
แผนการจัดการเรียนรบูู้รณาการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระการเรียนรู้ที่ ๒ หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เรื่อง สังคมประชาธิปไตย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       รายวิชา หน้าที่พลเมืองฯ 
ภาคเรียนที่ ๑        ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผู้สอน นายวิษณุ เสนจันตะ      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
                                          
  ๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ส ๒.๑ เขา้ใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 ๒.ตัวชี้วัด 
  ส ๒.๑ ม.๒/๒ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
   
  ๓.สาระการเรียนรู้   
  ๑.ด้านความรู้ (K) 
   - แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  ๒.ด้านทักษะบวนการ (P) 
   - การอธิบาย 
   - การวิเคราะห์ 
  ๓.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   - นักเรียนเห็นความสำคัญ 

 ๔.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ในสังคมประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนพึงปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

๕.จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑.ความรู้  
  - นักเรียนเข้าใจและอธิบายบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดีตอ่สังคมและประเทศชาติ

ได้ 
 ๒.ทักษะกระบวนการ  



  - นักเรียนสามารถใช้การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดีต่อสังคมและ
ประเทศชาติได้ 

 ๓.คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  - นักเรียนเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดีต่อสังคมและประเทศ

ชาติซึ่งเป็นกำลังของชาติที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

๖.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 - ความสามารถในการสื่อสาร 
 - ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการสังเคราะห์ 
 - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ๗.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู้ 

  - มุง่มั่นในการทำงาน 

๘.ชิ้นงานและภาระงาน 
 -  

  ๙.กระบวนการจัดการเรียนรู้  (วิธีสอนแบบ  ธรรมสากัจฉา) (โดยการจัดการเรียนรู้คำนึงถึงหลัก
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)) 
 ขั้นนำ  
  ๑.นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง และนักเรียนทำแบบ
ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
  ๒.ครูนำภาพการกระทำของบุคคลในกิจกรรมต่างๆ มาใหน้ักเรียนวิเคราะห์ว่า ภาพใดมีการก
ระทำที่เหมาะสม ภาพใด  มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 
  ๓.ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทำของบุคคลในภาพที่ ๑,๓, และ ๖ นั้น สอดคลอ้ง
กับวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตย   
 ขั้นสอน 

1.แสวงหาความรู้ 
  ๔.นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน คละกันตามความ สามารถ คือ เก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน ให้นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะสำคัญ
ของสังคมประชาธิปไตย และคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพิ่มเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 



  ๕.นักเรียนตอบคำถาม 
 - “เมื่อมีการต่อคิวชื้อของแต่มีคนมาแทรงคิว” การกระทำดังกลา่วสอดคล้องกับหลัก

ประชาธิปไตย หรือไม่อย่างไร 
 (ไม่สอดคล้อง เนื่องจากมีการกระทำที่ไม่เป็นตามหลักประชาธิปไตย) 

 2.ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
  ๖.สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ 
   ๑.ลักษณะของสังคมประชาธิปไตย 
   ๒.ตัวอย่างการปฎิบัติตัวในสังคมประชาธิปไตย 

 ๗.ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสังคมประชาธิปไตย และ
คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  ๘.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันทำใบงาน ดังนี้ 
   - คูท่ี่ ๑ ทำใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง สังคมประชาธิปไตย 
   - คูท่ี่ ๒ ทำใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๓.วิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
  ๙.นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันตรวจสอบความถูกตอ้งของใบงานที่ตนรับผิดชอบ แล้วผลัดกัน
อธิบายผลงานให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง 
  ๑๐.ครูให้อาสาสมัครนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม นำเสนอผลงานในใบงานหน้าชั้นเรียน และให้กลุ่ม
อื่นที่มีผลงานแตกต่างกันได้นำเสนอเพิ่มเติม ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 4.พิสูจนค์วามรู้หรือปฏิบัติ 
  ๑๑.นักเรียนนำหลักการของสังคมประชาธิปไตยมาเป็นแนวทางและออกแบบกิจกรรมที่เป็น
สอดคล้องกับการเป็นประชาธิปไตย พร้อมแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑๒.สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติตนตามแผนกิจกรรมที่ไดร้่วมกันกำหนดและรายงานผลตอ่ครูตาม
กำหนดเวลาที่ตกลงกัน 
  ขั้นสรุป 
  ๑๓.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสังคมประชาธิปไตย และ
คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
  

๑๐.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 - แบบทดสอบกอ่นเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
 - หนังสือแบบเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้น ม.๒ 
 - ภาพการกระทำของบุคคลในกิจกรรมต่างๆทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับการเมือง 
 - ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง สังคมประชาธิปไตย 
 - ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 



๑๑.การวัดประเมินผล 

  

สิ่งที่จะวัด วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์ผา่น

- นักเรียนอธิบาย

ลักษณะสังคม

ประชาธิปไตยได้

- นักเรียนตอบคำถาม 
- ตรวจใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง 
สังคมประชาธิปไตย 
- ตรวจใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง 
คุณลักษณะพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย

- คำถาม 
- ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง 
สังคมประชาธิปไตย 
- ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง 
คุณลักษณะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

ผ่านเกณฑ์การตอบคำถามและ
ทำใบงานถูกต้อง ๘๐%

- นักเรียนวิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด

ลักษณะสังคมที่เป็น

ประชาธิปไตยได้

- นักเรียนตอบคำถาม 
- ตรวจใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง 
สังคมประชาธิปไตย 
- ตรวจใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง 
คุณลักษณะพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย

- คำถาม 
- ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง 
สังคมประชาธิปไตย 
- ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง 
คุณลักษณะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

ผ่านเกณฑ์การตอบคำถามและ
ทำใบงานถูกต้อง ๘๐% 

- นักเรียนเสนอ

แนวทางการปฏิบัติ

ตนในสังคมที่เป็น

ประชาธิปไตยได้

- การสังเกตพฤติกรรมราย
บุคคล 
- การสังเกตพฤติกรรมราย
กลุ่ม 
- การประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน 
- การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมรายกลุ่ม 
- แบบประเมิน
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ผ่านเกณฑ์จากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคลชว่งคะแนน 
๑๘ – ๒๐ (ดีมาก) 
- ผ่านเกณฑ์จากการสังเกต
พฤติกรรมรายกลุ่มชว่งคะแนน 
๑๘ – ๒๐ (ดีมาก) 
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนช่วง
คะแนน ๓๐-๓๖ (ดีมาก) 
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ช่วง
คะแนน ๔๕ – ๔๘  (ดีมาก)



๑๒.บันทึกผลหลังการสอน 
 ๑๒.1.ผลการสอน 

  ⬜   สอนได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ⬜   สอนไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  

เนื่องจาก  ............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 ๑๒.2.ผลการเรียนของนักเรียนในชั้นที่ทำการสอน 

  ⬜   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน  ...............  คน  คิดเป็นร้อยละ  ......................... 

 ⬜   จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน  ................ คน  คิดเป็นร้อยละ  ...................... 

  ⬜   อื่น ๆ ระบ ุ

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 ๑๒.3.ปัญหาและอุปสรรค 

  ⬜   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ⬜   มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรม 

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

  ⬜   มีนักเรียนไม่สนใจเรียนในชั่วโมงเพราะ 

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

 ⬜   อื่น ๆ  

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 



 ๑๒.4.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  ⬜   ควรนำแผนไปปรับปรุงเรื่อง   

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

 ⬜   แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน  

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

 ⬜   ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 
             (นายวิษณุ   เสนจันตะ) 

 บันทึกหลังการสอนนี้ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูฉ้บับนี้  ได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ 
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผล และกลุ่มบริหารงานวิชาการ ดา้นความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ  ...........................................  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         (นางสาวพนิดา  เดชโฮม) 

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

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

ลงชื่อ  ...........................................  หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
         (นางสาวนีรนุช ชัยบิน) 

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

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

ลงชื่อ  ...........................................  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           (นางพรรณี  ฤชากูล) 

๑๓.ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

  ว่าที่ พ.ต.             ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                  (วิเชียร  อุส่าห์)


