
 
 

พลเมืองดี 
การเมืองการปกครอง 

พลเมืองดีในสังคม 

ประชาธิปไตย 

หน้าที่พลเมือง ฯ 
รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย 

กฎหมายส าคัญ 

ของประเทศไทย 

ประเพณี วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา 

ประเพณี 

และวัฒนธรรมไทย กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

ภูมิปัญญาไทย 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และกฎหมายอาญาที่ควรรู้ 



 

 
๑๘๙ 

 
 

สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 

เร่ือง  พลเมืองดี                     ๒ ชั่วโมง 
 
 
 ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย ประชาชนชาวไทยทุกคนมี สิทธิเสรีภาพและมีหน้าที่พึงปฏิบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ การด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะต้องปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และสิทธิเสรีภาพของแต่ละคน โดยปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
 
 
 ๑. อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติได้ 
 ๒. วิเคราะห์คุณค่าของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้ 
 ๓. วิเคราะห์การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติได้  
 
 
 ๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  
 ๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชน  
 ๓. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ  
 
 
  
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  เร่ือง พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  
 ๒. ครูแจ้งงจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๕-๗ คน ผลัดกันเล่าประสบการณ์ของตนจากที่เคยเรียนเร่ืองพลเมือง
ดีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ไปแล้วว่าได้น าความรู้ไปปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน อย่างไรบ้าง และช่วยกันสรุปว่าสมาชิก ส่วนใหญ่ปฏิบัติตนอย่างไร ต่อจากนั้น ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่ม
ผลัดกันเล่าวิธีปฏิบัติตนของกลุ่มตน เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและ ชุมชน ครู

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑ 



 

 
๑๙๐ 

ชมเชยนักเรียนและให้ช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าการกระท าใดของนักเรียนที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกที่ดีในครอบครัว เช่น 
   มีความรับผิดชอบ 
   รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  ` การประนีประนอมและการถือเสียงส่วนใหญ่ 
   การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
   การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   การน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น  
 ๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชน และนักเรียน
ช่วยกันยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน ชุมชนและผลของการปฏิบัติ ตามหัวข้อดังนี้  
   การปฏิบัติตามระเบียบ กฎข้อบังคับของโรงเรียน 
   ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
   ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
   การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
 ๕. นักเรียนศึกษาความรู้เร่ือง พลเมืองดี จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 
 
 ๑. ครู สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ จาก สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ
เช่น 
   พลเมืองดีช่วยจับตัวคนร้ายปล้นทรัพย์ 
   ชาวบ้านต าบลหนองหวายช่วยกันปลูกป่าและรักษาต้นน้ าล าธาร 
   ชาวไทยภาคเหนือร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ 
   ชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดประเพณีบุญบั้งไฟ 
   ชาวใต้สืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ เป็นต้น 
 ๒. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวในข้อ ๑ ว่า เป็นการกระท าของพลเมืองดีอย่างไร และมีผลดีต่อ
ประเทศชาติอย่างไร โดยมีครูเป็นผู้คอยเสริมให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง 
 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ ๕-๗ คน อ่านกรณีศึกษาเร่ือง พลเมืองดี และท าใบงานที่ ๑.๑ 
เร่ือง ค้นหาพลเมืองดี 
 ๔. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากใบงานที่ ๑.๑ ประมาณ ๒-๓ กลุ่ม และให้กลุ่มที่มี
ผลงานแตกต่างกันออกไปน าเสนอผลงานเพิ่มเติมได้ โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะความรู้เพิ่มเติม  

ชั่วโมงท่ี ๒ 



 

 
๑๙๑ 

 ๕. นักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติ พร้อมแสดงแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้และน าไปปฏิบัติได้  
 ๖. นักเรียนรายงานผลการกระท าที่แสดงว่าเป็นพลเมืองดีต่อครูผู้สอนตามก าหนดเวลาเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม 
 
 
 ๑. ข่าวจากหนังสือพิมพ์  
 ๒. ใบงานที่ ๑.๑ เร่ือง ค้นหาพลเมืองดี  
 ๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๔. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 http://www.geocities.com/careforgeo/ ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิต มิตรภาพ ก าลังใจ การให้ความรักต่อ
ผู้คนในสังคม 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒   เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓   เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๕ 
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   ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ตัวอย่าง 

ปลูกป่า 1 ล้านไร่ ถวายพ่อของแผ่นดิน 

 

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในวโรกาสครองราชย์ ปีที่ 50 
โดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

FPT 4 ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าเปื่อย 
ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา 

1 

 ขนาดพ้ืนที่ : 5,000 ไร ่
 ประเภทป่า : ป่าเต็งรัง ผสมป่าดิบชื้น 
 ความส าคัญของพื้นที่  อยู่ในระดับความ สูงประมาณ  
 1,000-1,300 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็น 
 ป่าต้นน้ าของห้วยขุนนก ห้วยเปื่อย 
 เริ่มปลูก : ปี 2538 
 ลักษณะการด าเนินงานปลูก : ปลูกเ สริมในบริเวณ 
 ที่เสื่อมโทรม ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ประดู่ มะค่า  
 ยาง ก่อ เต็ง เติม ถ่อน สัก และนนทรี เป็นต้น 
 ส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ : ปี 2541 
 กิจกรรมรักษาป่าระยะยาว : โครงการฝึกอบรมราษฎร

อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ร สทป.) โครงการยุวชน ปตท. 
รักษาป่า และโครงการหมู่บ้าน ปตท. พัฒนาโครงการ
กองทุนรักษาป่าระยะยาว 

 9 ปีแห่งการร่วมแรงร่วมใจ วันนี้ ปตท. 
และคนไทยทั้งประเทศ ขอมอบผืนป่าที่ร่วมกันปลูก
และฟื้นฟูจ านวน 1 ล้านไร่ ถวายแด่ "พ่อ" ของ
แผ่นดิน เพื่อเป็นทุนแก่สรรพชีวิตทั้งมวลอย่างยั่งยืน 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส  ์ ฉบับวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 



 

 
๑๙๓ 

 
 

 

เร่ือง พลเมืองดี 
 

 ศักดิ์ พงษ์ ดาวและก้อย เป็นเพื่อนรักกันต้ังแต่คร้ังยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา บ้านของพวก
เขาอยู่ในชุมชนเดียวกัน ทั้งสี่คนจะชวนกันเรียนหนังสือด้วยความขยันหมั่นเพียร เมื่อมีงานต่างๆ ที่ครู
มอบหมายให้ท าไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร พวกเขาก็จะรับผิดชอบท างานนั้นจน
เสร็จอย่างมีคุณภาพ ดาวและก้อยจะเป็นสมาชิกชมรม "ช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้" ดาวได้รับเลือกเป็นประธาน
ชมรม ดังนั้น ดาวจึงชวนก้อยและคณะกรรมการหารายได้ เพื่อน าไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ให้แก่
เด็กๆ ที่ยากจนในชุมชน วิธีการหารายได้ของดาวและคณะ อยู่ในรูปแบบของการซื้อสินค้าพื้นเมืองประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากการจักสานไม้ไผ่ของชาวบ้าน เช่น พัด กระเป๋า ตะกร้า กระจาด แล้วน าไปจ าหน่ายในงาน
ต่างๆ ส าหรับศักดิ์และพงษ์นั้นเข้าเป็นสมาชิกชมรม "อินเทอร์เน็ตศึกษา" พวกเขาจะค้นหาข้อมูลความรู้
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ไปเผยแพร่แก่เพื่อนนักเรียนด้วยกันอยู่เสมอ 
 เมื่อทั้ง ๔ คน อายุครบ สิบห้าปีบริบูรณ์ก็ชวนกันไปท าบัตรประจ าตัวประชาชน เมื่อศักดิ์และพงษ์
อายุครบสบิแปดปีบริบูรณ์ เขาก็ไปลงทะเบียนทหารกองเกิน 
 ต่อมาพวกเขาทั้ง ๔ คน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็แยกย้ายไปเรียนใน
มหาวิทยาลัย โดยเรียนในสาขาวิชาที่ตนถนัด แต่ทุกคนก็ยังนัดพบกันอยู่เสมอ ปีนี้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศักดิ์ได้ชวนพงษ์ ดาว และก้อย จัดตั้งชมรม "รักถิ่น" เพื่อเชิญชวนชาวบ้านใน
ชุมชนที่ตนอยู่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร นอกจากนั้นยังแนะน าให้ชาวบ้านพิจารณาเลือกแต่คนดีมี
ความสามารถ และรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนทุกคนไม่ขายเสียงให้มีอุดมการณ์ที่ถูกต้องชาวบ้านส่วนใหญ่ 
      เป็นญาติพี่น้องกับศักดิ์ พงษ์ ดาว ก้อย และเครือข่ายกลุ่ม ซึ่ง 
      ชาวบ้านในชุมชนต่างก็ชื่นชมในความคิดริเร่ิม 
      ของชมรมรักถิ่นและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี พากันไปใช้ 
      สิ ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันทุกคน ส าหรับสมาชิก 
      ชมรม "รักถิ่น" ที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ก็พากันไปใช้สิทธิ ์
      เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน 
 
 
 

กรณีศึกษา 

 



 

 
๑๙๔ 

 
 

เร่ือง ค้นหาพลเมืองดี 
 

  ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาเร่ือง พลเมืองดีแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

๑. บุคคลในกรณีศึกษามีการกระท าใดที่แสดงว่าเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ และการ กระท า
 ดังกล่าวมีผลดีอย่างไร 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. นักเรียนมี ส่วนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างและ  
 ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตน 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 

 

 
๑.๑ 

 



 

 
๑๙๕ 

 
 

สาระการเรียนรู้  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 

เร่ือง  การเมืองการปกครอง                   ๓ ชั่วโมง 
 
 
 

 ระบอบการเมืองการปกครองที่ส าคัญ ประกอบไปด้วยระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ 
ซึ่งการปกครองทั้งสองแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ส่วนการที่รัฐใดรัฐหน่ึงจะใช้การปกครอง
ระบอบใดนั้นขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม 
ตลอดจนแนวคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนในรัฐน้ัน ส าหรับประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจ
สงูสุดในการปกครองประเทศ 
 
 
 ๑. อธิบายถึงระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน  
 ๒. วิเคราะห์ความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองในการปกครองระบอบต่างๆ 
 ๓. วิเคราะห์ระบอบการเมืองการปกครองของไทยและความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ปกครอง
ระบอบต่างๆ 
 
 
 ๑. ระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน  
 ๒. ความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองในระบอบการปกครองต่างๆ 
 ๓. ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย  
 ๔. ความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีระบอบการเมืองการปกครองที่คล้ายกัน
และแตกต่างกัน 
 
 
 
 ๑. ครูแจ้งงจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๒. ครูน าภาพข่าว สภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ มาเล่าให้นักเรียน
ฟัง เช่น 

 
๑ 

๒ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 
ชั่วโมงท่ี ๑ 



 

 
๑๙๖ 

   การบริหารงานของรัฐบาลในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย    เช่น  
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และฝร่ังเศส  เป็นต้น 
   สภาพเหตุการณ์ในประเทศที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ เช่น ประเทศ สหภาพพม่า 
จีน และเกาหลีเหนือ เป็นต้น 
 ๓. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความแตกต่างเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ จากนั้น  
ครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ  
 ๔. นักเรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ ๕-๗ คน ศึกษาความรู้เร่ือง ระบอบการเมืองการปกครองใน
ปัจจุบันและช่วยกันท าใบงานที่ ๒.๑ เร่ือง ระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน  
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับโครง สร้างการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการตามที่กลุ่มได้ช่วยกันท าในใบงานที่ ๒.๑ โดยแต่ละกลุ่มผลัดกันน า
ผลงานของตนไปเขียนที่ป้ายนิเทศ หรือน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียน โดยครูช่วยตรวจ สอบความถูกต้อง 
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ๖. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองในระบอบการปกครอง
ต่างๆ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหาข่าวความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐต่างๆ ทั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย และเผด็จการมาล่วงหน้า 
 
 
 

 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกไปน าเสนอข่าวความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองใน
ประเทศต่างๆ กลุ่มละ ๑ ข่าว โดยให้มีทั้งประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประเทศที่มีการ
ปกครองระบอบเผด็จการ ในประเด็นดังนี้ 
   ข่าวเกี่ยวกับประเทศใด 
   ลักษณะความสัมพันธ์ของรัฐกับประชาชน 
   มีผลดีต่อการพัฒนาประเทศหรือไม่ อย่างไร 
   ประเทศดังกล่าวมีการปกครองระบอบใด 
 ๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ในประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ 
 ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเร่ือง ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน พร้อมรูปภาพและแผนภูมิประกอบค าอธิบายในหัวข้อดังนี้ 
   การใช้อ านาจอธิปไตย 
   บทบาทของประชาชนในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ชั่วโมงท่ี ๒ 



 

 
๑๙๗ 

 ๔. นักเรียนช่วยกันเ สนอหัวข้อการโต้วาทีเร่ือง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ปัจจุบัน เช่น 
   การเมืองเป็นเร่ืองของทุกคน 
   การเมืองเป็นเร่ืองของรัฐบาล 
   ประชาชนไทยรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ 
   อ านาจอธิปไตยเป็นของชาวไทยจริงหรือ เป็นต้น  
 ๕. นักเรียนแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเ สนอ และอีกกลุ่มหนึ่งท าหน้าที่เป็น
ฝ่ายค้าน แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนในการโต้วาทีจ านวน ๔ คน เป็นประธาน ๑ คน และเป็นสมาชิก สนับสนุน
แต่ละฝ่ายๆ ละ ๓ คน นักเรียนที่เหลืออยู่กลุ่มใดก็ให้ช่วยกันหาข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการโต้วาที  
 ๖. นักเรียนช่วยกันก าหนดวันในการโต้วาที เลือกบุคคลที่เป็นกลางมีความยุติธรรมเป็นกรรมการจับ
เวลาและด าเนินรายการ มีการวางกติการ่วมกันโดยให้ผู้แข่งขันทราบกติกาและซักซ้อมความเข้าใจ 
 
 
 

 ๑. นักเรียนทุกคนช่วยกันจัด สถานที่ก่อนการโต้วาที 
 ๒. นักเรียนด าเนินการโต้วาทีตามหัวข้อที่ช่วยกันก าหนดให้เป็นไปตามกติกา โดยตัวแทนคณะ
นักเรียนเป็นผู้ด าเนินรายการและเป็นกรรมการตัดสินร่วมกัน ครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้การด าเนินรายการ
เป็นไปตามกติกา 
 ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแง่คิดส าคัญที่ได้รับจากการโต้วาทีและสรุปความรู้เกี่ยวกับ
ระบอบการเมืองการปกครองของไทย 
 ๔. นักเรียนช่วยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่านักเรียนจะมีบทบาทในการ ส่งเสริม
การเมืองการปกครองได้อย่างไร 
 ๕. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ือง พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  
 
 
 ๑. ข่าวจากหนังสือพิมพ์  
 ๒. ใบงานที่ ๒.๑ เร่ือง โครง สร้างการเมืองการปกครอง 
 ๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๔. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น  
  ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ก. พล (๑๙๙๖) 
จ ากัด, ๒๕๔๓. 

ชั่วโมงท่ี ๓ 

 

๕ 



 

 
๑๙๘ 

  พงศ์เพ็ญ ศกุนตภัย. ประชาธิปไตยกับกระบวนการเมืองในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓. 
  ๕. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.thaisenate.com ข้อมูลการเลือกตั้งแบบใหม่ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการเมือง 
ความรู้ต่างๆ ที่ประชาชนควรปฏิบัติต่อชาติ 
  http://www.khonthai.com ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่อันชอบธรรม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่คนไทยควรรู้ 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตผลพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ประเมินผลงานกลุ่ม  
  ๔. ประเมินผลการโต้วาที  
  ๕. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล   (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตผลพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบประเมินผลงานกลุ่ม  
  ๔. แบบประเมินผลการโต้วาที  
  ๕. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
   (อยู่ในภาคผนวก) 

 

๖ 



 

 
๑๙๙ 

 
   ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก (เออาร์เอฟ) 
จะมีขึ้นในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนายคอลิน เพาเวลล์ 
รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ต้องการผลักดันให้สมาชิกอาเซียนกดดันให้พม่าปล่อยตัวนางออง 
ซาน ซูจี ผู้น าพรรค สนันิบาตประชาธิปไตยแห่งพม่า (เอ็นแอลดี) โดย สหรัฐอเมริกาจะเป็นแกนน าในการใช้
มาตรการคว่ าบาตรอย่างเข้มงวดต่อพม่า 
 ทางด้านนายออง เค็ง หยง เลขาธิการ สมาคมอาเซียน ยังคงยืนยันในนโยบายเดิม คือจะไม่แทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน เปรียบได้กับการพยายามจ ากัดปัญหาของพม่าเอาไว้ไม่ให้เกิด สถานการณ์ที่
เลวร้ายลงกว่าเดิม เพราะปัญหาของพม่า สลับซับซ้อน พม่ามี สิทธิที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างยูโกสลาเวีย 
เพราะประกอบไปด้วยรัฐน้อยใหญ่ถึง ๑๐ รัฐ มีชนเผ่าเชื้อ สายต่างๆ ถึง ๑๐๐ กลุ่ม ซึ่งหากอาเซียนหันไปท า
หน้าที่ชี้น า กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก จะ ส่งผลกระทบ
ไม่เพียงเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่หมายถึงในเขตมหาสมุทรอินเดียด้วย อีกทั้งยัง ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของอาเซียนให้ตกอยู่ในภาวะที่อันตราย กลายเป็นเคร่ืองมือในการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการเมืองการปกครองและสถานภาพทางการเมืองของประเทศอื่นๆ ไป 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ท่ี ๑๖ มิถุนายน ๑๒๔๖  

ตัวอย่าง 

 



 

 
๒๐๐ 

 
 

เร่ือง โครงสร้างการเมืองการปกครอง 
 

      ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับโครงสร้างการเมืองการปกครองตามขอบข่าย 
      ท่ีก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๑ 

 

รูปแบบ 

ประมุข 

หลักการ 
ส าคัญ 

ข้อจ ากัด 

ข้อดี 

โครงสร้างการเมือง 
การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย 



 

 
๒๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบ 

เผด็จการ 

หลักการ 
ส าคัญ 

ข้อจ ากัด 

ข้อดี 

โครงสร้างการเมือง 
การปกครองระบอบ 

เผด็จการ 



 

 
๒๐๒ 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 

 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว   (๑๐ คะแนน) 
 

๑. สมบัติชอบประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เช่น น ายางรถยนต์มาท าเป็นกระถางต้นไม้ การกระท าของ 
สมบัตสิอดคล้องกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีอย่างไร 

 ก. ใฝ่หาความรู้ ข. ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 ค. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ง. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
๒. การกระท าใด สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองดี ในเร่ืองการรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ก. โก้เป็นสมาชิกชมรมรักชาติไทย  
 ข. เก๋ผลิตเคร่ืองใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ค. แดงผู้มีเงินได้ไปเ สียภาษีอากรทุกปีตามก าหนดเวลา 
 ง. ก้อนน าเสนอชิ้นงาน แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  
๓. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุข  
 ก. นอร์เวย์   สวีเดน 
 ข. ฝร่ังเศ ส  ฟิลิปปิน  ์ 
 ค. เบลเยี่ยม  เดนมาร์ก  
 ง. เนเธอร์แลนด์  มาเลเซีย  
๔. หลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยมีหลายประการยกเว้นข้อใด  
 ก. อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  
 ข. มีกฎหมายเป็นบรรทัดฐานในการปกครอง  
 ค. ประชาชนใช้อ านาจการปกครองด้วยตนเอง  
 ง. รัฐบาลต้องเคารพ สทิธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน 
๕. ข้อใดจัดเป็นข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 ก. ประชาชนทุกคนมี สว่นในการปกครองประเทศ 
 ข. มีความรวดเร็วในการตัด สินใจการด าเนินการต่างๆ 
 ค. เหมาะสมกับประเทศที่ยากจนหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา  
 ง. เปิดโอกา สให้ประชาชนทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างเส มอกัน 

๑ 

ตอนท่ี ๑ 



 

 
๒๐๓ 

๖. ระบอบเผด็จการฟา สซิสต์ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มใด 
 ก. นักธุรกิจ และกองทัพ ข. กองทัพ และประชาชน  
 ค. นักธุรกิจ และประชาชน ง. กองทัพ และนักการเมือง  
๗. ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเ สร็จ สอดคล้องกับการปกครองของระบอบใด 
 ก. เผด็จการนาซี ข. เผด็จการทหาร  
 ค. เผด็จ การฟาสซิสต์ ง. เผด็จการคอมมิวนิ สต์ 
๘. ข้อใดคือหลักการส าคัญของระบอบเผด็จการ  
 ก. ผู้น าหรือคณะผู้น ามีอ านาจอยู่ตามวาระที่กฎหมายก าหนด  
 ข. การรักษาความมั่นคงของคณะผู้น ามีความส าคัญกว่าการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ค. ประชาชนทั่วไปมี สิทธิเลือกผู้น าในวงจ ากัด โดยเลือกบุคคลจากการสรรหาของคณะกรรมการ 
 ง. มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย สูงสุดของประเทศ ก าหนดสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนใน 

 บางเร่ือง 
๙. บุคคลในข้อใดมีหน้าที่ในการตรวจ สอบพฤติกรรมของข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจ าระดับสูง 
 ก. วุฒิ สภา  ข. องคมนตรี  
 ค. ปลัดกระทรวง ง. สภาผู้แทนราษฎร 
๑๐. หน่วยงานในการบริหารราชการ สว่นท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ ยกเว้นข้อใด 
  ก. ทบวง   ข. เมืองพัทยา  
  ค. อบต. และอบจ. ง. กรุงเทพมหานคร  
 
 
    ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) 
๑. พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติมีคุณลักษณะอย่างไร  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. ประชาชนมีบทบาทในการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๒ 



 

 
๒๐๔ 

 
 

 

สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  กฎหมายส าคัญของประเทศไทย 

เร่ือง  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้                   ๓ ชั่วโมง 
 
 
 กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ กติกา หรือมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกใน
สังคม เมื่อทุกคนปฏิบัติตามย่อมจะท าให้เกิดความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม และจะเป็น 
พื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป ดังนั้น ประชาชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ส าคัญของประเทศ เพื่อจะได้น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 ๑. อธิบายความหมาย ลักษณะ และประเภทของกฎหมายได้  
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญของกฎหมายได้  
 ๓. อธิบายสาระส าคัญของกฎหมายที่ส าคัญของประเทศไทยได้  
 
 
 ๑. ความหมาย ความส าคัญของกฎหมาย  
 ๒. ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย  
 ๓. ประเภทของกฎหมาย  
 ๔. กฎหมายที่ส าคัญของประเทศ  
  ๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา  
  ๔.๒ กฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิเด็ก 
  ๔.๓ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  
  ๔.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร  
  ๔.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  ๔.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณ สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ สถาน
แห่งชาติ 
  ๔.๗ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ สินทางปัญญา 

 

๒ 

 

๓ 

๓ 

 
๑ 



 

 
๒๐๕ 

 
 
 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เร่ือง กฎหมายส าคัญของประเทศ ไทย 
 ๒. ครูแจ้งงจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๓. ครูน าภาพข่าวมาให้นักเรียนวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น เช่น  
   เจ้าหน้าที่ต ารวจป่าไม้จับผู้ลักลอบตัดไม้พร้อมของกลาง 
   ต ารวจจับแก๊งค้ายาบ้าพร้อมของกลาง เป็นต้น 
 ๔. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวในหัวข้อดังกล่าว เช่น  
   บุคคลใดกระท าผิดกฎหมาย 
   บุคคลใดมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
   ถ้าไม่มีบทบัญญัติว่าการกระท าดังกล่าวผิดกฎหมาย จะมีผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติ 
   อย่างไร 
 ๕. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความส าคัญของกฎหมาย ความหมายของกฎหมาย ลักษณะทั่วไป
ของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย โดยใช้สื่อแผ่นใสประกอบการอธิบาย 
 
 
 
 ๑. ครู สนทนากับนักเรียนด้วยค าถามต่อไปนี้ 
   กฎหมายส าคัญของประเทศที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง 
   นักเรียนคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความส าคัญเกี่ยวกับเร่ืองใด 
 ๒. ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าคัญของกฎหมายที่นักเรียนช่วยกันเ สนอมา 
 ๓. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๗ คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน ให้แต่ละคนมีหมายเลขประจ าตัวคือ ๑ , ๒, ๓, ๔,  ๕, ๖, และ 
๗ เรียกสมาชิกกลุ่มนี้ว่า "กลุ่มบ้าน" ( Home Group) สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่ต้องไปศึกษาหาความรู้ตาม
หัวข้อเร่ืองที่ได้รับเพื่อน ามาอธิบายให้สมาชิกเข้าใจ 
 ๔. สมาชิกกลุ่มบ้านแต่ละหมายเลขแยกย้ายกันไปเข้ากลุ่มใหญ่ที่มีหมายเลขเหมือนกัน เรียก
สมาชิกกลุ่มนี้ว่า "กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ" ( Expert Group) และช่วยกันศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส าคัญของ
ประเทศและช่วยกันท าใบงานต่อไปนี้ 
 สมาชิกหมายเลข ๑ ท าใบงานที่ ๓.๑ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา  
 สมาชิกหมายเลข ๒ ท าใบงานที่ ๓.๒ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิเด็ก 
 สมาชิกหมายเลข ๓ ท าใบงานที่ ๓.๓ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  

ชั่วโมงท่ี ๑  

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๒ 



 

 
๒๐๖ 

 สมาชิกหมายเลข ๔ ท าใบงานที่ ๓.๔ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร  
 สมาชิกหมายเลข ๕ ท าใบงานที่ ๓.๕ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 สมาชิกหมายเลข ๖ ท าใบงานที่ ๓.๖ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณ สถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
 สมาชิกหมายเลข ๗ ท าใบงานที่ ๓.๗ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๕. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญช่วยกันทบทวนความรู้จากใบงานที่กลุ่มร่วมมือกันท า จนมีความเข้าใจ
กระจ่างชัดเจน แล้วแยกย้ายกันกลับกลุ่มเดิมที่เรียกว่า "กลุ่มบ้าน" (Home Group) 
 ๖. สมาชิกแต่ละหมายเลขของกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้จากใบงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มมีความเข้าใจแล้วผลัดกันซักถามข้อสงสัย 
 ๗. ครู สุ่มสมาชิกบางคนในแต่ละกลุ่มตอบค าถามเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ 
 ๘. นักเรียนท าใบงานที่ตนได้รับฟังการอธิบายจากเพื่อนเป็นการบ้าน (ใบงานที่ ๓.๑ - ๓.๗) ส่ง
ครูผู้สอนตามก าหนด 
 
 
 ๑. ข่าวจากหนังสือพิมพ์  
 ๒. ใบงานที่ ๓.๑ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา  
 ๓. ใบงานที่ ๓.๒ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิเด็ก 
 ๔. ใบงานที่ ๓.๓ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  
 ๕. ใบงานที่ ๓.๔ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร  
 ๖. ใบงานที่ ๓.๕ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ๗. ใบงานที่ ๓.๖ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณ สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
 ๘. ใบงานที่ ๓.๗ เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ สิน
ทางปัญญา 
 ๙. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๑๐. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น  
  หยุด แ สงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 
 ๑๑. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.siamlaw.com เว็บไซต์รวบรวมกฎหมายไทย 
  http://www.geocities.com/nitisart เว็บไซต์รวบรวมกฎหมายต่างๆ ของไทย 

 

๕ 



 

 
๒๐๗ 

 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
    (อยู่ในภาคผนวก) 

 

๖ 



 

 
๒๐๘ 

 
   ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ พ.ต.อ. สันติภาพ ประจง ผกก. ภ.อ.โพนพิ สัย พร้อมพวกได้ร่วมกัน
จับกุมตัวท้าวจัน มะลิลา อายุ ๓๑ ปี ราษฎร สปป. ลาว พร้อมด้วยของกลางยาบ้า ๕๗๑ เม็ด และ
โทรศัพท์มือถือ ๑ เคร่ือง 
 ในการจับกุมครั้งนี้ พ.ต.อ. สันติภาพ ได้รับแจ้งจาก สายข่าวว่าผู้ต้องหาพ้นโทษในคดีจ าหน่ายยาบ้า 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อพบเพื่อนคนไทยที่เคยติดคุก
ด้วยกัน ซึ่งอาจจะมาติดต่อซื้อขายยาบ้า ต่อมาในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สายได้แจ้งว่าผู้ต้องหาลักลอบ
นั่งเรือข้ามแม่น้ าโขงมาขึ้นฝั่งประเทศไทยที่ท่าน้ าบ้านแดนเมือง ช่วงเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อน ายาบ้ามา
ขายให้กับพวกในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จึง สั่งการให้ชุดสืบสวนเฝ้าที่ริมแม่น้ าโขง กระทั่งพบผู้ต้องหาที่ 
สายข่าวรายงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงไปแสดงตัวขอตรวจค้น จากการตรวจค้นพบยาบ้าของกลางจากกระเป๋า
กางเกงผู้ต้องหา โดยน าถุงบรรจุยาบ้าใส่ไว้ในถุงกระเทียมที่ทุบละเอียดเพื่อดับกลิ่น แล้วใช้ผ้าเทปพันทับไว้ 
 จากการ สอบสวนผู้ต้องหาทราบว่ายาบ้าจ านวนดังกล่าว ผู้ต้องหาซื้อมาจากนาย สาด ไม่ทราบน าม 
สกุล ซึ่งเป็นราษฎรลาว อยู่ที่บ้านท่าเดื่อ  สปป. ลาว (ตรงข้ามบ้านแดนเมือง อ.โพนพิ สัย) ในราคา ๙ ,๐๐๐ 
บาท เพื่อน ามา ส่งให้กับนายบอย ไม่ทราบนาม สกุล เพื่อนคนไทยที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ในราคา 
๑๗,๐๐๐ บาท 
ที่มา  : www.  Nongkhai..police.go.th 
 

ตัวอย่าง 

 



 

 
๒๐๙ 

 
 

เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการศึกษา 
 

 
    ค าชี้แจง ๑ ให้นักเรียนเติมค าหรือข้อความที่ขาดหายไปในช่องว่างท่ีก าหนดให้อย่าง 
      ถูกต้อง 
 

๑. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ  
 

ก   ศ ึ  ษ     ช า ติ   ๒ ๕   
 

๒. รัฐบาลต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  
 

๓. การศึกษาภาคบังคับมีจ านวน  
 

๔. เด็กอายุย่างเข้าปีที่    จะต้องเข้าเรียนใน สถานศึกษาจนอายุย่างเข้าปีที่ 
 

๕. การจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาในปัจจุบันมี ๓ ระบบ คือ  
 ๑) การศึกษา  
 

 ๒) การศึกษา  
 

 ๓) การศึกษา  
 
    ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการอธิบาย สั้นๆ พอเข้าใจ 
๑. ความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เน้นเร่ืองการจัดการศึกษาเพื่อ  

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านใด 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการ ส่งเสริมการด าเนินงาน และการ 

จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  

 
๓.๑ 

ตอนท่ี ๑ 

สิ    ง ป ี
    ป ี

    
 

    
 

  ร ะ   
 น   ร ะ   
 ต   อั ธ   ศั  
 

ตอนท่ี ๒ 



 

 
๒๑๐ 

 
 

เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับสิทธิเด็ก 
 

  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๓.๒ 

 

๑. อนุ สัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก ได้ก าหนดหลักการ
พื้นฐานส าคัญไว้ ๔ ประการ คืออะไรบ้าง 
.......................................................................
. 

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

 ๒. หลักการและแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
ได้แก่อะไรบ้าง 
 

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

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

๓. ผู้ปกครองมีหน้าที่และปฏิบัติต่อเด็กในเร่ือง
ใด ที่ส่งผลต่อการพัฒนาให้เด็กเป็นเยาวชนที่
มีคุณภาพ 

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

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

 ๔. ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดมาตรการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา โดยก าหนดหน้าที่ของ
นักเรียนไว้อย่างไร 

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

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



 

 
๒๑๑ 

 
 

เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร 
 

  ค าชี้แจง จงอธิบายความหมายของค าหรือตอบค าถามตามที่ก าหนดให้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กันไปใส่ในช่องด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๓ 

ตอนท่ี ๑ 

      ภาษีอากร ๑
.   

      ภาษีเงินได้ ๒
.   

       เงนิได้พึงประเมิน ๓
.   

       บุคคลผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี 
       เงินไดบ้คุคลธรรมดา 

๔
.   

       ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้อง 
       เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

๕
.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตอนท่ี ๒ 

 บุคคลที่มีเงินได ้

๑
.   

 ค่าลดหย่อนคู่สมรส 

ที่ไม่มีเงินได้ 

๒
.   

 ค่าการศึกษาบุตร 
๓
   

 ค่าลดหย่อนบุตร 
๔
   

 เงินได้สุทธิ 

๕
   

 หักค่าใช้จ่ายเหมา 
ได้ร้อยละ ๔๐ 

๖
   

 จ านวนเงิน 

๓๐,๐๐๐ บาท 

๘
   

 
คนละ 

๒,๐๐๐ บาท 

๙
    

เสียภาษีภายใน 

วันท่ี ๓๑ มีนาคมของ 
ทุกปี 

 

๑๐    ช าระไม่ทันตาม 

ก าหนดเวลาต้อง 
เสียเงินเพิ่ม 

๑๒   

 
เงินได้พึงประเมิน 

(ค่าใช้จ่าย+ค่า
ลดหย่อน) 

๗.   

  
 

    
 

  
 

  
 

  
 



 

 
๒๑๒ 

 
 

เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการรับราชการทหาร 
 

    ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายข้อความหรือตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กันไปใส่ในช่อง 
       ด้านล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๔ 

ตอนท่ี ๑ 

      ทหารกองเกิน ๑.   

      ทหารประจ าการ ๒
.   

      ทหารกองหนุน ๓
.   

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

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

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

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

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

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

ตอนท่ี ๒ 

ผู้รับการยกเว้นไม่ต้อง 
แสดงตนในการ

ลงบัญชีทหารกองเกิน 

แสดงตนเพื่อลงบัญชี 
ทหารกองเกิน 

ผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องเข้ารับราชการ 
ทหารกองประจ าการ 

 

นายอ าเภอเป็น 
ผู้จัดการประกาศ 

 

๑ ๒ ๔ ๓ 

สามเณรเปรียญ 
๕ 

เม่ืออายุย่างเข้า 
ปีท่ีสิบแปด 

๖ 
ผู้ที่อยู่ระหว่างถูก 
ควบคุมของเจ้า
พนักงาน 

๗ 
ครูประจ าการสอน

หนังสือ 

๘ 

เดือนกันยายน 
ของทุกปี 

๙ 
นักเรียนโรงเรียน
เตรียมทหาร

กระทรวงกลาโหม 

นักศึกษาศูนย์ฝึก 
การบินพลเรือน 
กระทรวงคมนาคม 

๑๐ 
พระภิกษุซึ่งเป็นนักธรรม
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

๑๒ 

    
 

   
 

     
 

๑๑ 



 

 
๒๑๓ 

 
 

เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

     จงอธิบายหรือตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๕ 

 

๑. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานในเร่ืองใดบ้าง 

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

ตัวอย่าง ........................................................ 
............................................................. 

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

มีการควบคุม 

มลพิษจาก 
แหล่งก าเนิด 

มีการก าหนด 
เขตควบคุมพิษ 

มีการควบคุม 

มลพิษทางอากาศ 
และเสียง 

มีการควบคุม 

มลพิษทางน้ า 

มีการควบคุม 

มลพิษอื่นและของ 
เสียอันตราย 

การควบคุม 

มลพิษตาม 

กฎหมาย 

ตัวอย่าง ........................................................ 
............................................................. 

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

ตัวอย่าง ........................................................ 
............................................................. 

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

ตัวอย่าง ........................................................ 
............................................................. 

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

ตัวอย่าง ........................................................ 
............................................................. 

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



 

 
๒๑๔ 

 
 

เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ

 

    ค าชี้แจง  ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความท่ีไม่ถูกต้องในกรอบด้านซ้ายมือ แล้วน าไป 
       แก้ไขในกรอบด้านขวามือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ค าชี้แจง จงอธิบายวิธีการปฏิบัติตนของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 
 
 

 
๓.๖ 

๑.  โบราณสถานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ   
โบราณสถานที่มีเจ้าของหรือที่มีผู้ครอบครอง 
(เอกชน)และโบราณสถานที่มีเจ้าของเป็น
หน่วยงานของรัฐ 
..................................................................... 

.......... 

๒. การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เป็นอ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียน
โบราณสถานตามที่เห็นสมควร 

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

๓. เม่ือมีการย้ายสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ให้ผู้
ครอบครองโบราณวัตถุแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
อธิบดีกรมศิลปากร ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
มีการย้ายนั้น 
....................................................................... 

๔. ผู้ที่เก็บโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อมหรือฝัง 
โดยพฤติการณ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถอ้างเป็น
เจ้าของได้ ผู้ที่เก็บได้น้ันมี สิทธิเป็นเจ้าของ
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุน้ัน 

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

๕. ห้ามบุคคลน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออก
นอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ยกเว้น
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีอายุไม่เกิน ๓ ปี 
และไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
....................................................................... 

ตอนท่ี ๑ 

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

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

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

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

 

ตอนท่ี ๒ 



 

 
๒๑๕ 

 

เร่ือง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคตาม  
      หัวข้อท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๑ 

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

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

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

ผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์เกี่ยวกับ 
เรื่องการโฆษณา 

การใช้ข้อความ 

วิธีการโฆษณา 

สินค้าที่อาจ 
เป็นอันตรายแก่ 
ผู้บริโภค ซึ่งเป็น 

สินค้าที่ต้อง 
ควบคุมฉลาก 
ตามกฎหมาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

๑ 

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

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

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

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

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

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

ผู้บริโภคได้รับ 
ประโยชน์เกี่ยวกับ 

การติดฉลากสินค้า 

สินค้าที่ต้องถูก 
ควบคุมฉลาก 

ข้อความบน 
ฉลากสินค้า 

๒ 



 

 
๒๑๖ 

 
    ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการอธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ 
๑. เคร่ืองหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้นั้นต้องมีลักษณะอย่างไร  
 ................................................................................................................................................................ 
๒. การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าให้มีอายุกี่ปีนับแต่วันจดทะเบียนตามกฎหมาย  
 ................................................................................................................................................................ 
๓. การก าหนดให้มีเคร่ืองหมายการค้านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด  
 ................................................................................................................................................................ 
๔. พระราชบัญญัติใดที่จัดเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ สินทางปัญญา 
 ................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 

 

 เรียนรู้กฎหมาย 
จะได้น าไปปฏิบัต ิ

อย่างถูกต้องนะคะ 



 

 
๒๑๗ 

 
 

สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  กฎหมายส าคัญของประเทศไทย 

เร่ือง  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีควรรู้                  ๒ชั่วโมง 
 
 
 

 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่มีความ สัมพันธ์ระหว่างเอกชน จัดเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันตั้งแต่เกิดจนตาย เน้ือของกฎหมายที่ควรรู้จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ซื้อขาย เช่าทรัพย์ 
เช่าซื้อ ซึ่งถ้าบุคคลได้มีความรู้เร่ืองดังกล่าวก็ย่อมจะด าเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่ถูกผู้อื่นเอา
เปรียบ 
 
 
 ๑. อธิบายถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อได้  
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการกู้ยืม ซื้อขาย เช่าทรัพย์ และ
เช่าซื้อได้ 
 
 
 ๑. การกู้ยืมเงิน  
 ๒. ซื้อขาย  
 ๓. เช่าทรัพย์  
 ๔. เช่าซื้อ  
 
 
 
 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๒. ครูน ากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับบุคคลที่เคยเ สียเปรียบผู้อื่นในเร่ืองการกู้ยืมเงิน เน่ืองจากความไม่รู้
กฎหมาย เช่น 
   การกู้ยืมเงินผู้อ่ืน ลงลายมือชื่อโดยยังไม่กรอกจ านวนเงิน 
   การกู้ยืมเงินผู้อ่ืน โดยไม่ได้อ่านข้อความในสัญญากู้ แล้วลงลายมือชื่อ 
   การกู้ยืมเงินผู้อ่ืน โดยไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืม เป็นต้น  

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 
ชั่วโมงท่ี ๑ -๒ 

๔ 

 
๑ 



 

 
๒๑๘ 

 ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นผลเ สียที่เกิดขึ้นจากกรณีตัวอย่างดังกล่าว 
 ๔. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจโดยใช้แผ่นใ สประกอบ เกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้ 
  ๑) การกู้ยืมเงิน  
    หลักฐานการกู้ยืมเงิน 
    การช าระหนี้กู้ยืมเงิน 
    การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน 
  ๒) ซื้อขาย  
    แบบของสัญญาซื้อขาย 
   ` การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ 
    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อและผู้ขาย 
  ๓) เช่าทรัพย์  
    หลักเกณฑ์การเช่า 
    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  ๔) เช่าซื้อ  
    หลักเกณฑ์ส าคัญของการเช่าซื้อ 
 ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักเกณฑ์ส าคัญของการกู้ยืมเงิน ซื้อขาย เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ  
 ๖. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ คน โดยคละกันตามความสามารถ ประกอบด้วยเก่ง 
ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน โดยครูจัดกลุ่มไว้ให้ล่วงหน้า  
 ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาหาความรู้จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ 
 ๘. นักเรียนในกลุ่มแยกออกเป็น ๒ คู่ แต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ ๔.๑ เร่ือง กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ควรรู้ เมื่อคิดค าตอบในใบงานเ สร็จแล้ว แต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบของตนให้แก่เพื่อน
อีกคู่หนึ่งฟัง โดยผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 ๙. ครู สุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มให้ออกมาหน้าห้อง เพื่อเฉลยค าตอบในใบงานที่ ๔.๑ กลุ่มละ  ๑-๒ 
หัวข้อ โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๑๐. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปหัวข้อส าคัญเร่ืองการกู้ยืมเงิน ซื้อขาย เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ  
 
 
 ๑. ใบงานที่ ๔.๑ เร่ือง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ควรรู้  
 ๒. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๓. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น  
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕.  

 

๕ 



 

 
๒๑๙ 

 ๔. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.siamlaw.com เว็บไซต์รวบรวมกฎหมายไทย 
  http://www.thaijustice.com ให้ข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายอย่างสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๖ 



 

 
๒๒๐ 

 
 

เร่ือง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ควรรู้ 
 

  ให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้กู้ยืมเงิน  เอ๋จะต้องให้ดอกเบี้ยแก่โบเป็นจ านวนเงินเท่าไร  
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
  กรรม สิทธิ์ในที่นาเป็นของนายดินหรือไม่ จงอธิบาย 
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  

 
๔.๑ 

 

 

เอ๋กู้ยืมเงินโบเป็นจ านวนเงิน ๑ ,๐๐๐ 
บาทมสีัญญากู้ยืมเงินเป็นหนังสือ ก าหนดเวลา
ช าระหนี้กู้ยืมเป็นเวลา ๒ ปี และเขียนอัตรา
ดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินไว้ว่าให้ดอกเบี้ยตาม
กฎหมาย 

กรณีตัวอย่าง ๑ 

ค าถาม 

 

นายรักได้น าโฉนดที่นาซึ่งมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ไปท าสัญญาซื้อขายที่นากับนายดิน ทั้งสอง
คนลงชื่อในสัญญาซื้อขายกันที่บ้านของนายดิน โดยมีนางใจและนางคิดเป็นพยาน 

กรณีตัวอย่าง ๒ 

ค าถาม 



 

 
๒๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 ดาวจะไปฟ้องร้องบังคับคดีแก่ฟ้าได้หรือไม่ จงอธิบาย  
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 ชัยพรและชานนท์ปฏิบัติตามหลักการเช่าถูกต้องหรือไม่ จงอธิบาย  
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

  นาย สมชายมีสิทธิริบเงินค่าเช่าซื้อที่นายสมบัติช าระไว้ ๑๕ งวดได้หรือไม่ จงอธิบาย 
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................  

 

ฟ้าตกลงขายเคร่ืองเพชรให้แก่ดาว ราคา ๑ 
แสนบาท ดาวได้วางเงินมัดจ าไว้ ๑๐๐ บาท ต่อมา
ฟ้าเปลี่ยนใจไม่ยอมขายเคร่ืองเพชรให้แก่ดาว 

กรณีตัวอย่างที่  ๓ 

 

ค าถาม 

 

ชัยพรเช่ารถจักรยานยนต์ของชานนท์  เพื่อไว้ขับไปเที่ยวเป็นเวลา ๑ เดือน โดยไม่ได้ท า
สญัญากันเป็นหนังสือ ชานนท์มอบรถจักรยานยนต์ให้ชัยพร และชัยพรจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์
ให้แก่ชานนท ์

กรณีตัวอย่างที่ ๔ 

ค าถาม 

 

นายสมบัติได้น าบ้านพร้อมที่ดิน ๑ แปลงไปให้นาย
สมชายเช่าซื้อในราคา ๒ ล้านบาท โดยมีข้อตกลงใน สัญญา
เช่าซื้อว่า นาย สมบัติจะต้องช าระเงินค่าเช่าซื้อจ านวน ๒๐ 
งวดๆ ละ ๑ แสนบาท ต่อมานายสมบัติได้ช าระเงินไปแล้ว ๑๕ 
งวด แต่มาประสบอุบัติเหตุท าให้ไม่สามารถน าเงินมาช าระค่า
เช่าซื้อได้อีก 

กรณีตัวอย่างที่ ๕ 

 
ค าถาม 



 

 
๒๒๒ 

 
 

 

สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  กฎหมายส าคัญของประเทศไทย 

เร่ือง  กฎหมายอาญาที่ควรรู้                    ๒ชั่วโมง 
 
 
 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดต่างๆ และโทษที่จะได้รับเมื่อมีการกระท าผิด ซึ่งจะ 
สง่ผลดีต่อความสงบสุข ความเป็นระเบียบของสังคม ดังนั้น บุคคลทุกคนจึงต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะส าคัญ ความรับผิดในทางอาญา โทษทางอาญา เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ไม่กระท าความผิดทางอาญา ซึ่งจะมีผลให้ได้รับโทษตามกฎหมาย 
 
 
 ๑. อธิบายลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา โทษทางอาญา และความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์สินได ้
 ๒. เปรียบเทียบความแตกต่างของบทลงโทษเด็กและเยาวชนกระท าผิดในแต่ละช่วงอายุได้  
 ๓. วิเคราะห์ลักษณะการกระท าผิดทางอาญาได้  
 
 
 ๑. ลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา  
 ๒. ความรับผิดในทางอาญา  
 ๓. โทษทางอาญา  
 ๔. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ สนิ 
 ๕. เด็กและเยาวชนกระท าความผิด  
 
 
 
 
 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๒. ครูน าภาพข่าวเกี่ยวกับคดีทางอาญามาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ เป็นต้น 

๕ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

 
๑ 



 

 
๒๒๓ 

 ๓. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้  
  ๑) บุคคลใดกระท าความผิด  
  ๒) การกระท าดังกล่าวมีผล เสียอย่างไร 
    ต่อตนเอง 
    ครอบครัว 
    สังคม 
 ๔. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการกระท าดังกล่าวจัดเป็นการกระท าความผิดทางอาญา โดย
ยกตัวอย่างประกอบค าอธิบายในเร่ืองต่อไปนี้ 
  ๑) ลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา  
  ๒) ความรับผิดในทางอาญา  
  ๓) โทษทางอาญา  
  ๔) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ สิน 
 ๕. นักเรียนจับคู่กันท าใบงานที่ ๕.๑ เร่ือง กฎหมายอาญาที่ควรรู้  
 ๖. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานที่ ๕.๑  
 ๗. นักเรียนหาภาพข่าวเยาวชนกระท าผิดทางอาญามาล่วงหน้าคนละ ๑ ข่าว  
 
 
 

 ๑. ครู สนทนากับนักเรียนถึงความพร้อมในการเตรียมข่าวเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเยาวชน 
 ๒. นักเรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ ๔ คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 
ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน จากนั้นให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าเร่ืองรอบวงจากข่าวที่ตนศึกษา
มา ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  ๑) ข่าวเร่ืองอะไร  
  ๒) ใครเป็นผู้กระท าความผิด มี สาเหตุมาจากอะไร 
  ๓) ผลของการกระท ามีผลเ สียอย่างไร 
  ๔) มีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร  
 ๓. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปผลเ สียของการที่เยาวชนกระท าความผิดทางอาญา และ ส่งตัวแทน
ไปสรุปหน้าชั้นเรียน 
 ๔. นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ 
 ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างของบทลงโทษเด็กและเยาวชนกระท าความผิด 
และเทียบว่าหากนักเรียนกระท าความผิด ซึ่งอยู่ในช่วงอายุกว่า สิบสี่แต่ไม่เกินสิบเจ็ดปีจะต้องได้รับโทษ
อย่างไร และนักเรียนมีวิธีการหลีกเลี่ยงการกระท าผิดกฎหมายได้อย่างไรบ้าง 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

 

๕ 



 

 
๒๒๔ 

 ๖. นักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา โทษทาง
อาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 
 
 ๑. ภาพข่าวเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญา  
 ๒. ใบงานที่ ๕.๑ เร่ือง กฎหมายอาญาที่ควรรู้  
 ๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๔. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น  
  หยุด  แ สงอุทัย. กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๕. 
 ๕. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.siamlaw.com รวบรวมกฎหมายไทย 
  http://www.geocities.com/nitisart รวบรวมกฎหมายต่างๆ ของไทย 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล   (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๖ 



 

 
๒๒๕ 

 
 

เร่ือง กฎหมายอาญาที่ควรรู้ 
 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 ๑. ความรับผิดในทางอาญาแบ่งออกเป็น ๓ อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง  
 .........................................................................................................................................................  
 ๒. การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไปโดยที่เจ้าของไม่ยินยอม จัดเป็นความผิดฐานใด  
 .........................................................................................................................................................  
 ๓. การลักขโมยเอาของผู้อ่ืนโดยใช้ก าลัง หรืออาวุธท าร้ายเจ้าของทรัพย์เพื่อให้ยื่นทรัพย์นั้น จัดเป็น 

ความผิดฐานใด 
 .........................................................................................................................................................  
 ๔. การที่บุคคล ๓ คนขึ้นไปร่วมกระท าความผิดด้วยการชิงทรัพย์ผู้อ่ืน บุคคลดังกล่าวมีความผิด  

ฐานใด 
 ................................................................................................................................................................  
 ๕. เด็กอายุไม่เกินกี่ปีกระท าความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ  
 ................................................................................................................................................................  
 
    ค าชี้แจง  จงอธิบายลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕.๑ 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 
๒๒๖ 

 
 

 

สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  กฎหมายส าคัญของประเทศไทย 

เร่ือง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                  ๓  ชั่วโมง 
 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมาย สูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ มีบทบัญญัติ
ส าคัญเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอ านาจ สูงสุดให้เป็นไปตามครรลองของประชาธิปไตย ตลอด
ทั้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับประเทศ ระดับ
ท้องถิ่น การปกครอง ส่วนท้องถิ่นและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพื่อให้การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 ๑. อธิบายสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ศาล การปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐได้ 
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ๒. ศาล 
 ๓. การปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ๔. การตรวจ สอบการใช้อ านาจรัฐ 
 
 
 
 ๑. ครูแจ้งงจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๒. นักเรียนดูภาพรัฐธรรมนูญ และหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 ๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 ๔. ครูน าหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ให้นักเรียนศึกษาและ
พิจารณาร่วมกันว่ามีหัวข้อส าคัญอะไรบ้าง 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ -๒ 

๖ 

 
๑ 



 

 
๒๒๗ 

 ๕. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีองค์ประกอบส าคัญที่นักเรียน ควรท าความเข้าใจ 
ได้แก่ 
   คณะกรรมการการเลือกตั้ง   ศาล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 ๖. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ คน คละกันตามความสามารถ มีสมาชิกทั้ งเก่ง ปาน
กลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อนและอ่อน โดยให้คละกันทั้งเพศชายหญิง และให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อ
กลุ่มเพื่อศึกษาความรู้เร่ือง รัฐธรรมนูญ จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ม. ๓ 
 ๗. ครูแจกใบงานที่ ๖.๑ เร่ือง รัฐธรรมนูญ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงาน ซึ่งมี
จ านวน ๒๐ ข้อ โดยเร่ิมปฏิบัติดังน้ี 
  ค าถามข้อท่ี ๑ 
  สมาชิกคนที่ ๑ มีหน้าที่อ่านค าถามและแยกแยะประเด็นส าคัญของค าถาม  
  สมาชิกคนที่ ๒ มีหน้าที่หาแนวทางตอบค าถาม หรืออธิบายแนวทางซึ่งจะให้ได้มาของค าตอบ  
  สมาชิกคนที่ ๓ รวบรวมข้อมูลและเขียนค าตอบ  
  สมาชิกคนที่ ๔ ตรวจ สอบความถูกต้อง 
  ค าถามข้อท่ี ๒ 
  สมาชิกคนที่ ๒ เลื่อนมาท าหน้าที่แทนคนที่ ๑  
  สมาชิกคนที่ ๓ เลื่อนมาท าหน้าที่แทนคนที่ ๒  
  สมาชิกคนที่ ๔ เลื่อนมาท าหน้าที่แทนคนที่ ๓  
  สมาชิกคนที่ ๑ เลื่อนมาท าหน้าที่แทนคนที่ ๔  
  ค าถามข้อที่ ๓ จนถึงค าถามข้อที่ ๒๐ ให้สมาชิกแต่ละคนผลัดกันท าหน้าที่ตามล าดับ  
  สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยกันตอบค าถามในใบงานที่ ๖.๑ จนเ สร็จเรียบร้อย โดยมีการอธิบาย
ให้กันฟังจนเข้าใจ ท าให้สมาชิกทุกคนสามารถท าแบบฝึกหัดได้ครบทุกข้อ จากนั้นให้สมาชิกทุกคนในแต่
ละกลุ่มเตรียมตัวแข่งขันกันตอบปัญหา 
 ๘. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับเร่ือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาล การปกครอง ส่วนท้องถิ่นและ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพื่อให้นักเรียนซักถามให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 
 
 

 ๑. นักเรียนช่วยกันจัดโต๊ะแข่งขัน โดยมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มซึ่งมีความสามารถคละกันแยกกัน
ไปแข่งขันตามโต๊ะที่จัดไว้ และให้นักเรียนที่มีความสามารถในระดับเดียวกันแข่งขันกันเอง 

ชั่วโมงท่ี  ๓ 



 

 
๒๒๘ 

 ทีมแข่งขันจะมีแผนผังดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 โต๊ะหมายเลข ๑ เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับเก่ง  
 โต๊ะหมายเลข ๒ เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับปานกลางค่อน  
    ข้างเก่ง  
 โต๊ะหมายเลข ๓ เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับปานกลางค่อน  
    ข้างอ่อน  
 โต๊ะหมายเลข ๔ เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อน  
 ในกรณีที่มีนักเรียนมาก โต๊ะหมายเลข ๑ , ๒, ๓, ๔ อาจจะซ้ ากันหลายโต๊ะ เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสแข่งขันกับทุกคน 
 ๒. การด าเนินการแข่งขัน  
  ๑) ครูแจกซองค าถามให้นักเรียนทุกโต๊ะ โดยมีค าถามเท่ากับจ านวนนักเรียนหรือมีค าถาม
เป็น ๒ ถึง ๓ เท่าของจ านวนนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนผลัดกันเป็นผู้อ่านค าถาม และให้เวลาเพื่อนตอบค าถาม
ในกระดาษค าตอบ ผู้อ่านค าถามจะมีหน้าที่อ่านค าเฉลยและให้คะแนนผู้ที่ตอบถูกต้อง ดังนั้น ครูจะต้องมีค าเฉลย
ที่ชัดเจนใส่ในซองค าถามแต่ละค าถาม และครูผู้สอนจะเป็นผู้ควบคุมเวลาการตอบในแต่ละข้อ 
  ๒) การเร่ิมแข่งขัน  
    นักเรียนคนที่ ๑ หยิบซองค าถาม เปิดอ่านค าถาม แล้วางบนโต๊ะ 
    นักเรียนอีก ๓ คน เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ แล้วส่งให้นักเรียนที่เป็น 
ผู้อ่านค าถามท าหน้าที่ตรวจ 
    นักเรียนคนที่ท าหน้าที่อ่านค าถาม ตรวจค าตอบและให้คะแนน ถ้าตอบถูกได้  
๒ คะแนน ถ้าตอบผิดได้ ๐ คะแนน 
    สมาชิกในทีมจะผลัดกันท าหน้าที่อ่านค าถามจนครบทุกคนและตอบค าถามจน
ครบทุกข้อ 
    นักเรียนทุกคนรวมคะแนนของตนเอง และให้สมาชิกในกลุ่มรับรองว่าถูกต้อง 
ต่อจากนั้นกลับเข้ากลุ่มเดิมของตน 

๑ ๑ 

๑ ๑ 

๒ ๒ 

๒ ๒ 

๓ ๓ 

๓ ๓ 

๔ ๔ 

๔ ๔ 

ผู้เรียนที่เก่ง ผู้เรียนที่อยู่ในระดับ 

ปานกลางค่อนข้างเก่ง 

ผู้เรียนที่อยู่ในระดับ 

ปานกลางค่อนข้างอ่อน 
ผู้เรียนอ่อน 

โต๊ะหมายเลข  ๑ โต๊ะหมายเลข  ๒ โต๊ะหมายเลข  ๓ โต๊ะหมายเลข  ๔ 



 

 
๒๒๙ 

 ๓. สมาชิกทุกคนในกลุ่มน าคะแนนที่ได้จากการแข่งขันรวมกัน แล้วหารเฉลี่ยคะแนน  
 ๔. ครูประกาศชมเชยนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนน สูงสุดและคะแนนรองลงไปตามล าดับ จากนั้นครู
ให้ค าชมเชย หรือให้ก าลังใจแก่กลุ่มที่ได้คะแนนน้อย และอธิบายให้ทุกคนเห็นความส าคัญของการร่วมมือ
กันเรียน 
 ๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ส าคัญเกี่ยวกับเร่ืองคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาล การ
ปกครองท้องถิ่นและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 ๖. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เร่ือง กฎหมายส าคัญของประเทศไทย  
 
 
 ๑. ภาพเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 ๒. ใบงานที่ ๖.๑ เร่ือง รัฐธรรมนูญ  
 ๓. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 ๔. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๕. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น  
  เลขาธิการ สภาร่างรัฐธรรมนูญ,  ส านักงาน. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. ๒๕๔๐. 
  อมร รักษา สัตย์. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทด่าน  
  สุ ทธาการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๑. 
 ๖. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.concourt.or.th ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. ตรวจใบงาน  
  ๒. ประเมินผลจากการแข่งขันตอบปัญหา  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๒. แบบประเมินผลจากการแข่งขันตอบปัญหา  
  ๓. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๕ 
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๒๓๐ 

 
 

เร่ือง รัฐธรรมนูญ 
 

   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. หน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการการเลือกตั้งคืออะไร  
 ................................................................................................................................................................ 
๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีจ านวนกี่คน  
 ................................................................................................................................................................ 
๓. เมื่อมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่อย่างไร  
 ................................................................................................................................................................ 
๔. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหน่ึงและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกกี่  
 คน 
 ................................................................................................................................................................ 
๕. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังศาลรัฐธรรมนูญตามค าแนะน าของใคร  
 ................................................................................................................................................................ 
๖. ศาลปกครอง มีหน้าที่อย่างไร  
 ................................................................................................................................................................ 
๗. รูปแบบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
๘. เทศบาลนคร เป็นท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป  
 ................................................................................................................................................................ 
๙. องค์กรใดบ้างที่มีหน้าที่ตรวจ สอบการใช้อ านาจรัฐ 
 ................................................................................................................................................................ 
๑๐.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี  
 ................................................................................................................................................................ 
๑๑. ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายอย่างไร  
 ................................................................................................................................................................ 
๑๒.  ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองอย่างไร  
 ................................................................................................................................................................ 
๑๓. ศาลปกครองแบ่งออกเป็นกี่ชั้น อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................  

 
๖.๑ 

 



 

 
๒๓๑ 

๑๔. องค์กรใดมีอ านาจหน้าที่ไต่ สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
 ................................................................................................................................................................ 
๑๕. องค์กรใดมีหน้าที่ตรวจ สอบการใช้อ านาจรัฐ 
 ................................................................................................................................................................ 
๑๖. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อยู่ในต าแหน่งวาระละกี่ปี  
 ................................................................................................................................................................ 
๑๗. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยค าแนะน าขององค์กรใด  
 ................................................................................................................................................................ 
๑๘. ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐ สภา มีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี และด ารงต าแหน่งได้กี่วาระ 
 ................................................................................................................................................................ 
๑๙. ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐ สภามีจ านวนกี่คน 
 ................................................................................................................................................................ 
๒๐.  เมื่อรัฐมนตรีแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นเท็จ หน่วยงานใดจะเข้ามาด าเนินงานเป็นอันดับแรก  
 ................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
๒๓๒ 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
กฎหมายส าคัญของประเทศไทย 

 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว   (๑๐ คะแนน) 
 

๑. ข้อใดจัดอยู่ในกฎหมายประเภทเดียวกัน  
 ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง  
 ข. กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา  
 ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
 ง. กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา  
๒. อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ก าหนดหลักการพื้นฐานส าหรับเด็ก ได้แก่สิทธิในข้อใด 
 ก. มีชีวิต ได้รับการบริการด้านการศึกษา รับปัจจัย สี่ 
 ข. มีชีวิตอยู่รอด ได้รับการปกป้องคุ้มครอง รับปัจจัย สี่ 
 ค. ได้รับความอบอุ่นทางกาย ทางใจ รับปัจจัย สี่ รับการพัฒนา 
 ง. มีชีวิตอยู่รอด ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีส่วนร่วม 
๓. จ านวนเงินที่ต้องน าไปค านวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยน าเงินได้พึงประเมินมาหักด้วยค่าใช้จ่าย 

และค่าลดหย่อน หมายถึงข้อใด 
 ก. ภาษีอากร  ข. เงินได้ สุทธิ 
 ค. ภาษีเงินได้ ง.  เงินได้พึงประเมิน 
๔. ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ภายในก าหนดเวลาใดของทุกๆ ปี  
 ก. ๓๑ มีนาคม ข. ๓๑ ตุลาคม  
 ค. ๓๑ มกราคม ง. ๓๑ ธันวาคม  
๕. ชายซึ่งมี สัญชาติไทยจะต้องไปแสดงตน เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุเท่าใด  
 ก. อายุยี่ สิบปีบริบูรณ์ ข. ย่างเข้าปีที่ สิบเจ็ด 
 ค. ย่างเข้าปีที่ สบิแปด ง. อายุ สิบแปดปีบริบูรณ์ 
๖. พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลส าคัญในเร่ืองใดมากที่สุด 
 ก. การป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า ข. การป้องกันและแก้ไขมลภาวะเป็นพิษ  
 ค. การร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ง. การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน  

๒ 

ตอนท่ี ๑ 



 

 
๒๓๓ 

๗. การซ่อมแซมโบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จากใคร 

 ก. อธิบดีกรมศิลปากร ข. อธิบดีกรมการศาสนา  
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
๘. แนวปฏิบัติในข้อใดเหมาะสมที่ สุด ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดเป็น 
 อันตรายต่อผู้บริโภค และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลาก 
 ก. สั่งงดการจ าหน่ายสินค้านั้น 
 ข. อนุญาตให้จ าหน่าย สินค้านั้นเป็นคร้ังคราว 
 ค. ก าหนดการโฆษณา สินค้านั้น จะต้องท าไปพร้อมกับค าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้ 
 ง. ปรับปรุงวิธีการโฆษณา สินค้านั้น ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากที่สุด 
๙. กฎหมายใดเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบแห่งอ านาจ สูงสุดในรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจนั้นๆ  
 ต่อกันและกัน 
 ก. กฎหมายอาญา ข. กฎหมายปกครอง  
 ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ง. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
๑๐. แก้วกู้ยืมเงินก้อนเป็นจ านวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๒ ปี มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ โดย 
 ก าหนดดอกเบี้ยตามกฎหมาย เมื่อครบก าหนดการช าระกู้ยืมเงิน แก้วจะต้องให้ดอกเบี้ยก้อนเป็นจ านวน  
 เงินเท่าไร 
 ก. ๕๖๐ บาท ข. ๖๐๐ บาท  
 ค. ๑ ,๒๐๐ บาท ง. ๒ ,๔๐๐ บาท 
๑๑. สญัญาซื้อขายในข้อใดที่ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 ก. รถยนต์ ข. ห้องแถว  
 ค. รถจักรยานยนต์ ง. นาฬิกาฝังเพชร  
๑๒.  เดือนเต็มท าสญัญาเช่าห้องแถวของดาวกระจาย ๑ ห้อง เป็นเวลา ๖ ปี โดยท าสัญญากันเอง มีเนตรดาว 
  และสายันต์เป็นพยาน เมื่อครบ ๔ ปี ดาวกระจายบอกเลิกสัญญา เดือนเต็มจะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ 
 ก. ได้  เพราะยังเช่าไม่ครบ ๖ ปี  
 ข. ได้  เพราะมี สัญญาและพยานครบ ๒ คน 
 ค. ไม่ได้  เพราะไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 ง. ไม่ได้  เพราะดาวกระจายเป็นเจ้าของห้องแถว ย่อมมี สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 



 

 
๒๓๔ 

๑๓. นายจักรเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากนายเจิม เป็นจ านวนเงิน ๒ หมื่นบาท โดยมีข้อตกลงในสัญญาว่าจะ 
 ช าระเงิน ๒๐ งวดๆ ละ ๑ พันบาท เมื่อนายจักรช าระเงินให้แก่นายเจิมไปแล้ว ๑๖ งวด แต่เขาไม่มีเงิน  
 ช าระงวดที่ ๑๗ และ ๑๘ ติดๆ กัน นายเจิมสามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถจักรยานยนต์พร้อมริบเงิน 
       ทั้ง ๑๖ งวดได้หรือไม่ 
 ก. ไม่ได้  เพราะยังไม่ครบก าหนด สัญญาเช่าซื้อ 
 ข. ไม่ได้  เพราะนายจักรช าระเงินค่าเช่าซื้อเกินคร่ึงหนึ่งแล้ว  
 ค. ได้  เพราะการเช่าซื้อกรรม สิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะมีการโอน 
 ง. ได้  เพราะเป็นกรณีผิดนัดการช าระเงินค่าเช่าซื้อ ซึ่งไม่ใช้เงิน สองคราวติดกัน 
๑๔. ข้อใดเรียงล าดับโทษทางอาญาจากหนักไปเบาได้ถูกต้อง  
 ก. ประหารชีวิต  จ าคุก  กักขัง  ปรับ  ริบทรัพย์ สิน 
 ข. ประหารชีวิต  กักขัง  จ าคุก  ริบทรัพย์ สิน  ปรับ   
 ค. ประหารชีวิต  จ าคุก  กักขัง  ริบทรัพย์ สิน  ปรับ   
 ง. ประหารชีวิต  กักขัง  ริบทรัพย์ สิน  จ าคุก  ปรับ   
๑๕. ต๋องแอบหยิบรองเท้าคู่ใหม่ของเพื่อนที่วางไว้หน้าห้องเรียนไป แล้วเอารองเท้าคู่เก่าของเขาไว้แทน
 ต๋องมีความผิดฐานใด 
 ก. ชิงทรัพย์ ข. ลักทรัพย์  
 ค. วิ่งราวทรัพย์ ง. กรรโชกทรัพย์  
๑๖. ข้อความใดถูกต้อง  
 ก. เด็กอายุไม่เกินเจ็ดปี กระท าความผิด เด็กนั้นไม่ผิด  
 ข. เด็กอายุไม่เกินเจ็ดปี กระท าความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ  
 ค. เด็กอายุกว่าเจ็ดปีแต่ไม่เกิน สิบสี่ปี กระท าความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 
 ง. เยาวชนอายุกว่า สิบสี่ปีแต่ไม่เกินสิบเจ็ดปี กระท าความผิด เด็กนั้นต้องรับโทษกึ่งหนึ่ง  
๑๗. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่หลายประการ ยกเว้นข้อใด  
 ก. ประกาศผลการเลือกตั้ง และออกเ สียงประชามติ 
 ข. มีค า สั่งให้ข้าราชการปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 ค. สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนเร่ืองการทุจริต  
 ง. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิเป็นไป  
  โดยสุจริต 
๑๘. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมกี่คน  
 ก. ๑๑ คน ข. ๑๓ คน  
 ค. ๑๔ คน ง. ๑๕ คน  



 

 
๒๓๕ 

๑๙. ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐ สภามีจ านวนไม่เกินกี่คน 
 ก. ๓ คน ข. ๕ คน  
 ค. ๙ คน ง. ๑๒ คน  
๒๐. นายกรรชัยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจ สอบ 
 ก. ศาลยุติธรรม  
 ข. ศาลปกครอง  
 ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 
    ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (๑๐ คะแนน) 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้จัดระบบการศึกษาออกเป็นกี่รูปแบบ อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีหลักการและแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับ สิทธิเด็กอย่างไร 
 บ้าง จงยกตัวอย่าง ๓ ข้อ  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๑ 



 

 
๒๓๖ 

 
 

สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา 

เร่ือง  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย                  ๒  ชั่วโมง 
 
 
 ประเทศไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เก่าแก่อันเกิดจากกระบวนการ สร้างสรรค์และปรุงแต่ง
ระหว่างสภาพนิเวศ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ศาสนาและลัทธิความเชื่อมาหลอมรวมเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยจัดได้ว่าเป็น สิ่งที่มีคุณค่า เป็น ส่วนหน่ึงของวิถีการด าเนินชีวิตของ
ชาวไทย ซึ่งอาจจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค 
 
 
 ๑. อธิบายที่มาของประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้  
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญและคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยได้  
 ๓. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์และ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้ 
 ๔. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคได้  
 
 
 ๑. ที่มาของประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
 ๒. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 ๓. ความเหมือนและความแตกต่างของประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค  
 ๔. ความเหมือนและความแตกต่างของประเพณีและวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 ๕. การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
 ๒. ครูแจ้งงจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๓. นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคต่างๆ เช่น  
   ประเพณีสงกรานต์ 
   พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

๗ 

 
๑ 



 

 
๒๓๗ 

   พิธีไหลเรือไฟ 
   พิธีรับขวัญข้าว 
   ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นต้น 
 ๔. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับภาพในหัวข้อดังกล่าวด้วยค าถามต่อไปนี้  
   ภาพดังกล่าวเป็นประเพณีในภาคใด 
   ประเพณีหรือพิธีกรรมที่กล่าวมา มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนในภาคนั้นอย่างไร 
 ๕. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่าประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
ของชาวไทย ซึ่งจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันไปในแต่ละภาค และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจใน
หัวข้อต่อไปนี้ 
   ที่มาของประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 ๖. นักเรียนดูวีดิทัศน์ หรือภาพชุดเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคต่างๆ และร่วมกัน
อภิปรายความเหมือน ความแตกต่างในประเพณีและวัฒนธรรมไทยในแต่ละภาคว่ามีคุณค่าต่อการด าเนิน
ชีวิตของไทยอย่างไร 
 ๗. นักเรียนรวมกลุ่มกัน ๕ กลุ่ม ตามความ สมัครใจ แต่ละกลุ่มค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรมในแต่ละภาคดังนี้ 
  กลุ่มที่ ๑ ประเพณีและวัฒนธรรมภาคเหนือ  
  กลุ่มที่ ๒ ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  กลุ่มที่ ๓ ประเพณีและวัฒนธรรมภาคกลาง  
  กลุ่มที่ ๔ ประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต้  
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานตามหัวข้อที่ได้รับและช่วยกันวางแผนเ สนอผลงานในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้แก่ 
   การแสดงบทบาทสมมติ 
   การแสดงละครประกอบเพลง 
   การแสดงจินตลีลา 
   การสนทนา หรือการบรรยาย 
   การทายปัญหา หรือเกม 
   การเล่าเร่ือง 
   การวาดภาพประกอบการบรรยาย เป็นต้น 



 

 
๒๓๘ 

 
 
 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน และเมื่อเ สนอผลงานเ สร็จแล้วให้กลุ่มอื่นวิพากษ์โดย
ให้ข้อเ สนอแนะ  
 ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความส าคัญของประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภาคที่มีผล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  
 ๓. ครูอธิบายเปรียบเทียบให้นักเรียนเข้าใจถึงความเหมือนความแตกต่างของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 ๔. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 
 ๕. นักเรียนร่วมเ สนอแนวทางว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณี
และวัฒนธรรมไทยได้อย่างไรบ้าง 
 
 
 ๑. ภาพประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
 ๒. ใบงานที่ ๗.๑ เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคเหนือ  
 ๓. ใบงานที่ ๗.๒ เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ๔. ใบงานที่ ๗.๓ เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคกลาง  
 ๕. ใบงานที่ ๗.๔ เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคใต้  
 ๖. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๗. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น  
  เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ.์ "วัฒนธรรม"  ในสังคมวิทยา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ , ๒๕๔๓.  
  เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ชาวบ้าน.  
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
 ๘. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.sunsite.au.ca.th รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับความเป็นไทย เช่น วิถีชีวิต งาน
หัตถกรรมและงานฝีมือของคนไทย เป็นต้น 
  http://www.thaifolk.com รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
 
 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

 

๕ 



 

 
๒๓๙ 

 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ประเมินผลการน าเสนอผลงาน  
  ๔. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน  
  ๔. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๖ 



 

 
๒๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
 

 

 

พิธีบายศรสีู่ขวัญ 

บุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร 

งานแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร 



 

 
๒๔๑ 

 
 

เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในภาคเหนือ 
 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
๑. งานประเพณีของภาคเหนือที่ได้รับความนิยมและ สืบทอดกันมา ได้แก่อะไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. จงยกตัวอย่างประเพณีของจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 
    ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคเหนือ  
      อย่างละเอียด ๑ ชนิด และวางแผนร่วมกันน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ  
      ตามความเหมาะสม โดยให้ครอบคลุมสาระดังนี้ 
      ๑. ชื่อประเพณีและวัฒนธรรม  
      ๒. ลักษณะส าคัญ  
      ๓. ขั้นตอนการประกอบประเพณีและวัฒนธรรม  
      ๔. คุณค่าต่อวิถีการด าเนินชีวิต  

 
๗.๑ 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 



 

 
๒๔๒ 

 
 

เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
    ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. ประเพณีที่ส าคัญของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 
    ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาค  
      ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างละเอียด ๑ ชนิด และวางแผนร่วมกันน าเสนอ  
      ผลงานในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ครอบคลุมสาระดังนี้ 
      ๑. ชื่อประเพณีและวัฒนธรรม  
      ๒. ลักษณะส าคัญ  
      ๓. ขั้นตอนการประกอบประเพณีและวัฒนธรรม  
      ๔. คุณค่าต่อวิถีการด าเนินชีวิต  

 
๗.๒ 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 



 

 
๒๔๓ 

 
 

เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในภาคกลาง 
 

 
    ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมไทยภาคกลางที่ส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
๒. จงยกตัวอย่างงานประเพณีและวัฒนธรรมไทยในแต่ละจังหวัดของภาคกลาง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 
    ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคกลาง  
      อย่างละเอียด ๑ ชนิด และวางแผนร่วมกันน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ  
      ตามความเหมาะสม โดยให้ครอบคลุมสาระดังนี้ 
      ๑. ชื่อประเพณีและวัฒนธรรม  
      ๒. ลักษณะส าคัญ  
      ๓. ขั้นตอนการประกอบประเพณีและวัฒนธรรม  
      ๔. คุณค่าต่อวิถีการด าเนินชีวิต  

 
๗.๓ 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 



 

 
๒๔๔ 

 
 

เร่ือง ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในภาคใต้ 
 

 
    ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมไทยภาคใต้ที่ส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. จงยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 
    ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคใต้  
      อย่างละเอียด ๑ ชนิด และวางแผนร่วมกันน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ  
      ตามความเหมาะสม โดยให้ครอบคลุมสาระดังนี้  
      ๑. ชื่อประเพณีและวัฒนธรรม  
      ๒. ลักษณะส าคัญ  
      ๓. ขั้นตอนการประกอบประเพณีและวัฒนธรรม  
      ๔. คุณค่าต่อวิถีการด าเนินชีวิต  

 
 

 
๗.๔ 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 



 

 
๒๔๕ 

สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา 

เร่ือง  ภูมิปัญญาไทย                     ๒  ชั่วโมง 
 
 
 ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการศึกษา 
สงัเกต คิด และวิเคราะห์จนเกิดปัญญาซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้น ภูมิปัญญาไทยเป็นความรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคมและชุมชน จัดเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมของชาติซึ่งมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้น ควรจะ
มีการสืบค้นเพื่อศึกษา ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยสืบไป 
 
 
 ๑. อธิบายที่มาและลักษณะของภูมิปัญญาไทยได้  
 ๒. วิเคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของไทย และเ สนอแนวทางการน ามาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตได้ 
 ๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภูมิปัญญาไทยในแต่ละภูมิภาคได้  
 ๔. อธิบายลักษณะภูมิปัญญาของสังคมอื่นได้  
 
 
 ๑. ที่มาและลักษณะของภูมิปัญญาไทย  
 ๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของไทย  
 ๓. ความเหมือนและความแตกต่างของภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาค  
 ๔. ภูมิปัญญาของสังคมอื่น  
 
 
 
 

 ใช้เทคนิคการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ ๔ MAT เร่ิมด้วยครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนนึกถึงภูมิปัญญาไทยที่นักเรียนรู้จักและชื่นชอบว่ามีอะไรบ้าง แล้วบันทึกลงบนกระดาษ  
 ๒. ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบค าถามว่าท าไมนักเรียนจึงชื่นชอบภูมิปัญญา 
ไทยดังกล่าว แล้วช่วยกันเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับชนิดของภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
ไทยที่นักเรียนรู้จัก 
 ๓. นักเรียนดูภาพ วีดิทัศน์ หรือ สไลด์ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ - ๒ 

๘ 

 
๑ 



 

 
๒๔๖ 

แล้วให้นักเรียนวาดภาพ แต่งค าประพันธ์ หรือบทเพลงที่แสดงถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  
 ๔. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับที่มาและลักษณะของภูมิปัญญาไทย และให้นักเรียน
รวมกลุ่มกันกลุ่มละ ๕-๗ คนตามความ สมัครใจ ช่วยกันศึกษาหาความรู้เร่ือง ภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆ 
และภูมิปัญญาของสังคมอื่น โดยศึกษาจากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ ๘.๑ เร่ือง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในสังคมอื่น 
ต่อจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงาน 
 ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน สร้างสรรค์งานของตนเองเกี่ยวกับวิธีการน าภูมิปัญญาไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และเตรียมน าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
   การประดิษฐ์วัสดุ 
   การวาดภาพ ประกอบค าบรรยาย 
   การแต่งเพลง ประกอบค าบรรยาย 
   การแสดงจินตลีลา 
   การจัดสมุดภาพ ประกอบค าบรรยาย 
   การแสดงละคร 
   การแสดงสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 
 ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยการผลัดกันน าเสนอผลงาน และให้
ข้อเสนอแนะต่อกัน 
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงานของตน แล้วจัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการน าภูมิปัญญา
ไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๙. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและแนวทางการน าไปประยุกต์ ปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต 
 ๑๐. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เร่ือง ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา 
 
 
 ๑. ภาพ วีดิทัศน์ หรือ สไลด์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
 ๒. ใบงานที่ ๘.๑ เร่ือง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในสังคมอื่น  
 ๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.๓  

 

๕ 



 

 
๒๔๗ 

 ๔. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น  
  เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ชาวบ้าน.  
  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
 ๕. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.sunsite.au.ca.th รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบไทย งานหัตถกรรมและ
งานฝีมือต่างๆ 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ประเมินผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม  
  ๔. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบประเมินผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม  
  ๔. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๖ 



 

 
๒๔๘ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังการจัดการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้  (๔ MAT) 
เร่ือง  ภูมิปัญญาไทย 

๑. นักเรียนนึกถึงภูมิปัญญาไทยที่
นักเรียนชื่นชอบว่ามีอะไร 

๒. ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนถึง
ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญในภาค 

ต่างๆ  แล้วช่วยกันเขียนผังความคิด 

๓. นักเรียนดูภาพ  วีดิทัศน์  หรือสไลด ์

แล้ววาดภาพ  แต่งค าประพันธ์หรือบท
เพลง 

๔.  นักเรียนรวมกลุ่มกันศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ 

เรียนและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 

๕. นักเรียนท าใบงาน 
 

๖.  นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
 

๗.  นักเรียนแลกเปลี่ยนการน าเสนอ 
ผลงานระหว่างกัน 

๘. นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยว 
กับภูมิปัญญาไทย 



 

 
๒๔๙ 

 
 

เร่ือง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในสังคมอ่ืน 
 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความด้านล่างมาใส่ลงในกรอบข้อความ  
     ด้านบนที่มีใจความสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 ๑. อาหารประเภทผักกาดจอ และน้ าพริกแดง มีคุณค่าทางยาและ สมุนไพร 
 ๒. การท าพิธีตั้งพระภูมิเพื่อท าพิธีชุมนุมเทวดา มีการเซ่นบวง สรวงหรือเลี้ยงผีปู่ตา 
 ๓. ฮีต ๑๒ เป็นประเพณีประจ าเดือนตลอดทั้งปี  
 ๔. การน า ส้มป่อยรดศีรษะ เป็นการแก้เสนียดจัญไรในพิธีมงคลต่างๆ 
 ๕. ประเพณีผูกเ สี่ยว เป็นประเพณีที่ผูกให้คนสองคนนับถือและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 
 ๖. เมื่อมีการ สร้างเมืองก็จะร่วมกันสร้างพระภูมิเมืองหรือเรียกว่า "มเหศักดิ์เมือง" 
 ๗. ประเพณี สืบชะตาคน สืบชะตาบ้านและสืบชะตาเมือง เป็นการท าพิธีต่ออายุ 
 ๘. อาหารประเภทปลานึ่งมะนาว มีคุณค่าทางอาหาร ทางยาและ สมุนไพร 
 ๙. การท าอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ใส่กะทิหรือใส่มะนาว 
 ๑๐. อาหารประเภทแกงแคไก่หรือแคหมู เป็นแกงที่ใ ส่ผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 ๑๑. การท าเคร่ืองจัก สาน การสานเสื่อและการเจียระไนพลอย 
 ๑๒.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ส่วน 
  ใหญ่เป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย 
 ๑๓. การน าย่านลิเภามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าถือ สตรี มีลวดลายสวยงาม 
 ๑๔. ย ามะม่วงเบากับ สะตอ มีคุณค่าทางโภชนาการและสมุนไพร 
 ๑๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งมีการน าใบตาลมาท าเป็นเคร่ืองจัก สานได้ 
  อย่างมีคุณภาพ 

 
๘.๑ 

ตอนท่ี ๑ 

ภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ ภูมิปัญญาไทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง ภูมิปัญญาไทยภาคใต ้



 

 
๒๕๐ 

 
    ค าชี้แจง นักเรียนจงแสดงความคิดเห็นว่าจะสามารถน าภูมิปัญญาของชาวญ่ีปุ่นและชาว 
      เกาหลีมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนท่ี ๒ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ภูมิปัญญาไทยเป็นของมีค่า 
จงร่วมกันรักษา 

ให้อยู่คู่คนไทยต่อไป 



 

 
๒๕๑ 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   (๑๐ คะแนน) 
 

๑. เพราะเหตุใดประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ ของไทยจึงแตกต่างกัน  
 ก. ประชากรไทยพูดภาษาถิ่นแตกต่างกัน  
 ข. ชาวไทยรับอารยธรรมมาจากหลายประเทศ  
 ค. มีชนหลายเผ่าพันธุ์ สภาพนิเวศและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
 ง. อาณาเขตของประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆ หลายประเทศ  
๒. ประเพณีเลี้ยงข้าวแลงขันโตก เป็นประเพณีของชาวไทยภาคใด  
 ก. ภาคใต้ ข. ภาคเหนือ  
 ค. ภาคตะวันตก ง. ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ  
๓. ประเพณีในข้อใดแสดงถึงความ สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในภาคกลาง 
 ก. พิธี สืบชะตา ข. พิธีบายศรี สู่ขวัญ 
 ค. ประเพณี สารทเดือนสิบ ง. ประเพณีการท าขวัญข้าว  
๔. ข้อความใด สัมพันธ์กัน 
 ก. งานบุญเบิกฟ้า - จังหวัด สกลนคร ข. ประเพณีงานช้าง - จังหวัดนครพนม  
 ค. ประเพณีไหลเรือไฟ - จังหวัด สุรินทร์ ง. ประเพณีแข่งเรือ - จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก  
๕. ประเพณีไทยในข้อใดเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อและศาสนา  
 ก. ประเพณี สงกรานต์ ข. การเต้นก าร าเคียว  
 ค. ประเพณีตักบาตรเทโว ง. ประเพณีการทอผ้ามัดหมี่  
๖. ประเพณีใดที่มีเหมือนกันทุกภาค  
 ก. ประเพณีก าฟ้า ข. ประเพณีขับไล่พระราหู  
 ค. ประเพณีการท าขวัญข้าว ง. ประเพณีงานบวชลูกแก้ว  
๗. ข้อความเกี่ยวกับอาหารในแต่ละภาค ข้อใดถูกต้อง  
 ก. แกงแค - ภาคใต้ ข. แกงไตปลา - ภาคกลาง  
 ค. น้ าพริกกะปิ - ภาคกลาง ง. แกงไตปลา - ภาคเหนือ  
๘. ชาวล้านนาไทยเชื่อว่า " ส้มป่อย" มีความส าคัญในเร่ืองใดมากที่สุด 
 ก. ใช้ท ายาโบราณ ข. ใช้แก้เ สนียดจัญไร 
 ค. ใช้เป็นเคร่ืองประดับ ง. ใช้เป็นเคร่ืองประกอบอาหาร  

๓ 

ตอนท่ี ๑ 



 

 
๒๕๒ 

๙. การท าพิธีเซ่นบวง สรวงของชาวอีสานเรียกว่า "เลี้ยงผีปู่ตา" เป็นความเชื่อที่ส่งผลดีในเร่ืองใด 
 ก. ความ สามัคคี ข. การรักษาป่าไม้  
 ค. การรักษาเมือง ง. การรักษาประเพณี  
๑๐. ประเพณีใดที่เป็นการเ สริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ก. พิธีต่ออายุ ข. ฮีต ๑๒  คอง ๑๔  
 ค. พิธีบวง สรวงเทพผู้รักษาเมือง ง. พิธีกรรมตามหลักโหราศา สตร์ 
 
      ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) 
๑. นักเรียนมี ส่วนในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยได้โดยวิธีใดบ้าง 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. จงยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของประเทศไทยมาอย่างน้อย ๔ ชนิด พร้อมอธิบาย 
 ความส าคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนั้น  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๒ 



 

 
๒๕๓ 

 


