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หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง  เรียนรูการเมืองการปกครอง 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   สาระพระพุทธศาสนา     ภาษาตางประเทศ   
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย       

ส 2.2   ม. 3 / 1 , 2 , 3 , 4 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส  2.2   ขอ   1    อธิบายระบอบการปกครองแบบตางๆ ในยุคปจจุบัน 
 ส  2.2   ขอ   2   วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย      

ส  2.2   ขอ   3   วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง 
การมีสวนรวม และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

ส  2.2  ขอ  4   วิเคราะหประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแกไข 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
           3.1   ระบอบการเมืองการปกครอง 

3.2   การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
         ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    เรียนรูการเมืองการปกครอง 
        4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
                1)   นักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข 
                2)   นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
          1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)   การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
       ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   เรียนรูการ
เมืองการปกครอง 
 

 
-  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)  นักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
       4)  นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 
- แนะนําแหลงเรียนรู
ตางๆ  
- แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ คน
ควาและรวบรวมสรุป
เปนรายงานและนํา
เสนอภายใน            ช้ัน
เรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ         
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3/1  เร่ือง   ระบอบการเมืองการปกครอง  
เวลา  7   ชั่วโมง 

 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
         รูและเขาใจระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ  
 1,2   จุดประสงคการเรียนรู 
          วิเคราะหรูปแบบการปกครองและเปรียบเทียบความแตกตางของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการได 
 2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         1)   ระบอบประชาธิปไตย 
         2)   ระบอบเผด็จการ 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 

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

 2.3    ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะ
การคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดขยายความ  ทักษะการคิดสรางสรรค 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 

         1)    ประเมินผลงานจากการรวมกันตอบคําถามเรื่อง  ระบอบการปกครอง 
         2)    ประเมินผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ระบอบการปกครอง 

3) ประเมินผลงานจากการสรุปการทําแบบฝกกิจกรรมเรื่อง ระบอบการปกครอง 
3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   สังเกตการปฏบิัติงานรวมกันตอบคําถามเรื่อง   ระบอบการปกครอง 

2) สังเกตพฤติกรรมในการนําเสนอผลงานกลุมในเรื่อง ระบอบการปกครอง 
3) สังเกตการรวมสรุปการทําแบบฝกกิจกรรมเรื่อง   ระบอบการปกครอง 
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 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4    ความรูความเขาใจ 
         จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ระบอบการเมืองการปกครอง 

 จากการตอบคําถาม 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมของนักเรียน เร่ือง   ระบอบการเมืองการปกครอง  
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษา เร่ือง   ระบอบการเมืองการปกครอง    

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  ระบอบการเมืองการปก
ครอง   จากการตอบคําถาม 

  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง  ระบอบการเมืองการปกครอง 
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)    นักเรียนดูรูปภาพอนุสาวรียประชาธิปไตย  ครูตั้งคําถาม  มีความสําคัญอยางไร  
         2)    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนรวมกัน
วิเคราะหและอภิปรายรวมกัน 
     -  ยกตัวอยางประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยพรอมระบุวามีลักษณะเปน
ประชาธิปไตยอยางไรและมีผลดีและผลเสียตอ
การพัฒนาประเทศอยางไร 
      -  ยกตัวอยางประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบเผด็จการพรอมระบุวามีลักษณะเปน
เผด็จการอยางไรและมีผลดีผลเสียตอการพัฒนา
ประเทศอยางไร 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

2.   ครูเขียนคําตอบของนักเรียนบนกระดานดํา
นักเรียนจดบันทึก 

 

3.  นักเรียนแบงกลุม  5  กลุมตามเลขที่ของนัก
เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
      -  กลุมที่ 1 ศึกษาเรื่อง ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย 
      -  กลุมที่ 2  ศึกษาเรื่อง ขอดี  ขอเสีย ขอจํากัด
ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
      -  กลุมที่ 3  ศึกษาเรื่อง ระบอบการปกครอง
แบบเผด็จการ 
       -  กลุมที่ 4  ศึกษาเรื่อง ขอดี  ขอเสีย ขอ
จํากัดของระบอบการปกครองแบบเผด็จการ 
ระบอบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ 
 

ทักษะการคิดทําใหกระจาง 
ทักษะการคดิรวบรวมขอมูล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
     -  กลุมที่  5 บอกความสัมพันธของระบอบ
การปกครองกับระบบเศรษฐกิจ 

 

4.  กลุมที่ 1 และ 2 นําเสนอดวยกัน  กลุมที่ 3 
และ 4  นําเสนอดวยกัน กลุมที่  5  นําเสนอ
แทรกระหวางกลุมที่ 1,2 และ กลุมที่ 3,4  ครู
และนักเรียนรวมกันสรุปเพิ่มเติมในเรื่องที่นัก
เรียนนําเสนอ นักเรียนจดบันทึกสาระสําคัญ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

5.  นักเรียนแบงกลุมโตวาทีในหัวขอ  
“ประชาธิปไตยดีกวาเผด็จการ”   ขณะโตวาที
สามารถนําภาพถายเหตุการณหรือขอมูลแผน 
ภูมิมาประกอบการใหเหตุผล 

ทักษะการคิดหาเหตุผลและเชื่อมโยง 
  

5.3  ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ระบอบการปกครอง   โดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  
                      1)    ภาพอนุสาวรียประชาธิปไตย 
         2)    หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         3)   แบบตารางการเปรียบเทียบ 
        4)    แบบทดสอบกอนเรียน 
  6.2   แหลงเรียนรู 

         1)  หองสมุดโรงเรียน 
          2)    หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
                      เสริมทักษะการคิดดวยการใหนักเรียนศึกษาประชาธิปไตยตามแนวคิดของพระธรรม
ปฎก ( ป.อ.ปยุตโต ) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 

                          -   ศึกษาขอมูลจากเอกสารเรื่องประชาธิปไตยตามแนวคิดของพระธรรมปฎก 
(ป.อ.ปยุตโต ) 

        2.   ขั้นวิเคราะห 
              1)    มีลักษณะเปนอยางไร 
              2)   มีความเหมือนกับหลักการประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยหรือไมอยาง

ไร 
        3)   มีความแตกตางกันอยางไร 

               4)    สามารถนํามาปฏิบัติไดหรือไมเพราะเหตุใด 
         3.   ขั้นสรุป 
                -   สรุปตามความคิดของนักเรียนเปนความเรียง  
         4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
                -  นําความรูที่ไดไปจัดปายนิเทศ 
7.2   การบูรณาการ 

                ครูผูสอนสามารถบูรณาการการเรียนรูกับกลุมสาระภาษาตางประเทศ  โดยกําหนดภาระ
งาน คําศัพทที่เกี่ยวของการระบอบการปกครอง 

 
ภาระงาน  “คําศัพทท่ีเก่ียวของการระบอบการปกครอง” 

การบูรณาการ   ต 3.1 
จุดประสงคการเรียนรู มีความรูและเขาใจระบอบการปกครอง  
ผลงานที่ตองการ   คําศัพทที่เกี่ยวของการระบอบการปกครอง 
 
ขั้นตอน 

1. ศึกษา คําศัพทที่เกี่ยวของการระบอบการปกครอง 
2. เขียนคําศัพทและคําแปล 

เกณฑการประเมิน 
  -    ความถูกตองของคําศัพทและการแปลความหมาย 
 

 



 73

ตารางบันทึกขอมูลเร่ืองระบอบการปกครอง 
ช่ือ ........................................ช้ัน ....................เลขที่ ................... 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนบันทึกผลการศึกษาลงในตารางบันทึก 
 

ระบอบการปกครอง ขอดี ขอเสีย 
 
 
 
 
ประชาธิปไตย 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
เผด็จการ 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

                                                                     
 
 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3/2  เร่ือง  ประชาธิปไตย  
 เวลา  8   ชั่วโมง 

 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
          รูและเขาใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
           อธิบายลักษณะการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยได 
 2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          ระบอบประชาธิปไตย 
   2.2    ทักษะกระบวนการ 

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

 2.3    ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะ
การคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดขยายความ  ทักษะการคิดสรางสรรค 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 

         1)   ประเมินผลงานจากการรวมกันตอบคําถามเรื่อง  ระบอบประชาธิปไตย    
         2)   ประเมินผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ระบอบประชาธิปไตย 
         3)    ประเมินผลงานจากการสรุปการทําแบบฝกกิจกรรมเรื่อง  ระบอบประชาธิปไตย 
3.2    กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   สังเกตการณปฏิบัติงานรวมกันตอบคําถามเรื่อง   ระบอบประชาธิปไตย 
        2)   สังเกตพฤติกรรมในการนําเสนอผลงานกลุมในเรื่อง   ระบอบประชาธิปไตย 
        3)    สังเกตการณรวมสรุปการทําแบบฝกกิจกรรมเรื่อง ระบอบประชาธิปไตย 
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3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4   ความรูความเขาใจ 
        จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ระบอบประชาธิปไตย 

 จากการตอบคําถาม 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    ระบอบประชาธิปไตย 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง    ระบอบประชาธิปไตย    

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

 1)   .ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  ระบอบประชาธิปไตย         
จากการตอบคําถาม 

  2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง  ระบอบประชาธิปไตย 
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 
         นักเรียนดูขาวการประทวงของกลุมอาชีพตางๆ   ครูตั้งคําถาม  เปนการกระทําตาม
ระบอบประชาธิปไตยหรือไมอยางไร  
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนแบงกลุม  6 กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
      -  กลุมที่ 1 , 2 ศึกษาเรื่อง  การบริหารราชการ
แผนดิน 
       -  กลุมที่ 3 , 4  ศึกษาเรื่อง   ปญหาและ       
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย 
        -  กลุมที่ 5 , 6 ศึกษาเรื่อง   การตรวจสอบ
การใชอํานาจ  

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษา ครูและนักเรียน
รวมสนทนาซักถาม 

 

3.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เร่ือง  ประชาธิปไตย  
4.  นักเรียนแบงกลุม  3  กลุม   ปฏิบัติดังนี้ 
      -  แสดงบทบาทสมมติกลุมละ 1 เร่ืองเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย   
       -  ประเด็นของเรื่องตองไมซํ้ากันและครอบ
คลุมหัวขอที่ศึกษา 

ทักษะการประยุกต 

5.  นักเรียนนําเสนอ  ครูและนักเรียนรวมกัน
เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 5.3    ขั้นสรุป 
           1)   ครูและนักนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง  ประชาธิปไตย  โดยการสนทนาซักถาม 
           2)    นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู  

        1)    ขาวประทวงของกลุมอาชีพตาง ๆป 
         2)    หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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        3)    แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.2   แหลงเรียนรู 

         1)   หองสมุดโรงเรียน 
           2)    หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
  7.1   กิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
           หากประเทศไทยปกครองโดยระบอบเผด็จการจะเปนอยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
                -   ศึกษาขอมูลจากเอกสารเรื่อง การปกครองระบอบเผด็จการ 

                2.   ขั้นวิเคราะห 
                 -   หากประเทศไทยปกครองโดยระบอบเผด็จการจะเปนอยางไร 
          3.   ขั้นสรุป 
                 -   สรุปตามความคิดของนักเรียนเปนความเรียง  
          4.    ขั้นนําไปประยุกตใช 
                  -   นําความรูที่ไดไปจัดปายนิเทศ 
7.2    การบูรณาการ 

                  ครูผูสอนสามารถบูรณาการการเรียนรูกับกลุมสาระพระพุทธศาสนา  โดยกําหนด
ภาระงาน หลักธรรมของผูปกครอง  

ภาระงาน “หลักธรรมของผูปกครอง” 
การบูรณาการ    ส  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู มีความรูและเขาใจ หลักธรรมของผูปกครอง  
ผลงานที่ตองการ   หลักธรรมของผูปกครอง  
ขั้นตอน 
         1.  ศึกษา  หลักธรรมของผูปกครอง  
         2.    อธิบายหลักธรรมของผูปกครอง  
เกณฑการประเมิน 
  -    ความถูกตองของ หลักธรรมของผูปกครอง 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

                                                                     
 
 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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แบบประเมินผลงานกลุม 
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 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

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 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

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 
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  2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 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  สนใจและใหความรวมมอื 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 

ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ขอใดคือกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตย 
 ก. รัฐธรรมนูญ  
 ข.  กฎหมายอาญา 
 ค.  กฎหมายแพง 
 ง.  กฎอัยการศึก 
2.  อํานาจอธิปไตยประกอบดวยอํานาจใดบาง   
 ก.  อํานาจนิติบัญญัติ   อํานาจรัฐธรรมนูญ  อํานาจบริหาร 
 ข.  อํานาจรัฐธรรมนูญ   อํานาจบริหาร   อํานาจตุลากร 
 ค.  อํานาจนิติบัญญัติ   อํานาจบริหาร  อํานาจตุลากร 
 ง.  อํานาจรัฐธรรมนูญ  อํานาจตุลากร  อํานาจนิติบัญญัติ 
3.  ขอใดไมใชรูปแบบการปกครองในระบอบเผด็จการ   
 ก.  เผด็จการทางทหาร 
 ข.  เผด็จการโดยนายกรัฐมนตรี 
 ค.  เผด็จการฟาสซิสต 
 ง.  เผด็จการแบบคอมมิวนิสต 
4.  ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตยเมื่อใด   
 ก.  ปพ.ศ.  2474 
 ข.  ป พ.ศ. 2475 
 ค.  ป พ.ศ. 2476 
 ง.  ป พ.ศ. 2477 
5.  การจัดตั้งหรือยุบสวนราชการของกาบริหารราชการสวนกลางตองทําอยางไร   
 ก.  ตราเปนพระราชบัญญัติ 
 ข.  ตราเปนกฎกระทรวง 
 ค.  ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 ง.  ตราเปนกฎหมาย 
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6.  การจัดตั้งเปนหมูบานไดตองมีคนจํานวนเทาใด   
 ก.  100  คน 
 ข.  200  คน 
 ค.  300  คน 
 ง.  400  คน  
7.  ขอใดไมใชการเสียสิทธิ์หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง   
 ก.  ไมมีสิทธิเลือกตั้งครั้งตอไป 
 ข.   สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ค.  สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ง.  สิทธิสมัครเลือกเปนกํานัน ผูใหญบาน 
8.  การตรวจสอบทรัพยสินของผูที่เขารับตําแหนงทางการเมืองตองยื่นที่หนวยงานใด   
 ก.  องคกรอัยการ 
 ข.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ง.  คณะกรรมการตรวจรับเงินแผนดิน 
9.  ผูที่จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินตอคณะกรรมการการผลเปนอยางไร   
 ก.  หามเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา  3  ป 
 ข.  หามเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา  4  ป 
 ค.  หามเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา  5  ป 
 ง.  หามเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา  6 ป 
10.  ผูที่มีอํานาจในการถอดถอนผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีความผิดคือใคร   
 ก.  วุฒิสภา 
 ข.  รัฐสภา 
 ค.  พระมหากษัตริย 
 ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  

1. ก 
2. ค 
3. ข 
4. ข 
5. ก 
6. ข 
7. ก 
8. ข 
9. ค 
10. ก 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 3 
(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 ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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 .......................ที่มปีญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
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 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
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.................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................   
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 คําถามทายหนวย 
1.  จงบอกความแตกตางระหวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยและระบอกเผด็จการมาพอเขาใจ   
ตอบ   

ประชาธิปไตย เผด็จการ 
1.  ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ 

1.  รัฐบาลหรือผูนํามีอํานาจสูงสุด 

2.  รับเคารพและใหความคุมครองสิทธิ และเสรี
ภาพแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

2.  รัฐใหความสําคัญตอผูปกครองมากกวาการ
เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

3.  การดําเนินนโยบายหรือการดําเนินการบริหาร
ประเทศเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน 

3.  รัฐเปนผูกําหนดนโยบายและดําเนินการ
บริหารประเทศเพื่อเอื้อตอการครอบครองอํานาจ
ผูนํา 

4.  ประชาชนมีสิทธิที่จะเปลี่ยนรัฐบาลใหมไดถา
รัฐบาลไมสามารถดําเนินการหรือแกไขปญหา
หรือตอบสนองความตองการของประชาชน 

4.  ประชาชนไมสามารถเปลี่ยนรัฐบาลหรือผูนํา
ไดเพราะประชาชนมีสิทธิเฉพาะที่รัฐกําหนดให
เทานั้น 

2.  การบริหารราชการแบบใดที่ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด อยางไรจงอธิบายมาพอสังเขป   
ตอบ  การบริหารสวนทองถ่ิน เพราะประชาชนมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการตางๆ ที่เปนสาธารณะ
ของทองถ่ินดวยตนเอง  
3.  จงอธิบายการเลือกตั้งวามีความสําคัญในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอยางไร ? 
ตอบ  1)  เปนการแสดงออกในการมีสวนรวมทางการเมือง  2)   มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล             
3)  เปนกลไกเชื่อมโยงระหวางสถาบันการเมืองกับประชาชน  4)   แสดงความเปนประชาธิปไตย            
5)   กอใหเกิดการบูรณาการทางสังคม 
4.  จงอธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการใชอํานาจจริง ( โดยเลือกวิธีการตรวจสอบมา 1 ตัวอยาง   
ตอบ  การตรวจสอบทรัพยสิน  ขั้นตอน 1)   ความมีอยูจริงของทรัพยสิน  2)   หากผิดปกติดําเนินการ
ตรวจสอบ  3)   ผูจงใจไมยื่นใหคณะกรรมการเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  
5.  จงบอกปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยในความคิดของนักเรียนมา 2 ตัวอยาง    
ตอบ  1)   ขาดการศึกษา  2)   ขาดความสนใจ 
6.  แนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยสามารถทําไดดวยวิธีการอะไรบาง อยางไร   
ตอบ  1)   สงเสริมเสียงขางมาก  2)   นักการเมืองตองมีความรับผิดชอบ 3)  ตองมีการคัดเลือกนักการ
เมือง  4)    กําหนดนโยบายที่ดี 
 


