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คํานํา 
 

การจัดการเรียนรู  โดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เปนกจิกรรมการเรียนการ
สอนที่มีลักษณะเฉพาะ  มีขั้นตอนเปนลําดับ  จะขามขั้นตอนมิได  เปนการจัดการเรียนรู
แบบกลุมกิจกรรม  ระบบหมุนเวียน  โดยจัดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ดังนั้นจึงจําเปนตอง
จัดทําคูมือการใชชุดการสอนขึ้นเพื่อใหครูผูสอนไดศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
         หวังวาคูมือการใชชดุการสอนจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี 
 
 
        วาสนา  นุกูลรัตน 
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คําชี้แจง 
 

 คูมือการใชชุดการสอนเลมนี้  ไดเรียบเรียงและจัดทําขึ้นเพื่อใชรวมกับชุดการสอน  
ครูผูสอนจะตองศึกษาคูมือเลมนี้ใหละเอียดถี่ถวน  กอนทีจ่ะนาํชุดการสอนไปใช  เพื่อให
เกิดความเขาใจและปฏบิัติกิจกรรมไดถูกตอง  ซึ่งจะมีผลใหการจัดการเรียนการสอนเกดิผล
สัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น 
 คูมือการใชชดุการสอนเลมนี้  มีเนื้อหาสาระประกอบดวยสวนตาง ๆดังนี้ 

1. สวนประกอบของชุดการสอน 
2. การใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 
3. แผนภูมิการใชชุดการสอน 
4. แผนภูมิการจัดชั้นเรียน 
5. แผนการจัดการเรียนรู 
6. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
7. เฉลยขอทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
สวนประกอบตาง ๆเหลานี้  ครูจะไดศึกษาในรายละเอียดตอไป 
 
         วาสนา  นกุูลรัตน 
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สวนประกอบของชุดการสอน 

  ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ช้ันประถมศึกษาปที่ 5        สาระการเรียนรูที่  2        หนาที่พลเมือง 
    เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีสวนประกอบดังนี้ 

1. กลองสําหรับบรรจุชุดการสอน 
2. คูมือครู  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 คําชี้แจงการใชชุดการสอน 
2.2 สิ่งที่ครูตองเตรียมและสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ 
2.3 แผนภูมิการใชชุดการสอน 
2.4 แผนผังการจัดชั้นเรียน 
2.5 แผนการจัดการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนในแตละศูนยและสื่อประกอบ 

การสอน 
2.6 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
2.7 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

3.  ซองกิจกรรมของแตละศูนยยอย  ประกอบดวย 
ศูนยที่ 1  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยประกอบดวย 

  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรเนื้อหา จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11  แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  11  แผน 
   ศูนยที่ 2  เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยประกอบดวย 
  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรเนื้อหา จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11  แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  11  แผน 
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ศูนยที่ 3  เรื่อง  ลักษณะประชาธิปไตยในสังคมประกอบดวย 

  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรเนื้อหา จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11  แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  11  แผน 

ศูนยที่ 4  เรื่อง   สถานภาพของบุคคลในสังคมประกอบดวย 
  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรเนื้อหา จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11  แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  11  แผน 

ศูนยที่  5  บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดและภาค                                             
ประกอบดวย 

  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรเนื้อหา จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11   แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  11  แผน 
 ศูนยที่    ศูนยสํารอง                  ประกอบดวย 
  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11   แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  1  แผน 
 
4.  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน  54 ชุด  ซึ่งเปนชุดเดียวกันกบั 

แบบทดสอบในคูมือครู  เตรียมไวเพื่อใหนักเรียนไดทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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การใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 

ชุดการสอนนี้จัดเปนศูนยการเรียน 6 ศูนย  ประกอบดวยกิจกรรมหลัก  5  ศูนย 
และศูนยสํารอง  1  ศูนย  เนนใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง  โดยแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมเทากับจํานวนศูนยการเรียนหลัก  แลวใหเขาศึกษาและทํากิจกรรมเปนกลุมใน
ศูนยนั้น ๆ  ยกเวนศูนยสํารองมีไวเพื่อใหกลุมที่เรียนเร็วไดเขาไปทํากิจกรรม  เมื่อศึกษาและ
ทํากิจกรรมเสร็จในศูนยหนึ่งแลวก็เปลี่ยนไปเรียนในศูนยตอไป  หมุนเวียนไปจนครบทุก
ศูนยการเรียน  ครูเปนเพียงผูเตรียมชุดการสอน  เตรียมจัดชั้นเรียน  เตรียมสื่อและอุปกรณ  
เปนพี่เลี้ยงคอยดูแลและใหการชวยเหลือเมื่อนักเรียนมีปญหา ซึ่งครูจะตองปฏิบัติ  มี
รายละเอียด 
ดังนี้ 

1.  จัดชั้นเรียนใหเปนศูนยการเรียน  ( ดูแผนผังการจัดชั้นเรียน ) 
2.  ครูตองศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมของชุดการสอนอยางละเอียดถี่ถวน 
3.  จัดชุดการสอนไวใหเรียบรอยครบถวน  โดยการตรวจดูซองกิจกรรมประจําศูนย

ใหครบถวน 
 4.  เตรียมสื่อและอุปกรณใหเรียบรอย 

5. ชี้แจงการทํากิจกรรมในแตละศูนยและวิธีเปลี่ยนศูนยใหนักเรียนเขาใจ 
อยางชัดเจน 

6. ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม  ครูควรสังเกตการทํางานของนักเรียนอยาง 
ใกลชิดและถูกตอง 

7. ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม  ครูควรระมัดระวังเรื่องการพูด  ไมควรพูด 
เสียงดังเกินไป ถานักเรียนคนใดหรือกลุมใดมีปญหา  ควรเขาไปแกปญหาเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุม 

8. กอนที่นักเรียนจะเปลี่ยนศูนย  ครูควรย้าํใหนักเรียนเก็บอุปกรณทุกชิ้นใสซอง 
ใหเรียบรอยและถูกตอง 
 9.  การเปลี่ยนศูนยตองแนะนําใหเปลี่ยนอยางมีระบบ 

10. หลังจากนักเรียนทุกกลุมไดเรียนครบทุกศูนยแลว  ควรใหมีการสรุปเนื้อหา 
ที่เรียนมาทั้งหมด 
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11. ควรเก็บกระดาษคําตอบและแบบฝกปฏิบัติของนักเรียนใหเปนระบบ    
เพื่อตรวจดูวานักเรียนคนใดไมผานเกณฑที่ตั้งไว 

12. ถามีนักเรียนคนใดไมผานเกณฑ  ครูควรนัดซอมเสริมดวยชุดการสอน 
ที่เตรียมไว 

13. ถามีนักเรียนขาดเรียน  ครูควรจัดชุดการสอนไวใหนักเรียนไดเรียนเปน 
รายบุคคล 

14. การดําเนินการสอนมีข้ันตอนดังนี้ 
14.1 ทดสอบกอนเรียน  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนที่ 

เตรียมไวในชุดการสอน  เพื่อวัดความรูพ้ืนฐานของนักเรียน 
14.2 นําเขาสูบทเรียน  โดยครเูสนอสื่อและนําสนทนา  ใหนักเรียน 

อภิปรายและถามปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน  แลวชี้แจงวิธีการเรียนในแตละศูนยและวิธี
เปลี่ยนศูนยใหนักเรียนเขาใจ 

14.3 ข้ันปฏิบัติกิจกรรมการเรียน 
1.) แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุมเทา ๆกัน  โดยใหมีเด็กเกง   

ปานกลาง  เด็กออนอยูปนกันทุกกลุม  เพื่อใหนักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม แลวใหนั่ง
ประจําศูนย 

2.) ใหแตละกลุมเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม 
3.) ใหประธานกลุมเปดซองกิจกรรมและแจกบัตรคําสั่งใหสมาชิก 

ทุกคนและอานใหเขาใจ 
4.) ใหนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามคําสั่งทุกขั้นตอนอยางเครงครัด 

14.4 ข้ันสรุปบทเรียน  โดยใหนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาของบทเรียนที่ 
เรียนมาทั้งหมด  ครูคอยเสริมในสวนที่บกพรอง 

14.5 ทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ 
กอนเรียน 
 ถานักเรียนไดคะแนนต่ําจนไมผานเกณฑ  ครูควรชี้แจงและนัดซอมเสริมในโอกาส
ตอไป 
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สิ่งที่ครูตองเตรียม 

1. เตรียมหองเรียน  โดยจัดหองเรียนใหเปนศูนยการเรียน 
2. เตรียมชุดการสอน  โดยตรวจสอบชุดการสอน  สวนประกอบของ 

ชุดการสอนใหเรียบรอย 
3. เตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน 
4. เตรียมนักเรียน ใหมีความพรอมที่จะเรียน 

 
ส่ิงที่นักเรียนตองปฏิบัติ 

 ครูควรชี้แจงใหนักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
1. เมื่อแบงกลุมและเขาประจําศูนยเรียบรอยแลว  ใหแตละกลุมเลอืก 

ประธานกลุมและเลขานุการกลุม  เพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมและบันทึกกิจกรรมและ
สาระสําคัญในแตละศูนยและรายงานตอนสรุปบทเรียนขั้นสุดทาย 
  2.  อานบัตรคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งทุกขั้นตอนอยางเครงครัด 
  3.  ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมใหครบทุกขั้นตอน 
  4.  กอนเปลีย่นศูนยตองชวยกันเก็บอุปกรณใสซองใหเรียบรอย 

5. นักเรียนตองตั้งใจทํากิจกรรมในแตละศูนยใหทันเวลา 
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แผนภูมิการใชชุดการสอน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ขั้นสรุป 

ทดสอบหลังเรียน 

จบ 

ซอมเสริม 

ช้ีแจงการใชชุดการสอน 

ทดสอบกอนเรียน 

ข้ันนํา 

ขั้นสอน 

ศูนยที่  1 ศูนยที่  2 ศูนยที่  3 ศูนยที่  4 

ศูนยสํารอง 

ผาน ไมผาน 

พบครู 
 

ศูนยที5่ 
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แผนภูมิการจัดชั้นเรียน 
 
 

การจัดช้ันเรียน  จัดแบบศูนยการเรียน   ดังนี้ 
 
 

 บัตรเนื้อหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การเปลี่ยนศนูย  ถาทุกกลุมประกอบกิจกรรรมเสร็จพรอมกัน  ก็เปลี่ยนศูนยพรอมกันจน
ครบทุกศูนย  ถามีกลุมใดเสร็จกอนกใ็หเขาเรียนในศูนยสํารอง 
 

 ศูนยที่ 1   ศูนยที่ 2 

 ศูนยที่5  ศูนยที่  4 
ศูนยสํารอง
ํ

โตะครู โตะอุปกรณ 

กระดานดํา 

ศูนยที3่ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
สาระ    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันประถมศึกษาปที่5 
สาระการเรียนรูที่  2    หนาทีพ่ลเมือง    แผนการเรียนรูหนวยที1่ พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย 
สอนวันที…่……เดือน…………พ.ศ……..ครูผูสอน นางสาววาสนา  นุกูลรัตน      เวลาเรียน  5  คาบ 
 
1.สาระ 

หนาท่ี พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
2.มาตรฐานการเรียนรู 
 ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดตีามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
3.มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
 ภูมิใจและชื่นชมในความเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตนเองและบุคคลอื่นใน
ระดับกลุมสังคมทองถ่ินและประเทศชาต ิ
4.ผลการเรียนที่คาดหวัง 
 1. ภูมิใจและชืน่ชมในการปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยของตนเองและบุคคล
อ่ืนในชุมชนทองถ่ินระดับจังหวัดและระดบัภาค 
 2.  รูและเขาใจสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืนในฐานะพลเมือง
ดีของจังหวัดและภาค 
 3.   เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของตนเองและผูอ่ืนในฐานะพลเมืองดขีอง
จังหวดัและภาค 
5.สาระการเรียนรู  

1. พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
2. สถานภาพของบุคคลในสังคม 

6.ภาระงาน/ช้ินงาน 
1. แบบทดสอบกอนเรียน 
2. แผนที่ความคดิ 
3. ใบสํารวจประเมินตนเอง 
4. แบบฝกหัด 

7.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
7.1จุดประสงค 

1. รูและเขาใจวถีิชีวิตประชาธิปไตย 
2. สามารถปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีตามวิถีชีวติประชาธิปไตย 
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3. รูและเขาใจสถานภาพ  บทบาทสิทธิ  เสรีภาพ หนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 
      ในฐานะ   พลเมืองในทองถ่ินและประเทศ 

 4.    ช่ืนชมการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของตนเองและบคุคลอื่นในชุมชนทองถ่ินระดับจังหวัด
และภาค 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ทดสอบกอนเรียน  โดยใหนกัเรียนทําแบบทดสอบที่เตรียมไวในชุดการสอน 
เพื่อทราบความรูพื้นฐานกอนเรียน 

2. นําเขาสูบทเรียนโดยการใหนกัเรียนรวมกันอภิปรายโครงการธนาคารบุญความดีซ่ึงเปน
โครงการสงเสรมิมุงเนนใหนกัเรียนไดทําความดีรวมปฏบิัติกิจกรรมของโรงเรียนบําเพ็ญ
ประโยชนซ่ึงบุคคลเหลานี้เราควรยกยองชมเชย 

3. ใหนกัเรียนรวมกันสรุปคุณธรรมในการปฏิบัติตนเปนคนดี 
 4.  ช้ีแจงวิธีการศึกษาดวยชุดการสอนในศนูยตาง ๆและวิธีเปลี่ยนศูนยการเรียนใหนกัเรียน
เขาใจ 
 5.  แบงกลุมนกัเรียนออกเปน 5 กลุม  เทา ๆกัน  แลวไปนั่งประจําศูนย 5 ศูนย 
ยกเวนศูนยสํารอง  ในแตละกลุมใหมีเด็กเกง  เด็กปานกลาง  และเด็กออนคละกันไป  เพื่อใหนักเรยีน
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  แตละกลุมใหเลือกประธานกลุม 1 คน  เพื่อทาํหนาที่ดําเนินกิจกรรม  และ
เลขานุการกลุม 1 คน เพื่อทาํหนาที่บันทกึสาระสําคัญในแตละศูนยและรายงานสรุปเนื้อหาแตละศนูย 
 6.  นําชุดการสอนมาใหนักเรยีนแตละกลุมศึกษา 

7. นักเรียนทุกคนทํากิจกรรมในแตละศนูยเหมือนกัน  ดังนี ้
7.1 เปดซองคําสั่งและอานบัตรคําสั่งใหเขาใจแลวปฏิบัติตามคําสั่งทุก 

ขั้นตอน 
7.2 อานเนื้อหาจากบัตรเนื้อหาอยางละเอียดถ่ีถวนอยางนอย 2เที่ยว 
7.3 รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเนื้อหาในบตัรเนื้อหาในแตละศูนย  แลว

ใหเลขานุการกลุมบันทึกในแบบรายงาน  เพื่อรายงานในขั้นสรุปบทเรียน 
7.4 อานบตัรคําถาม  แลวตอบคําถามลงในแบบฝกปฏิบัติ 
7.5 ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7.6 เก็บอุปกรณทกุชิ้นใสซองใหเรียบรอย 
7.7 เมื่อเสร็จแลวเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไปจนครบทุกศูนย 

ในขณะทํากจิกรรม  ใหนกัเรียนปรึกษาและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ฝกความสามัคคีในหมู
คณะ  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  พรอมฝกการเปนผูนําผูตามที่ดี  ซ่ึงเปนรากฐานของ
ประชาธิปไตย  โดยครูเปนผูช้ีแนะใหความชวยเหลือ  เมื่อนักเรียนมีปญหา  การทํากิจกรรมในแตละ
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ศูนยใหเสร็จภายใน 20 นาที    เมื่อเสร็จศูนยหนึ่งแลวใหเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนจนครบทุกศูนย  ถา
กลุมใดเสร็จกอนเวลาที่กําหนดใหเปลี่ยนไปเรียนในศูนยสํารองกอน  ถาเสร็จพรอมกัน 2 กลุม  ก็เปลี่ยน
ศูนยกนัไดเลย  ถาเวลาหมดกอนไมตองไปเรียนในศูนยสํารองก็ได 

8. เมื่อทุกกลุมเรยีนครบทุกศูนยแลว  ใหตวัแทนแตละกลุมเสนอรายงาน 
และสรุป 

9. ครูชวยเสริมในสวนที่บกพรอง 
10. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ตรวจขอสอบและประเมนิผลการเรียนรู 
12. ถามีนักเรียนคนใดไดคะแนนหลังเรียนนอย  ไมถึงเกณฑ ใหสอนซอมเสริม 

ในโอกาสตอไป 
สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 

1. ชุดการสอน หนวยการเรยีนที่1 เร่ือง  1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. แบบฝกปฏิบัติประจําศูนยการเรียน 

การวัดผลประเมินผล 
1. ประเมินผลกิจกรรม 

1.1   การสังเกตกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม 
- แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
- แบบประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะดานคณุธรรม 

    1.2   การสังเกตการนําเสนอผลงาน 
- แบบประเมินการอภิปราย ( นักเรียน ) 
- แบบประเมินการอภิปราย ( ครู ) 

2. ตรวจผลงาน 
- ตรวจแบบฝกปฏิบัติประจําศูนยแตละศูนย 
- ตรวจขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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บันทกึผลหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………………………….. 

                  (  นางสาววาสนา   นุกูลรัตน       ) 
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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง  พลเมืองดตีามวิถีประชาธิปไตย 

คําสั่ง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X  ทับตัวอักษร ในกระดาษคําตอบที่ถูกท่ีสุด 
1. ใครใชหลักคารวธรรมในการปฏิบัติตน 

ก. ฝายเห็นผูใหญแลวเดนิหน ี   ข.   เกดรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อนๆทุกคน 
ค.   ดาหยิบของเพื่อโดยไมขออนุญาต   ง.   ทิพยเชื่อวาความคิดของตนถูกตอง 

2. ขอใดหมายถึงการใชหลักประชาธปิไตย 
ก. ทําตามใจตนเอง    ข . ไมรับฟงเสียงสวนนอย 
ค. ใชเหตุผลเพื่อยุติการขัดแยง   ง.   ใชความเดด็ขาดรุนแรงในการตัดสิน 

3. ใครไมปฏิบัติตามหลักวิถีประชาธิปไตย 
ก. จอมทิ้งขยะบนถนน    ข.   เกใชเหตุผลในการแกไขปญหา 
ค.  เกาใชถอยคําที่สุภาพ    ง.    ปอมยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกคน 

4.  สถานภาพหมายถึงขอใด 
ก. จุดยนื  ที่ตั้งเราอยู    ข.   ส่ิงที่แสดงความเปนเรา 
ค.  ตําแหนงทีไ่ดมาโดยกําเนิดหรือสามารถ ง. รูปรางลักษณะหนาตา  

5.ใครทําตามบทบาทของตนเองไดเหมาะสมที่สุด 
ก. สามเณรออกไปเลนฟุตบอลที่ลานวัด  ข.   แมพาลูกไปหาแพทยเพือ่รักษาโรค 
ค.  นักเรียนยกพวกตกีันเพื่อรักษาศักดิ์ศรี  ง.   สมศักดิ์หนีเรียนไปเลนตูเกมส 

6.บทบาทหมายขอใด 
ก. ปฏิบัติหนาที่ตามที่เราตองการ   ข.   ปฏิบตัิหนาที่ตามสถานภาพที่มีอยู 
ค.   ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ง.   ปฏิบัติตามคําสั่งของครู 

7.  ใครปฏิบัติตามหนาที ่
ก. รัชพลขับรถคาดเข็มขัดนิรภยัทุกครั้ง  ข.   เฉลิมพรนับถือศาสนาคริสต 
ข. แจนรองเพลงในรานคาราโอเกะ  ง.   นนทพาครอบครัวไปพักผอนที่ชายทะเล 

8.  ขอใดคือหลักเสรีภาพ 
ก. การไปใชสิทธิ์ในการเลือกตัง้   ข.   การเลี้ยงดบูิดามารดา 
ค.การประกอบอาชีพตางๆที่สุจริต   ง.   การสงเสริมสุขภาพ 

9.   การอยูรวมกันในชุมชนมีขอดีอยางไร
ก. ไดพัฒนาตนเอง      ข.  ไดชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน 
ค.  ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ  ง.    ไดประกอบอาชีพเพื่อมีรายได 

10.  คนในหมูบานสุขสบายชวยกันทําความสะอาดหมูบานคนในหมูบานมีคุณธรรมขอใด 
ก.สามัคคีธรรม ข.   ปญญาธรรม  ค.คารวธรรม ง.  สารยธรรม
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

   
1. ข  6.  ข 
2. ค  7.  ก 
3. ก  8.  ค 
4. ค  9.  ข 
5. ข  10.  ก 
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แบบฝกปฏิบัต ิ
เร่ือง พลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย  

กระดาษคําตอบแบบประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน 
 

กอนเรียนได………..คะแนน หลังเรียนได………คะแนน 
1.       ก            ข          ค           ง 
2.       ก            ข          ค           ง 
3.       ก            ข          ค           ง 
4.       ก            ข          ค           ง 
5.       ก            ข          ค           ง 
6.       ก            ข          ค           ง 
7.       ก            ข          ค           ง 
8.       ก            ข          ค           ง 
9.       ก            ข          ค           ง 
10.     ก            ข          ค           ง 
 
 

1.       ก            ข          ค           ง 
2.       ก            ข          ค           ง 
3.       ก            ข          ค           ง 
4.       ก            ข          ค           ง 
5.       ก            ข          ค           ง 
6.       ก            ข          ค           ง 
7.       ก            ข          ค           ง 
8.       ก            ข          ค           ง 
9.       ก            ข          ค           ง 
10.     ก            ข          ค           ง 
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ศูนยท่ี 1 พลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย 
 คําชี้แจง   นักเรียนอานคําถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี ้
 

              คะแนน 
 คะแนน 

 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………….. 
 
ศูนยท่ี 2  พลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย 
คําชี้แจง   นักเรียนอานคาํถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี ้
 

               คะแนน 
           คะแนน 

 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………….. 
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ศูนยท่ี  3  ลักษณะประชาธปิไตยในสงัคม 
คําชี้แจง   นักเรียนอานคาํถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี ้
 

              คะแนน 
คะแนน 

 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………….. 
 
ศูนยท่ี  4  สถานภาพของบคุคลในสงัคม 
คําชี้แจง   นักเรียนอานคาํถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี ้
 

               คะแนน 
คะแนน 

 
 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………….. 
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ศูนยท่ี   5   บทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชกิท่ีดีของภาค 
คําชี้แจง   นักเรียนอานคาํถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี ้
  

คะแนน 
คะแนน 

  1……………………… 
  2……………………… 
  3………………………  
  4……………………… 
 
 
 
ศูนยท่ี  6   ศูนยสํารอง 
คําชี้แจง   ใหนกัเรียนอานคําชี้แจงในบัตรคาํถาม  แลวเขียนคําตอบใหถูกตอง 
         

คะแนน 
คะแนน 

 
  1……………………… 
  2……………………… 
  3………………………  
  4……………………… 
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ชุดการสอน 
หนวยที่1  
เรื่อง 

          พลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย 
 

 

 
สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชวงชั้นที่ 2   
ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

 
นางสาววาสนา   นุกูลรัตน 

โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 
จังหวัดพัทลุง 

 



 7

 

 
 
 
 

 
 

 
นางสาววาสนา    นุกูลรัตน 

โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 
จังหวัดพัทลุง 

 
 

 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 

    ศูนยที่1 
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บัตรคําสั่ง 

ศูนยที่  1  เรื่อง   พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย           
 สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันประถมศึกษาปที่5 
 
 
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
 

1. เลือกประธานกลุมเพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรม 
2. เลือกเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่บันทึกสาระสําคัญในแตละศูนย 
3. อานบัตรเนื้อหาใหละเอียดถี่ถวน  อยางนอย 2 เที่ยว 
4. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
5. อานบัตรคําถาม  แลวตอบคําถามลงในแบบฝกปฏิบัติ 
6. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7. เก็บอุปกรณทุกชิ้นใสซองใหเรียบรอยและถูกตอง  ยกเวนแบบฝกปฏิบัติ 
8. เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไป 
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การที่คนเราจะอยูรวมกันเปนสังคมอยางมีความสุขจะตองมีวิธีการปฏิบัติดังนี ้

1. ตองมีความเคารพซึ่งกันและกัน 
2. ตองรูจักชวยเหลือกันเชนชวยกันทํางานและชวยกันแกไขปญหา 
3. ใชเหตุผลในการดําเนินชวีิต 
4. เปนผูนําและผูตามที่ด ี
5. มีระเบียบวินยั 
6. มีความยุติธรรม 
7. และยดึมั่นในจารีตประเพณวีัฒนธรรม 

           วิถีประชาธิปไตย    หมายถึง  การดําเนินชวีิตของคนในสังคมโดยยึดหลักประชาธิปไตยในการอยูรวมกันปฏิบัติตอกันด
เคารพรวมกันทําประโยชนเพื่อความผาสุขของสวนรวมและเมื่อมีปญหาใชเหตุผลในการแกปญหา 
การเปนพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยประกอบดวยคณุธรรม  3  ประการ 

1. คารวธรรม 
2. สามัคคีธรรม 
3. ปญญาธรรม 
4. ปญญาธรรม     

บัตรเนื้อหา 
 
ศูนยที่  1  เรื่อง   พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย          ช้ันประถมศึกษาปที่  5                      
สาระการเรียนรูที่  2   หนาที่พลเมือง 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การปฎิบัติตนเปนพลเมืองดตีามวิถีประชาธิปไตย 
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บัตรคําถาม 
 
ศูนยที่  1  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            

 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 
1. ขอใดหมายถึงการใชหลักประชาธิปไตย 

ก. ไมรับฟงเสียงสวนนอย 
ข. ทําตามใจตนเอง 
ค. ใชความรุนแรงแกปญหา 
ง. ใชเหตุผลเพื่อแกปญหา 

2. ขอใดไมใชผลของการใชหลักประชาธิปไตย 
ก.   งานเสร็จชา 
ข. งานสําเร็จลุลวงดวยดี 
ค. งานเปนระเบียบเรียบรอย 
ง. งานมีประสิทธิภาพ 

3. ขอใดไมใชวิธีการปฏบิัติตนเพื่ออยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
ก. ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ข. ชวยกันแกไขปญหาตางๆ 
ค. มีความเคารพซึ่งกันและกัน 
ง. ทําสิ่งใดโดยไมสนใจผูอ่ืน 

4. การแกไขปญหาในขอใดไมถูกตอง 
ก. ยึดเสียงสวนมากเปนหลัก 
ข. ใชเหตุผลในการแกปญหา    
ค. ถือวาเสียงสวนนอยผิด 
ง. คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
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บัตรเฉลย 

 
ศูนยที่  1  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 

1.        ง 
2.        ก 
3.       ง 
4.       ค  
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พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

 

ศูนยที่ 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาววาสนา    นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 

จังหวัดพัทลุง 
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บัตรคําสั่ง 
 
ศูนยที่  2  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
 

1.  เลือกประธานกลุมเพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรม 
2. เลือกเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่บันทึกสาระสําคัญในแตละศูนย 
3. อานบัตรเนื้อหาใหละเอียดถี่ถวน  อยางนอย 2 เที่ยว 
4. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
5. อานบัตรคําถาม  แลวตอบคําถามลงในแบบฝกปฏิบัติ 
6. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7. เก็บอุปกรณทุกชิ้นใสซองใหเรียบรอยและถูกตอง  ยกเวนแบบฝกปฏิบัติ 
8. เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
       

 
      



 14

 
 

บัตรเนื้อหา 
ศูนยที่  2  การเปนพลเมืองดตีามวิถีประชาธิปไตย 

         สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปท่ี  5                                     
 
 
 
เปนพลเมืองดตีามวิถีประชาธิปไตยประกอบดวยคณุธรรม  3  ประการ 
1. คารวธรรม หมายถึงการมีความเคารพซึ่งกันและกัน 

• เคารพในสถาบันชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย 
• เคารพซึ่งกันและกัน 
• เคารพในอาวุโสและญาติพี่นอง 
• เคารพสิทธิของผูอ่ืนใชเสรีภาพอยางมีขอบเขต 
• เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยเหตผุล 
• เคารพและปฎบิัติตามกฎหมาย 
 

2. สามัคคีธรรมหมายถึงการรวมมือชวยเหลือช่ึงกันและกนัมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอกนัใหเกิด
ประโยชนสวนรวม 
• รวมแรงรวมใจทํางาน 
• สละแรงกายแรงใจและสติปญญาในการทาํงานเพื่อสวนรวม 
• ไมสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืน 
• รวมกันปรับปรุงและพัฒนาใหงานมีประสิทธิภาพ 
• รวมกันรับผิดชอบ 

3. ปญญาธรรมหมายถึงการใชสติปญญาในการดําเนินชวีิต 
• มีความคิดกวางไกล     
• ใชเหตุผลในการแกปญหาตางๆ 
• รูจักคิด 
• รูจักโตแยงดวยเหตุผล     
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บัตรคําถาม 

 
ศูนยที่  2  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 

 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 
1. ใครประพฤตตินเปนผูมีคารวธรรม 

ก. เกงพูดจาหยาบคาย 
ข. กอยทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง 
ค. กบเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
ง. กูถือวาความคดิของตนถูกตอง 

2. ขอใดไมใชการใชหลักสามัคคธีรรม 
ก. รวมกันทํางานดวยความเต็มใจ 
ข. แกไขงานใหมีประสิทธิภาพ 
ค. คํานงึถึงประโยชนสวนตนเปนหลัก 
ง. ทํางานทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

3. ใครใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
ก. วานแสดงความคิดเห็นเขาขางเพื่อน 
ข. ปนโตแยงกับผูอ่ืนดวยเหตุผล 
ค. ปุยวิจารณผูอ่ืนอยางอคต ิ
ง. วีนใชความรูสึกตัดสินปญหา 

4. วิชัยและวินัยเปนเพื่อนสนิทกันทั้งสองนับถือศาสนาตางกันแตยอมรับซึ่งกันและ
กันตรงกับคุณธรรมในขอใด 

ก. คารวธรรม 
ข. สามัคคีธรรม 
ค. ปญญาธรรม 
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ง. คุณธรรม 
 

บัตรเฉลย 
 
ศูนยที่  2  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 
 
 

1. ค 
2. ค 
3. ข 
4. ก 
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ศูนยที่ 3 
 

 
 
 

 
 

นางสาววาสนา    นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 

ลักษณะประชาธิปไตยในสังคม 
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จังหวัดพัทลุง 
 

บัตรคําสั่ง 
 
ศูนยที่ 3  เรื่อง  ลักษณะประชาธิปไตยในสังคม 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
 

1. เลือกประธานกลุมเพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรม 
2. เลือกเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่บันทึกสาระสําคัญในแตละศูนย 
3. อานบัตรเนื้อหาใหละเอียดถี่ถวน  อยางนอย 2 เที่ยว 
4. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยในสังคม 
5. อานบัตรคําถาม  แลวตอบคําถามลงในแบบฝก 
6. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7. เก็บอุปกรณทุกชิ้นใสซองใหเรียบรอยและถูกตอง  ยกเวนแบบฝกปฏิบัติ 
8. เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไป 
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บัตรเนื้อหา 

 
ศูนยที่  3 เรื่อง  ลักษณะประชาธิปไตยในสังคม 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 
  

ลักษณะประชาธิปไตยในครอบครัว 
1.  แสดงความคดิเห็นอยางมีเหตุมีผล 
2. รับฟงความคิดเห็นของทุกคนใชเสียงขางมากในการตัดสินปญหา 
3. ทํางานรวมกันและปรึกษาบุคคลในครอบครัว 
4. เคารพกฏระเบียบหรือขอบังคับ 

 ลักษณะประชาธิปไตยในโรงเรียน 
1.    แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
2. รับฟงความคิดเห็นของทุกคนและยอมรับเมื่อผูอ่ืนมีเหตผุลดีกวา 
3. ตัดสินใจโดยเสียงขางมาก 
4. ปฎิบัติตามกฏระเบียบ 

ลักษณะประชาธิปไตยในชุมชน 
1. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
2. รับฟงความคิดเห็นของทุกคนและยอมรับเมื่อผูอ่ืนมีเหตผุลดีกวา 
3. ตัดสินใจโดยใชความคิดเหน็เสียงขางมากของคนในชุมชน 
4. ปฎิบัตติามกฎระเบียบ 
5. ปรึกษาหารือในการทํางาน 
6. ปฏิบัติตามหนาที่ของตน 
7. ติดตามขาวสารบานเมืองและราชการในการตัดสินใจ 
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บัตรคําถาม 
 
ศูนยที่  3 เรื่อง  ลักษณะประชาธิปไตยในสังคม 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 

 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถูกที่สุด 
1. คนในชุมชนจะอยูเปนสุขขึ้นอยูกับขอใด 

ก. ตางคนตางอยู 
ข. ตางคนตางอาชีพ 
ค. ทุกคนเปนญาติ 
ง. ทุกคนเคารพกฏหมาย 

2. เมื่อเห็นเด็กขีดเขียนฝาผนังวัดนักเรียนควรจะปฏิบัติอยางไร 
ก. ยืนดูเฉยๆ 
ข. หาผาชุบน้ํามาเช็ด 
ค. ชวยขีดเขียนตอใหสวยงาม 
ง. เขาไปตักเตือนและเช็ดออกมาใหหมด 

3. บุคคลในขอใดใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน 
ก. วิชัยทิ้งขยะลงในคลอง 
ข. วินัยสรางโรงงานริมแมน้ํา 
ค. สุดาชวยกวาดขยะบนถนน 
ง. สมปองเลี้ยงสัตวในลําคลอง 

4.   สมาชิกของครอบครัวควรมีลักษณะอยางไร 
ก. รับผิดชอบตอหนาที่ของตน 
ข. หารายไดใหกับครอบครัวมากๆ 
ค. ปองกันบุคคลภายนอกเขาบาน 
ง. คอยควบคุมการทํางานของคนในบาน 
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บัตรเฉลย 

 
ศูนยที่  3 เรื่อง  ลักษณะประชาธิปไตยในสังคม 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 
 
 
 
 

1. ง 
2. ง 
3. ค 
4. ก 
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              ศูนยที่4 
 
 

สถานภาพของบุคคลในสังคม 
 
 
 

 

 
 

 

นางสาววาสนา    นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 

จังหวัดพัทลุง 
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บัตรคําสั่ง 
 
ศูนยที่  4 เรื่อง  สถานภาพของบุคคลในสังคม 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
 

1. เลือกประธานกลุมเพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรม 
2. เลือกเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่บันทึกสาระสําคัญในแตละศูนย 
3. อานบัตรเนื้อหาใหละเอียดถี่ถวน  อยางนอย 2 เที่ยว 
4. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
5. อานบัตรคําถาม  แลวตอบคําถามลงในแบบฝกปฏิบัติ 
6. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7. เก็บอุปกรณทุกชิ้นใสซองใหเรียบรอยและถูกตอง  ยกเวนแบบฝกปฏิบัติ 
8. เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

บัตรเนื้อหา 
ศูนยที่  4 เรื่อง  สถานภาพของบุคคลในสังคม 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 สถานภาพของบุคคลในสังคม 

สถานภาพหมายถึงตําแหนงของบุคคลในสังคมซึ่งเราตองปฏิบัติตนใหเหมาะ      
มบุคคลหนึ่งอาจมีหลายสถานภาพ 

 ประเภทของสถานภาพ 
1.  สถานภาพที่ไดมาโดยกําเนิด 

1.1      สถานภาพทางเครือญาติ   เชน  พอ  แม  ลกู  พ่ี  นอง  ปู ยา ตายาย 
1.2      สถานภาพทางเพศ  เชน เพศหญงิ  เพศชาย 
1.3      สถานภาพทางเชื้อชาติเชน  คนไทย  คนจีน  คนอังกฤษ 
1.4     สถานภาพทางถิ่นกําเนิด เชน คนภาคกลาง   ภาคใต ภาคเหนือ 
1.5     อ่ืนๆ      

 2.    สถานภาพที่ไดมาดวยความสามารถ       
      2.1      สถานภาพทางการศึกษา เชน จบปริญญาตรี 
        2.2    สถานภาพทางอาชีพ  เชน  ครู ชาวนา  นายแพทย 

2.3    สถานภาพทางการสมรส เชน สามี  ภรรยา   
2.4    สถานภาพทางการศึกษา เชน จบปริญญาตร ี
 2.5   สถานภาพทางอาชีพ  เชน  ครู ชาวนา  นายแพทย 
 2.6    สถานภาพทางการสมรส เชน สามี  ภรรยา         2.7    อ่ืนๆ 
 
บทบาท หมายถึง การปฎิบัติตามหนาที่ตามสถานภาพที่มีอยูเชน นายธงชัยมีสถานภาพเปน
บิดาบทบาทคือเลี้ยงดูสงเสียใหบุตรไดรับการศึกษาเปนตน 
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บัตรคําถาม 

 
ศูนยที่  4 เรื่อง  สถานภาพของบุคคลในสังคม 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 

 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. ขอใดไมใชผลดีของการปฏิบัติตามบทบาทหนาที ่
ก. ชุมชนเปนระเบียบเรียบรอย 
ข. เกิดความภาคภูมิใจ 
ค. สังคมสงบสุข 
ง. ฐานะดีขึ้น 

2. ขอใดไมใชสถานภาพทีไ่ดมาโดยกําเนิด 
ก. สถานภาพทางเครือญาติ 
ข. สถานภาพทางเชื้อชาติ 
ค. สถานภาพทางถิ่นกําเนิด 
ง.  สถานภาพทางอาชีพ 

3. สถานภาพที่ตดิตัวมาตั้งแตกาํเนิดคือขอใด 
ก. นา 
ข. อาชีพ 
ค. ครู 
ง. สามี 

4. ขอใดไมใชบทบาทของนักเรียน 
ก. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
ข. แกลงเพื่อนทีไ่มตั้งใจเรียน 
ค. เคารพเชื่อฟงครู 
ง. เขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด 
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บัตรเฉลย 

 
ศูนยที่  4 เรื่อง  สถานภาพของบุคคลในสังคม 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 
 
 

1. ง 
2. ง 
3. ก 
4.  ข 
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              ศูนยที่5 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

นางสาววาสนา    นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 

จังหวัดพัทลุง 
 
 

บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดและภาค 
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บัตรคําสั่ง 
 
ศูนยที่  5 เรื่อง  บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดและภาค 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
 

1. เลือกประธานกลุมเพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรม 
2. เลือกเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่บันทึกสาระสําคัญในแตละศูนย 
3. อานบัตรเนื้อหาใหละเอียดถี่ถวน  อยางนอย 2 เที่ยว 
4. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
5. อานบัตรคําถาม  แลวตอบคําถามลงในแบบฝกปฏิบัติ 
6. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7. เก็บอุปกรณทุกชิ้นใสซองใหเรียบรอยและถูกตอง  ยกเวนแบบฝกปฏิบัติ 
8. เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไป 
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บัตรเนื้อหา 
 ศูนยที่  5 เรื่อง  บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชกิที่ดีของจังหวัดและภาค 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 
  
 บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดและภาค 

การเปนสมาชิกที่ดีของจังหวัดและภาคจะตองเปนผูที่ตระหนักถึงบทบาท
หนาที่ที่ตนจะตองปฏิบัติตอสังคมในดานตางๆดังนี้ 
1.  มีความรักและภาคภูมิใจในจังหวัดและภาคของตน 
2. ชวยกันรักษาพัฒนาจังหวัดและภูมิภาคของตนใหมีความเจริญและมีความเปน

ระเบียบเรียบรอยเปนที่ประทับใจของผูที่พบเห็น 
3. เคารพและปฏิบัติตามขนบธรรมประเพณีวัฒนธรรมระเบียบขอบังคับกฎหมาย

ของชุมชนและประเทศชาติ 
4. รวมมือกันอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีงาน

ของจังหวัดและภาค 
5. เสียสละแรงงานหรือทรัพยสวนตัวใหแกชุมชนของตนเองตามกําลัง

ความสามารถและในโอกาสที่เหมาะสม 
6. รวมมือปองกันและแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้นเชนปญหายาเสพติด  ปญหา

อาชญากรรม 
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บัตรคําถาม 
ศูนยที่  5 เรื่อง  บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดและภาค 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 

 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. การที่บุคคลปฏิบัติตามหนาที่ของตนจะเกดิผลดีตอสังคมในดานใดมากที่สุด 
ก. สังคมสงบสุข 
ข. ฐานะดีขึ้น 
ค. ความสามัคคี 
ง. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของใคร 
ก.  ครู 
ข. นักเรียน 
ค. พอแม 
ง. ทุกคน 

3. ใครปฏิบัติตนเปนพลเมืองด ี
ก. เตามาโรงเรียนสาย 
ข. จอยทิ้งขยะในแมน้ําลําคลอง 
ค. จิ้วทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
ง. อํ่าพาคนแกขามถนน 

4. ใครปฏิบัติตามหนาที่ของตน   
ก. มานีฝากเงินกนิดอกเบีย้ 
ข. มนัสมีที่ดินหลายพันไร 
ค. มานิตยชวยขุดลอกคูคลอง 
ง. วีรามีญาติไปเรียนตางประเทศ 
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บัตรเฉลย 
 
ศูนยที่  5 เรื่อง  บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดและภาค 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 
 
 

1. ก 
2. ง 
3. ง 
4. ค 
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ศูนยที่ 6 

 
 
 

ศูนยสํารอง 
 
 

นางสาววาสนา    นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 

จังหวัดพัทลุง 
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บัตรคําสั่ง 
ศูนยสํารอง   เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
 

1.  เลือกประธานกลุมเพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรม 
2. เลือกเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่บันทึกสาระสําคัญในแตละศูนย 
3. อานบัตรเนื้อหาใหละเอียดถี่ถวนอยางนอย 2 เที่ยว 
4. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
5. อานบัตรคําถามแลวตอบคําถามลงในแบบฝกปฏิบัติ 
6. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7. เก็บอุปกรณทุกชิ้นใสซองใหเรียบรอยและถูกตอง  ยกเวนแบบฝกปฏิบัติ 
8. เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไป 
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บัตรคําถาม 
 
ศูนยสํารองเรื่อง   พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถูกที่สุด 
1. ใครใชหลกัคารวธรรมในการปฎิบัติตน 

ก. ฝายเห็นผูใหญแลวเดินหนี 
ข. เกดรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคน 
ค. ตูหยิบของเพื่อนโดยไมขออนุญาต 
ง. ทิพยเชื่อความคิดของถูกตอง 

2. บทบาทหมายถึงขอใด 
ก. ปฏิบัติหนาที่ตามที่เราตองการ 
ข. ปฏิบัติหนาที่ตามสถานภาพที่มีอยู 
ค. ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของพอแม 
ง. ปฏิบัติหนาที่ตามคําขอของเพื่อน 

3. ขอใดไมใชลกัษณะสมาชิกที่ดีของชุมชน 
ก. รักและภูมิใจในชุมชนของตน 
ข. รักษาและพัฒนาชุมชนใหเจริญ 
ค. ยายไปอยูที่อ่ืนเนื่องจากชุมชนของตนไมสะอาด 
ง. บริจาคเงินใหแกเด็กยากจน 

4. ขอใดปฏิบัติไมถูกตอง 
ก. ตอยขับรถฝาไฟแดง 
ข. ตามเก็บเงินไดสงเจาหนาที่ตํารวจ 
ค. ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ง. วีระเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
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บัตรเฉลย 
ศูนยสํารอง เรื่อง   พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 
 

1.      ข 
2.      ข 
3.      ค 
4.      ก 
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