมนุษยชน 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         อธิบายและวิเคราะหสิทธิมนุษยชน หนวยงานที่เกี่ยวของและการมีสวนรวมในการ 
คุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญไทย 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          สิทธิมนุษยชน 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
       -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
        -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง     สิทธิมนุษยชน 

3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมของนักเรียนเรื่อง    สิทธิมนุษยชน 

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
         จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง    สิทธิมนุษยชน   จากการตอบ

คําถาม 
 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
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วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   สิทธิมนุษยชน 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   สิทธิมนุษยชน 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  สิทธิมนุษยชน    จากการ
ตอบคําถาม 

  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   สิทธิมนุษยชน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
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 5.1   ขั้นนํา 
         นักเรียนดูขาว เร่ือง ชาวโรฮิงยา ที่เขามาในประเทศไทย แลวไทยผลักดันออก  นักเรียนมี
ความคิดอยางไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนศึกษาขอมูล / ขาวเกี่ยวกับสิทธิมนุษย
ชนจากอินเตอรเน็ต  ปฏิบัติดังนี้ 
     -   เลือกเรื่องที่สนใจคนละ 1 เร่ือง 
     -  ศึกษาถึงปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
     -   วิธีการแกปญหาโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนรวมกลุมๆ ละ 6 คน  ปฏิบัติดังนี้ 
      -   นําเรื่องที่ตนเลือกมาสนทนาวามีความ
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
      -   เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานใด 
     -   หนวยงานที่เขามาเกี่ยวของมีอะไรบาง 
      -  มีวิธีการปองกันและแกไขอยางไร 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

3.  นักเรียนนําเสนอผลการวิเคราะหหนาชั้นเรียน
ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

4.  นักเรียนศึกษาเรื่อง สิทธิมนุษยชนในหนังสือ
เรียนสังคมศึกษาชั้น ม.3  

ทักษะการสรุปขอมูล 

5.  ครูตั้งคําถามนักเรียนรวมกันตอบ  ตัวอยางคํา
ถาม 
    -  สิทธิมนุษยชนหมายถึงอะไร 
    -   หนวยงานที่เกี่ยวของมีอะไรบาง 
    -   ทําอยางไรตนเองจึงจะไมถูกละเมิด  

ทักษะการตอบคําถาม 
ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

5.3  ขั้นสรุป 
                 ครูนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  สิทธิมนุษยชน  โดยการสนทนาซักถาม 

 
 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
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 6.1   สื่อการเรียนรู 
        1)    ขาวจากสื่อส่ิงพิมพ / วีซีดีเร่ือง ชาวโรฮิงยา 

         2)     ขาวจากสื่อส่ิงพิมพ 
         3)    หนังสือเรียนสังคมศึกษา ฯ  ม.3 
         4)    แบบฝกทักษะเรื่อง สิทธิมนุษยชน 
 6.2   แหลงเรียนรู 
                      -    หองสมุดโรงเรียน   
7.  กิจกกรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          พอแมลงโทษลูกถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมอยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
           1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
                  -    ศึกษาขอมูล เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  
           2.   ขั้นคิดวิเคราะห 

                -   พอแมลงโทษลูกถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมอยางไร 
           3.   ขั้นสรุป 
                 -   เขียนลงบนกระดาษ  
           4.    ขั้นนําไปประยุกตใช 
                  -    นําผลการศึกษาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตางหอง 
 7.2    กิจกรรมการบูรณาการ 
           ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน  เขียนคําขวัญเชิญชวนไมใหละเมิดสิทธิเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระงาน  “เขียนคําขวัญเชิญชวนไมใหละเมิดสิทธิเด็ก ” 
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การบูรณาการ   ท  2.1 
จุดประสงคการเรียนรู      รูและเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชน  
ผลงานที่ตองการ   เขียนคําขวัญเชิญชวนไมใหละเมิดสิทธิเด็ก 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ศึกษาวิธีการเขียนคําขวัญ 
2. ศึกษาเรื่องสิทธิเด็ก 
3. เขียนคําขวัญมีจํานวนคําไมเกิน  15  คํา 

  
เกณฑการประเมิน 

1.  ความถูกตองของหลักการเขียนคําขวัญ  
2.  ความคิดสรางสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. บันทึกหลังสอน   
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

                                       ตําแหนง ........................................ 
แบบฝกทักษะ เร่ือง สิทธิมนุษยชน 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนศึกษาขอมูล / ขาวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ   และหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของ 
 

เชน  คุณครูลงโทษนักเรียนดวยวิธีการแปลกๆ  เชน  ตบ  ตีดวยเข็มขัด   เปนการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2/3  เร่ือง วัฒนธรรมไทย  
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เวลา  5   ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
         รูและเขาใจเรื่องวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
                     1)   อธิบายความหมาย  ความสําคัญ ประเภท  วัฒนธรรมไทยได 
                     2)   บอกแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาได   
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 

        วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา  
2.2  ทักษะกระบวนการ 

 1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
        -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
       -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา  
3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         งานกลุมของนักเรียนเรื่อง   วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา 

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมสีวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
        จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา      

จากการตอบคําถาม 
 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
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วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
              1)     ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง   วฒันธรรมไทยและ             
ภูมิปญญา   จากการตอบคําถาม 

2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง    วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
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5.1   ขั้นนํา 
                      นักเรียนดูภาพ  การไหว   การจับมือ  การเอาแกมแนบแกม  ครูถาม ส่ิงเหลานี้ 
แสดงถึงเรื่องอะไร 

5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนจับกลุมกลุมละ 3 คนศึกษา  เร่ืองตอ
ไปนี้จากอินเทอรเน็ต 
      -  วัฒนธรรมไทย 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนนําเสนอสิ่งที่นักเรียนศึกษา ครูและ
นักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม 

 

3.  ครูตั้งคําถาม 
     -  วัฒนธรรมหมายถึงอะไร 
     -   วัฒนธรรมมีกี่ประเภท 
    -   วัฒนธรรมมีความสําคัญอยางไร    

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

4.  นักเรียนดูภาพตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
     -  การไหว 
      -  การแตงกายแบบไทย 
     -  บานเรือนไทย 
      -  ผีตาโขน 
คําถาม 
      -   ความหมายของวัฒนธรรม 
      -   แยกประเภทของวัฒนธรรม 

 -   วัฒนธรรมสําคัญอยางไร 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

5.  นักเรียนเสนอแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย 

 

6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องวัฒนธรรม  
7.  นักเรียนแบงกลุม  2 กลุม  ชาย 1 กลุม และ
หญิง 1 กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     -   ศึกษาเรองภูมิปญญา  ในประเด็นตอไปนี้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
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   -  ความหมาย 
   -   ความสําคัญ 
   -  ประเภท 
   -   วิธีการอนุรักษ 
นําเสนอเปนรูปเลมรายงานและนําจัดนิทรรศการ
หลังชั้นเรียนและรายงานสรุปหนาชั้น 

ทักษะการสรุปขอมูล 

8.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ภูมิปญญา  
5.3    ขั้นสรุป 

           ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง  วัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยการสนทนาซักถาม 
  6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 

        1)     ภาพ  การไหว   การจับมือ  การเอาแกมแนบแกม   
         2)    คอมพิวเตอร 
         3)    หนังสือเรียนสังคมศึกษา ฯ ม.3 
         4)   แบบฝกทักษะ เร่ือง วัฒนธรรม 
 6.2    แหลงเรียนรู 

         -   หองสมุดโรงเรียน   
7.  กิจกกรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          วัฒนธรรมไทยเปนเอกลักษณของชาติไทยจริงหรือ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
                -    ศึกษาขอมูล เกี่ยวกับ เอกลักษณของชาติไทย 
          2.   ขั้นคิดวิเคราะห 

                -   วัฒนธรรมไทยเปนเอกลักษณของชาติไทยจริงหรือ 
          3.   ขั้นสรุป 
                 -   เขียนลงบนกระดาษชารต เพื่อนําไปจัดปายนิเทศ 
          4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
                -    นําผลการศึกษาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตางหอง 

7.2   กิจกรรมการบูรณาการ 
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         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยกําหนด   
ภาระงาน  สมุดภาพวัฒนธรรมของประเทศไทย  
 

ภาระงาน  “สมุดภาพวัฒนธรรมของประเทศในประเทศไทย  ” 
การบูรณาการ   ศ  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู      รูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศในประเทศไทย  
ผลงานที่ตองการ   สมุดภาพวัฒนธรรมของประเทศในประเทศไทย  
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1.  ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศใน ประเทศไทย 
2.   เลือกวัฒนธรรมที่สนใจ  3  ดาน   
3.  จัดทําสมุดภาพ 

เกณฑการประเมิน 
1.  ความถูกตองของวัฒนธรรมของประเทศใน ประเทศไทย 
2.   ความสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.บันทึกหลังสอน   
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

                                       ตําแหนง ........................................ 
แบบฝกทักษะเรื่อง วัฒนธรรม 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนศึกษาสาเหตุที่ทําใหวัฒนธรรมสูญหายหรือเสื่อมโทรมลง 
 
เชน   การรับวัฒนธรรมตางชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2/4   เร่ือง  ความขัดแยงทางสังคม  
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เวลา   5    ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
          รูและเขาใจเรื่อง ความขัดแยงทางสังคม 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
                      1)   วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศได 
         2)    เสนอแนวทางในการลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 

        ความขัดแยงทางสังคม 
2.2  ทักษะกระบวนการ 

 1)     ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
         -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)     ทักษะกระบวนการทั่วไป 
        -      กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3    ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    ความขัดแยงทางสังคม 
3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมของนักเรียนเรื่อง    ความขัดแยงทางสังคม 

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
         จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง    ความขัดแยงทางสังคม      

จากการตอบคําถาม 
 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
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วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    ความขัดแยงทางสังคม 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
               -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   ความขัดแยงทางสังคม 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง    ความขัดแยงทางสังคม             
จากการตอบคําถาม 

2)    ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง     ความขัดแยงทางสังคม 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2 )   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3 )   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
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 5.1   ขั้นนํา 
         นักเรียนดูภาพขาวนักเรียนตีกัน  นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1. ครูตั้งประเด็น  “ทําไมคนเราจึงตองมีความขัด
แยงกัน” 

ทักษะการแลกเปลี่ยน 

2.  นักเรียนในแตละแถวรวมกันศึกษาในหัวขอ
ตอไปนี้ 
      -   แถวที่ 1 ศึกษาเรื่อง ความหมาย 
      -   ลักษณะของความขัดแยง 
      -    ประเภทของความขัดแยง 
      -    ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง 
      -   แนวทางการลดความขัดแยง 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนนําเสนอหนาชั้น ครูและนักเรียนรวม
สนทนาซักถาม 

 

4.  นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เร่ือง  การลด
ความขัดแยง 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

5.  นักเรียนแสดงหนาชั้น  ครูและนักเรียนรวม
แสดงความคิดเห็น 

ทักษะการสรุปขอมูล 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง ความขัดแยง  
5.3   ขั้นสรุป 

         1)    ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง   ความขัดแยงทางสังคม โดยการสนทนาซักถาม 
         2)    นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                      1)     ภาพ ขาวนักเรียนตีกัน   
         2)    หนังสือเรียนสังคมศึกษา ฯ ม.3 
         3)    แบบฝกทักษะเรื่อง  ความขัดแยง 
                      4)   แบบทดสอบหลังเรียน 
              6.2   แหลงเรียนรู 
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                      หองสมุดโรงเรียน   
7.  กิจกกรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         หากพี่นองขัดแยงกันนักเรียนจะใชวิธีการใดลดความขัดแยงนั้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
               -    ศึกษาขอมูล เกี่ยวกับวิธีการลดความขัดแยง   
        2.   ขั้นคิดวิเคราะห 

              -   หากพี่นองขัดแยงกันนักเรียนจะใชวิธีการใดลดความขัดแยงนั้น 
         3.   ขั้นสรุป 
               -   สรุปนํามาเลาใหเพื่อนในชั้นเรียน 
         4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
               -    แลกเปลี่ยนกันเลาเรื่องกับเพื่อตางหอง 

7.2    กิจกรรมการบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน  หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
 

ภาระงาน  “ หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม ” 
การบูรณาการ   ส  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู      รูและเขาใจ หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
ผลงานที่ตองการ   หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1.  ศึกษา หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
2.   เลือก หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคมและอธิบาย    

เกณฑการประเมิน 
1.  ความถูกตองของ หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
2.    ความคิดสรางสรรค 

 
 
8. บันทึกหลังสอน   
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                                ตําแหนง ........................................ 

แบบฝกทักษะเรื่อง  การลดความขัดแยง 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาภาพขาว / เหตุการณที่พบ  อธิบายความขัดแยงและเสนอแนวทางลดความ
ขัดแยงที่สามารถปฏิบัติได 
 
เฉลยตามที่นักเรียนอธิบายและดุลยพินิจของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลงานกลุม 
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ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 

 

ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
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ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 
ความรวม

มือ 
การแสดง
ความคิด
เห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 

 

ช่ือ - สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
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เร่ือง .............................................................. 
ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 

สมาชิกในกลุม 
1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                      .........../............/........... 
 
 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
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 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
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 ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
1.  วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุใด   
 ก.   คานิยม 
 ข.  สัมพันธกับชุมชนอื่น 
 ค.  คนพบสิ่งใหม 
 ง.  ถูกทุกขอ 
2.  ขอใดไมใชความสําคัญของวัฒนธรรม   
 ก.  ทําใหประเทศโดงดัง 
 ข.  สรางความเจริญ 
 ค.  เครื่องมือจัดระเบียบ 
 ง.  ชวยพัฒนาบุคลิกภาพ 
3. ภูมิปญญาไทยแตกตางจากภูมิปญญาทองถ่ินอยางไร   
 ก.  ภูมิปญญาไทยเปนองคความรูความสามารถโดยรวมเปนที่ยอมรับระดับชาติสวน                 
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคความรูเฉพาะทองถ่ินมีขอบเขตจํากัด 
 ข. ภูมิปญญาไทยเปนองคความรูความสามารถของทองถ่ินเปนที่ยอมรับระดับชาติสวน               
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคความรูโดยรวม เปนที่ยอมรับระดับชาติ 
 ค.  ภูมิปญญาไทยเปนองคความรูความสามารถโดยรวมสวน ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคความ
รูเฉพาะทองถ่ินมีขอบเขตจํากัดแตเปนที่ยอมรับระดับชาติ 
 ง.  ไมมีความแตกตางกันเพราะเปนภูมิปญญาเหมือนกัน 
4.  คําวาสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเมื่อใด   
 ก.  หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 
 ข.  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ค.  หลังสงครามเย็น 
 ง.  หลังสงครามประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
5.  ขอใดเปนหลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน   
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 ก.  หลักเสรีภาพ 
 ข.  หลักเสมอภาค 
 ค.  หลักภราดรภาพ 
 ง.  ถูกทุกขอ  
6.  ส่ิงที่ทําใหมนุษยไมละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุดคือขอใด   
 ก.  ปฏิบัติตามหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ 
 ข.  ศึกษาเรียนรูหลักสิทธิมนุษยชน 
 ค.  ปฏิบัติตามขอตกลงของหลักการสิทธิมนุษยชน 
 ง.  ถูกทุกขอ 
7.  ความผิดทางอาญาที่สามารถยอมความกันไดคือความผิดในเรื่องใด   
 ก.  ความผิดฐานฆาคนตาย 
 ข.  ความผิดฐานปลนทรัพย 
 ค.  ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 ง.  การลักลอบตัดไม 
8.  เด็กอายุเทาไหรเมื่อทําความผิดแลวไมตองรับโทษ   
 ก.  อายุไมเกิน  7  ป 
 ข.  อายุไมเกิน  8 ป 
 ค.  อายุไมเกิน 9 ป 
 ง.  อายุไมเกิน 10  ป 
9.  การชดใชความผิดทางแพงเรียกวาอะไร   
 ก.  คาสินไหมชดเชย 
 ข. คาสินไหมทดแทน 
 ค.  คาชดเชยสินไหม 
 ง.  คาทดแทนสินไหม 
10.  ปจจัยใดบางที่กอใหเกิดความขัดแยง   
 ก.  อํานาจ 
 ข.  ความอยาก 
 ค.  ความไมรู 
 ง.  ถูกทุกขอ 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 



 61

  
 

1. ง 
2. ก 
3. ก 
4. ข 
5. ง 
6. ก 
7. ค 
8. ก 
9. ข 
10. ง 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 2 
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(Self  Reflection) 
1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 



 63

............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
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   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................... …………………………………………….. 
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คําถามทายหนวย 
1.  วัฒนธรรมและภูมิปญญามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางไร  
ตอบ    1)   ชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมในสังคม 

2)   เปนเครื่องมือในการจัดระเบียบทางสังคม 
  3)   ชวยสรางความเจริญแกสังคม 
 4)   ชวยสรางความเปนหนึ่งใหแกสมาชิกในสังคม 
 5)   ชวยพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคม 

2.  ในฐานะที่เปนนักเรียนเราสามารถอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไดอยางไร   
ตอบ  1)   รวมกิจกรรม    2)     นํามาปฏิบัติ 

3.  บอกความหมายและหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนมาพอเขาใจ  
ตอบ  คือ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคนพึง
มีในฐานะความเปนมนุษย 

4.  บุคคลจะมีความผิดและตองไดรับโทษทางอาญาเมื่อใด อธิบาย   
ตอบ  เมื่อการกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนตอสังคมหรือประชาชนสวนใหญ 

5.  อยางไรคือผิดฐานลักทรัพย อธิบายพรอมยกตัวอยาง   
ตอบ  ไดแกการเอาทรัพยของผูอ่ืนไปโดยเจตนาเอาไปเปนของตนโดยเจาของทรัพยไมยินยอมให
เอาไปหรือเจาของทรัพยมารูไมเห็นเปนใจใหเอาไป เชน การขโมยกระเปาเงินของผูอ่ืน 

6.  นักเรียนมีวิธีการลดความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในสังคมไดอยางไร อธิบายมาพอเขาใจ   
ตอบ  การเจรจาไกลเกลี่ย  และ การเจรจาโดยใชคนกลาง  


