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นางสาววาสนา   นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบานคหูาสวรรค 
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อํานาจอธิปไตย 
 

    ศูนยที่1 



 

บัตรคําส่ัง 
 
ศูนย ที่ 1     อํานาจอธิปไตย 
 สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
1. เลือกประธานกลุมเพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรม 
2. เลือกเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่บันทึกสาระสําคัญในแตละศูนย 
3. อานบัตรเนื้อหาใหละเอียดถี่ถวน  อยางนอย 2 เที่ยว 
4. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในบัตรเนื้อหา 
5. แลวตอบคําถามลงในแบบฝกปฏิบัติ 
6. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7. เก็บอุปกรณทุกชิ้นใสซองใหเรียบรอยและถูกตอง  ยกเวนแบบฝกปฏิบัติ 
8. เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัตรเนื้อหา 

ศูนยที่  1  เรื่อง   อํานาจอธิปไตย 
สาระการเรียนรูที่  2   หนาที่พลเมือง   ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

โครงสรางของรัฐธรรมนูญ 
 ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันแบงแยกมิได 
1. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
2. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 
3. พระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใดจะกลาวหาหรือ

ฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดมิได 
อํานาจอธิปไตย 
 รัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสูงสุดของประเทศเปนกฎหมายทีกําหนดรูปแบบของการ
ปกครองประเทศกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรที่สําคัญของรัฐระบุหนาที่ของราษฎรมี
บทบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎรถากฎหมายฉบับใดมีขอความขัดแยงกับ
รัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับนั้นยอมใชบังคับไมได 

อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากปวงชนชาวไทยและ
พระมหากษัตริยซึ่งเปนองคประมุขของประเทศทรงใชอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว 
อํานาจอธิปไตยแบงออกเปน  3  ประการคือ 
 1.   อํานาจนิติบัญญัตหิมายถึงอํานาจในการออกฎหมาย  ยกเลกิหรือแกไขเพิ่มเติมมี
รัฐสภาประกอบไปดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒสภาเปนผูใชอํานาจนี้ในนาม
พระมหากษัตริย 
 2.   อํานาจบริหารหมายถึงอํานาจในการดําเนินการบริหารประเทศ 
ใหเปนไปตามกฎหมายคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจนี้ในนามของ 
พระมหากษัตริย 

3.อํานาจตุลาการหมายถึงอํานาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีตางๆเพื่อ 
รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและใหความยุติธรรมแกทุก 
ฝายศาลใชอํานาจตุลาการในนามของพระมหากษัตริย 

 



 
 
        บัตรคําถาม 
ศูนยที่  1  เร่ือง  อํานาจอธิปไตย  
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 
1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1.  อํานาจใดเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
 ก.   อํานาจบรหิาร   ข.   อํานาจนิตบิัญญัติ 
 ค.   อํานาจตุลาการ   ง.    อํานาจอธิปไตย 
2.   กฎหมายทกุฉบับตองอยูภายใตหลักการของขอใด 
 ก.   รัฐธรรมนูญ     

ข.    คณะรัฐบาล 
 ค.   ปวงชนชาวไทย    

ง.   ขาราชการ 
3.   การรูและศึกษารัฐธรรมนูญเปนสิ่งจําเปนเพราะอะไร  
 ก.    จะไดใชสิทธิของตนเองถูกตอง 
 ข.   จะไดดําเนนิชีวิตไดถูกตอง 
 ค.    บุคคลตองอยูกับกฎหมาย 
 ง.    บุคคลจะไดรูหนาที่  สิทธิ  เสรีภาพของตนและปฎิบตัิไดถูกตอง 
4.   ขอใดแสดงวากฎหมายรฐัธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
 ก.   พระมหากษัตริยทรงรางขึ้น 
 ข.   หามมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 
 ค.    พระมหากษัตริยทรงประทานรัฐธรรมนูญ 
 ง.    กฎหมายใดขัดแยงกับรัฐธรรมนูญจะใชบังคับไมได 
  
 
 



บัตรเฉลย 
 
ศูนยที่  1  เรื่อง  อํานาจอธิปไตย 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                                     
 
 
 
 

1.   ง 
2.   ก 
3.   ง 
4.   ง     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ศูนยที่ 2 

 

 
 

นางสาววาสนา   นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบานคหูาสวรรค 

เทศบาลเมืองพัทลุง   จังหวัดพทัลุง 
 

หลักสําคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตย 



บัตรคําสั่ง 
 
ศูนยที่  2  เรื่อง  หลักสําคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
สาระการเรียนรูที่  2   หนาที่พลเมือง   ช้ันประถมศึกษาปที่  5 
 
  
 
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
 

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

 
 



บัตรเนื้อหา 
ศูนยที่  2  เรื่อง   หลักสําคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
สาระการเรียนรูที่  2   หนาที่พลเมือง   ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

 
     

 หลักสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี  3  ประการดังนี้ 
1. สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
2. องคกรของรัฐ 3 องคกรคือ ฝายนิติบัญญัติ  ฝายบรหิารและฝายตุลาการ 
3. หลักนิติธรรมหมายถึงการใชกฎหมายเปนเกณฑสําคัญเพื่อใหเกิดความ

ยุติธรรมระหวางประชาชนดวยกัน 
สิทธิหมายถึง  อํานาจอันชอบธรรมทีบุ่คคลพึงมีในฐานะที่เปนพลเมืองของประเทศ

โดยอยูภายใตขอบเขตกฎหมายเชนสิทธิในการเลอืกตั้ง  สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในการเลือก
ที่อยูอาศัย สิทธิในการประกอบอาชีพ  สิทธิในชื่อเสียงและเกียติยศ 

เสรีภาพหมายถึง  การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลตามสิทธิที่มีอยูโดยไมรุกล้ํา
สิทธิของผูอ่ืนเชน เสรีภาพในการประกอบอาชีพ  เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพใน
การนับถือศาสนา 
 ความเสมอภาคหมายถึง  ความเทาเทียมกันประชาชนทุกคนที่อยูภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจะไดรับสิทธิเสรีภาพและความคุมครองจากกฎหมายเทาเทียมกัน 

หนาที่ หมายถึงกิจที่จะตองทําในฐานะที่เปนคนไทยตามที่กฎหมายบัญญัติไวเชน 
1. บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
2. บุคคลมีหนาทีปองกันประเทศชาติผูชายไทยทุกคนเมื่อถึงกําหนดไมควร

หลีกเลี่ยงการเขารับการคัดเลือกทหาร 
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. หนาที่เสียภาษี 
5. มีหนาที่ไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง 

 
  



บัตรคําถาม 
 
ศูนยที่  2  เรื่อง   หลักสําคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
สาระการเรียนรูที่  2   หนาที่พลเมือง   ช้ันประถมศึกษาปที่  5 
                   
 

 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1.   ขอใดเปนหนาที่ของพลเมืองดีที่ทุกคนพึงกระทํา 
  ก.    ปองกันชาติ 
  ข.    ไปเรียนตอตางประเทศ 
  ค.      ทัศนศึกษาตางจังหวัด 
  ง.      บวชเรียนในพุทธศาสนา 
 2.   ขอใดไมใชหนาที่ตามกฎหมายของประชาชนชาวไทย 
  ก.   การเสียภาษี 
  ข.   การบวชพระ 
  ค.   การเกณฑทหาร 
  ง.   การทําบัตรประชาชน 
 3.   สิทธิใดที่อยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
  ก.   สิทธิในการเลือกตั้ง 
  ข.   สิทธิในทรัพยสิน 
  ค.   สิทธิในการเลือกที่อยูอาศัย 
  ง.   ถูกทุกขอ 
 4.   อํานาจอันชอบธรรมที่บุคคลพึงมีในฐานะเปนพลเมืองของประเทศตรงกับขอใด 
  ก.   สิทธิ 
  ข.   เสรีภาพ 
  ค.   ความเสมอภาค 
  ง.    หนาที ่
 

 



 
บัตรเฉลย 

ศูนยที่  2  เรื่อง   หลักสําคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
สาระการเรียนรูที่  2   หนาที่พลเมือง   ช้ันประถมศึกษาปที่ 5                          
 
 
 
 

1. ก 
2.  ข 
3. ง 
4. ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนยที่ 3 
 
 
 
 

ลักษณะ 

 
 
 

นางสาววาสนา   นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบานคหูาสวรรค 

เทศบาลเมืองพัทลุง   จังหวัดพทัลุง 

การบริหารราชการแผนดิน 



 
บัตรคําสั่ง 

 
ศูนยที่ 3  เรื่อง  การบริหารราชการแผนดิน 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 
 

โปรดอานบัตรคําสั่ง   และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรเนื้อหา 
ศูนยที่ 3  เรื่อง  การบริหารราชการแผนดิน 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                                     
  

การบริหารราชการแผนดิน 
การบริหารราชการแผนดินเปนหนาท่ีของฝายบริหาร(รัฐบาล)มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา 

    การบริหารราชการแผนดนิแบงเปน  3สวน 
1. บริหารราชการสวนกลางเปนการจัดการปกครองหรือการใหบริการสาธารณะซึ่งรัฐบาลใน

ฐานะฝายปกครองเปนผูดําเนนิจัดทําเพื่อสนองความตองการของประชาชนทั่วประเทศ
ประกอบดวย สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม 

2. การบริหารราชการสวนภูมภิาคไดจดัแบงหนวยงานออกเปนจังหวดั  อําเภอ กิ่งอําเภอ 
ตําบลและหมูบาน 

3. การบริหารราชการสวนทองถ่ินหมายถึงการบริหารราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนใน
ทองถ่ินๆไดปกครองกันเองและสามารถดําเนินกจิกรรมทีทองถ่ินตองการไดดวยความ
รวมมือของประชาชนดวยกนัเอง 

การบริหารราชการสวนทองถ่ินไดแบงรูปแบบออกเปน  เทศบาล   องคการบริหารสวนจังหวัด(  
อบจ.)  องคการบริหารสวนตําบล  (  อบต. ) และการปกครองรูปพิเศษไดแก กรุงเทพมหานคร
และพัทยา 
 เทศบาลไดจัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แบง เปน   3 ประเภท 

1. เทศบาลตําบล  มีสมาชิกสภา  12  คน                                       
2. เทศบาลเมือง   มีสมาชิกสภา   18  คน 
3. เทศบาลนคร    มีสมาชิกสภา   24  คน 

โครงสรางของเทศบาลมีฐานะเปนทบวงการเมืองมีองคประกอบ 2 สวนคือ  สภาเทศบาลและ
คณะเทศมนตรี 
องคการบริหารสวนตําบลไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน 
ตําบลพ.ศ2537จะประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลอันมีประธานและรองประธาน

และสมาชิกหมูบานละ 2 คนและนายกมาจากการเลือกตัง้อยูในคราวละ  4  ป 
 



บัตรคําถาม 
 
ศูนยที่ 3  เรื่อง  การบริหารราชการแผนดิน 
 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                            
 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถูกที่สุด 
1.  องคการบริหารสวนจังหวัดยึดหลักใดในการปกครอง 

ก. การรวมอํานาจ 
ข. การกระจายอํานาจ 
ค. การสลายอํานาจ 
ง. การจัดสรรอํานาจ 

2. อบต.ตรงกับขอใด 
ก. องคการบริหารสวนตําบล 
ข. องคการบริหารสวนจังหวัด 
ค. เทศบาล 
ง. กรุงเทพมหานคร 

3. เหตุที่รัฐมุงใหประชาชนในทองถ่ินจัดการปกครองกันเองเพราะคนในทองถ่ินมี
ลักษณะเชนใด 

ก. รูจักมักคุนกัน 
ข. ปกครองยาก 
ค. รูสภาพและความตองการทองถ่ิน 
ง. ไมตองการใหผูอ่ืนมาปกครอง 

4. เทศบาลเมืองมีสมาชิกสภากี่คน 
ก. 12    คน 
ข. 18     คน 
ค. 24     คน               
ง.   ง.   36  คน 

 
 



บัตรเฉลย 
 
ศูนยที่ 3  เรื่อง  การบริหารราชการแผนดิน 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 
 
 

1. ข 
2. ก 
3. ค 
4. ข 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                ศูนยที่4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววาสนา   นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบานคหูาสวรรค 

เทศบาลเมืองพัทลุง   จังหวัดพทัลุง 

การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 



 
บัตรคําสั่ง 

 
ศูนยท่ี  4 เร่ือง การมสีวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรเนื้อหา 
ศูนยท่ี  4  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
 
 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                                     
 
 
  
  

การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
1. ทุกคนมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
2. สังเกตพฤติกรรมของนักการเรียนหากพบวามีความไมชอบมาพา

กลในการเลอืกตั้งแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
3. ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจํานวน 20,000คนมีสิทธิเขาชื่อเสนอ

กรางกฎหมายตอประธานรัฐสภาและถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองได 

4. ในการปกครองสวนทองถิ่นราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
สวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิใน
การเลือกตั้งมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อให
สภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได 

5. ราษฎรผูมีสิทธิในการเลอืกตั้งในองคสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไม
นอยกวาสามในสี่ของผูจํานวนมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง
เห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบริหารทองถิ่นใดขององคกรนั้น
ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นนั้นพนจากตําแหนง 

 
  

 
 



บัตรคําถาม 
ศูนยท่ี  4 เร่ือง  การมสีวนรวมในกิจกรรมทางการเมอืง 
 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 

 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. ถานักเรียนมีสิทธิในการเลือกตั้งควรเลือกบุคคลแบบใด 
ก. มีช่ือเสียง 
ข. มีฐานะมั่งคง 
ค. มีบุคคลิกดี 
ง. มีความเสียสละ 

2. ขอใดถือวาไมสงเสริมประชาธิปไตย 
ก.   จัดอภิปรายทางการเมือง 
ข.   นอนหลับทับสิทธิ์ 
ค.    คัดคานผุนํา 
ง.    เขียนบทความวจิารณงานของรัฐบาล 

3. การกระทําในขอใดที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของประชาธปิไตย 
ก.   ครูใหนกัเรียนวาดรูปนก 
ข.   ครูจัดเวรทําความสะอาด 
ค.   นักเรียนชวยกันเลือกหัวหนาชั้น 
ง.   นักเรียนทกุคนตองการหยุดเรียน 

4. นักเรียนสามารถมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางไร 
ก.   ไปใชสิทธิเลือกตั้งสส. 
ข.    ชวยนกัการเมืองหาเสียง 
ค.    ชวยนกัการเมืองแจกของ 
ง.     ความกตญัู   ติดตามขาวสารบานเมืองจากสื่อตางๆ 
 

 



บัตรเฉลย 
ศูนยท่ี  4 เร่ือง การมสีวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 
 
 

1. ง 
2. ข 
3. ค 
4. ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

              ศูนยที่5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

นางสาววาสนา   นุกูลรัตน 
โรงเรียนเทศบานคหูาสวรรค 

เทศบาลเมืองพัทลุง   จังหวัดพทัลุง 

บทบาทหนาที่ของตํารวจกํานัน 

  ผูใหญบาน 



 
บัตรคําสั่ง 

 
ศูนยที่  5 เรื่อง  บทบาทหนาทีของตํารวจ ผูใหญบาน กํานัน 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    บัตรเนื้อหา 
ศูนยที ่ 5 เรื่อง   บทบาทหนาที่ตํารวจกํานัน ผูใหญบาน 
 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
ตําวต 
บทบาทหนาที่ตํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหนาทีต่ํารวจ 
 บทบาทหนาทีข่องตํารวจมีหนาที่บําบัดทุกข  บํารุงสุขดูแลความปลอดภัย และใหบริการ
ประชาชนมีอํานาจหนาที่จับกุมผูทําผิดกฎหมายมาดําเนนิคด ี
บทบาทหนาทีข่องกํานัน 
 บทบาทหนาทีก่ํานันผูใหญบานมีหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขแกราษฎรในตําบลหรือหมูบานตาม
นโยบายของอาํเภอและจังหวัดแตไมมีอํานาจจับกมุผูกระทําผิดทางกฎหมายมาดาํเนินคดีเพยีงแตไกลเกลี่ย
เร่ืองขัดแยงของราษฎร 
หนาที่  คือ  ส่ิงที่บุคคลพึงกระทําหรืองดเวนไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อความสงบเรียบรอยและ
ความเจริญกาวหนาของสวนรวมและประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว 
 สิทธิและหนาที่เปนสิ่งที่คูกนัเมื่อบุคคลไดรับสิทธิซ่ึงเปนผลประโยชนสวนตนทีจ่ะไดรับการ
คุมครองโดยกฎหมายบุคคลก็ตองมีหนาทีค่วบคูกันไปดวยเพื่อประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม
รัฐธรรมนูญไดกําหนดหนาที่ไวดังนี ้
หนาที่ของพลเมือง 
 1.   หนาที่รักษาชาติ   ศาสนา  พระมหากษตัริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ 
 2.   หนาทีปองกันประเทศหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายกาํหนด 

3.   ประพฤติตนใหเปนผูมีระเบียบและเคารพตอกฎหมาย 
4.   ประกอบอาชีพสุจริต 
5.   เปนหูเปนตาใหแกเจาหนาที่เมื่อเหน็ผูทําผิดกฎหมาย 
6.   หนาที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
7.   หนาที่รับการศึกษาอบรมตามที่กฎหมายกําหนด 

 
 . 
 



 
บัตรคําถาม 

ศูนยที่  5 เรื่อง  บทบาทหนาที่ของตํารวจกํานันผูใหญบาน 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 

 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1.  ใครเปนผูมีอํานาจจับกมุผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 
ก. กํานัน 
ข. ผูใหญบาน 
ค. ตํารวจ 
ง. สารวัตรกํานัน 

2. ขอใดคือความรับผิดชอบของพลเมือง 
ก. เปนตํารวจ 
ข. เคารพกฎหมาย 
ค. รับราการทหาร 
ง. ไปเรียนตางประเทศ 

3. ขอใดมิใชหนาที่ของพลเมืองที่ดี 
ก. ประกอบอาชพีสุจริต 
ข. มีความรักใครสามัคคี 
ค. เดินขบวนเรียกรองคาแรง 
ง. เคารพกฎหมายบานเมือง 

4. มีคนแทงกนัตายผูเห็นเหตุการณควรจะไปบอกใคร 
ก. ตํารวจ 
ข. ญาติพี่นอง 
ค. นายอําเภอ 
ง. บุรุษไปรษณยี 

 
 



บัตรเฉลย 
ศูนยที่  5 เรื่อง  บทบาทหนาที่ของตํารวจกํานันผูใหญบาน 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
1. ค 
2. ข 
3. ค 
4. ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



บัตรคําสั่ง 
 

ศูนยที่  6 สํารองบทบาทหนาที่ตํารวจกํานันผูใหญบานพลเมอืง 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัตรคําถาม 

ศูนยที่  6  สํารองเรื่อง  บทบาทหนาที่ของตํารวจกํานันผูใหญบาน 
 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 

 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. ขอใดเปนหนาที่หลักของประชาชนที่พึงปฏิบัติ 
 ก.    จับผูที่ทําผิดมาลงโทษ 
 ข.    เขารับราชการ 
 ค.   ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ง.    เขารับการศึกษา 
2   การรักษาไวซ่ึงชาติศาสนาพระมหากษัตริยเปนหนาที่ของใคร 
 ก.    ทหาร 
 ข.    ตํารวจ 
 ค.    รัฐบาล 
 ง.    ประชาชนทุกคน. 
3.   ถาทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแลวในสังคมไมจําเปนตองมีส่ิงใด 
 ก.    ทหาร 
 ข.    ตํารวจ 
 ค.    รัฐบาล 
 ง.    ประชาชนทุกคน. 
4.   ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองประเทศไดโดยวิธีใด 
 ก.   ชวยกันเสยีภาษ ี
 ข.    สมัครเขาเปนทหาร 
 ค.    ลงคะแนนเลือกตั้งผูแทน 
 ง.    ปองกันภยัจากคอมมวินสิต 

 



 
บัตรเฉลย 

ศูนยที่  6 เรื่อง  บทบาทหนาที่ของตํารวจกํานันผูใหญบาน 
สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                             
 
 
 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบกอนเรียน 

 
 
 
 
1. ค 
2. ง 
3.    ข 
4.    ค 

 



แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
ชุดที่3 เร่ือง  การเมืองการปกครอง 

 สาระการเรียนรู   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปที่  5                    
เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. ขอใดคืออํานาจนิติบัญญัต ิ
 ก.   การบริหารประเทศ   ข.   การตัดสินคดีความ 
 ค.   การออกกฎหมาย   ง.   การใชกฎหมาย 
2. ในรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของบุคคลใด 
 ก.   ตํารวจ  ข.   พระมหากษัตริย ค.   ทหาร ง.   ปวงชนชาวไทย 
3. อํานาจอธิปไตยแบงออกไดเปนกี่ประเภท 
 ก.   2   ประเภท          ข.   3  ประเภท       ค.   4    ประเภท       ง.    5   ประเภท 
4. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเริม่ใชเมื่อใด 
 ก.   5   ธันวาคม  2540 ข.   24  สิงหาคม  2550   ค.    12  ธันวาคม  2540   ง.   19   สิงหาคม  2550 
5. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับอํานาจตุลาการ 
 ก.   พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 ข.   อํานาจตุลาการเปนอํานาจในการปกครองประเทศ 
 ค    การตัดสินคดีความเปนอาํนาจของตุลาการ  
 ง.   อํานาจตุลาการชวยใหเกดิความยตุิธรรมในสังคม 
6.   ใครใชสิทธิตนเองไมเหมาะสม 
 ก.   เอขุดบอเล้ียงปลาที่สวนหลังบาน ข.   แอเปดเพลงเบาๆในบาน 
 ค.   ออใชโทรศัพทสาธารณะนาน  ง.   ออมไมยอมใหผูอ่ืนมาจอดรถขวางประตูหนาบาน 
7.     กฎหมายทุกฉบับตองอยูภายใตหลักการขอใด 
 ก.   รัฐธรรมนุญ  ข.   เจาหนาทีข่องรัฐ      ค.   พรรคการเมือง ง.   ประชาชน 
8.   การรูและศึกษารัฐธรรมนูญเปนสิ่งจําเปนเพราะเหตผุลขอใด 
 ก.   จะไดใชสิทธิของตนถกูตอง ข.   จะไดดําเนนิชีวิตไดถูกตอง 
 ค.    บุคคลตองอยูกับกฎหมาย ง.    บุคคลจะไดรูหนาที่ สิทธิ เสรีภาพของตนและปฎิบัตไิดถูกตอง 
9.   ขอใดเปนการบริหารสวนทองถ่ิน 
 ก.    อบต. ข.  อําเภอ  ค.    จังหวดั  ง.   กระทรวง 
10.   ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญตัิผานทางใด 
 ก.   รัฐสภา ข.   องคมนตรี  ค.   รัฐมนตรี  ง.   วุฒิสภา 

 
 



 บัตรเฉลย 
แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 

หนวยที่ 3   เร่ืองการเมืองการปกครอง 
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



 
คํานํา 

 
การจัดการเรียนรู  โดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เปนกจิกรรมการเรียนการ

สอนที่มีลักษณะเฉพาะ  มีขั้นตอนเปนลําดับ  จะขามขั้นตอนมิได  เปนการจัดการเรียนรู
แบบกลุมกิจกรรม  ระบบหมุนเวียน  โดยจัดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ดังนั้นจึงจําเปนตอง
จัดทําคูมือการใชชุดการสอนขึ้นเพื่อใหครูผูสอนไดศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
         หวังวาคูมือการใชชดุการสอนจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี 
 
 
        วาสนา  นุกูลรัตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชี้แจง 
 

 คูมือการใชชุดการสอนเลมนี้  ไดเรียบเรียงและจัดทําขึ้นเพื่อใชรวมกับชุดการสอน  
ครูผูสอนจะตองศึกษาคูมือเลมนี้ใหละเอียดถี่ถวน  กอนทีจ่ะนาํชุดการสอนไปใช  เพื่อให
เกิดความเขาใจและปฏบิัติกิจกรรมไดถูกตอง  ซึ่งจะมีผลใหการจัดการเรียนการสอนเกดิผล
สัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น 
 คูมือการใชชดุการสอนเลมนี้  มีเนื้อหาสาระประกอบดวยสวนตาง ๆดังนี้ 

สวนประกอบของชุดการสอน 
การใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 
แผนภูมิการใชชุดการสอน 
แผนภูมิการจัดชั้นเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
เฉลยขอทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
สวนประกอบตาง ๆเหลานี้  ครูจะไดศึกษาในรายละเอียดตอไป 
 
         วาสนา  นกุูลรัตน 

 
 
 
                       

 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                               
หนา 

- สวนประกอบของชุดการสอน                                                                           1 
- การใชชุดการสอน                                                                                             3 
- แผนภูมิการใชชุดการสอน                                                                                 6 
- แผนภูมิการจัดชั้นเรียน                                                                                       7 
- แผนการจัดการเรียนรู                                                                                         8 
- แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน                                                                   12 
- เฉลยขอทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน                                                              14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนประกอบของชุดการสอน 
  ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    ช้ันประถมศึกษาปที่ 5        สาระการเรียนรูที่  2        หนาที่พลเมือง 
    เรื่อง  การเมืองการปกครองมีสวนประกอบ 

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 อํานาจอธิปไตยประกอบดวย 

  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรเนื้อหา จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11  แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  11  แผน 
   ศูนยที่ 2  เรื่องหลักสําคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตยประกอบดวย 
  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรเนื้อหา จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11  แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  11  แผน 

 
 
 



ศูนยที่ 3  เรื่อง  การบริหารราชการแผนดินประกอบดวย 
  บัตรคําสั่ง จํานวน  11  แผน 
  บัตรเนื้อหา จํานวน  11  แผน 
  บัตรคําถาม จํานวน  11  แผน 
  บัตรเฉลย จํานวน  11  แผน 

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

ศูนยที่  5  บทบาทหนาที่ของตํารวจกํานันผูใหญบาน 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 
 
 
 
 

 



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 

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 
 
 
 



 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิการใชชุดการสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ีแจงการใชชุดการสอน 

ทดสอบกอนเรียน 

ข้ันนํา 

ขั้นสอน 

ศูนยที่  1 ศูนยที่  2 ศูนยที่  3 ศูนยที่  4 

ศูนยสํารอง 

ขั้นสรุป 

ทดสอบหลังเรียน 

ผาน จบ ไมผาน 

ซอมเสริม พบครู 
 

ศูนยที5่ 



 
แผนภูมิการจัดชั้นเรียน 

 
 

การจัดช้ันเรียน  จัดแบบศูนยการเรียน   ดังนี้ 
 
 

 บัตรเนื้อหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การเปลี่ยนศนูย  ถาทุกกลุมประกอบกิจกรรรมเสร็จพรอมกัน  ก็เปลี่ยนศูนยพรอมกันจน
ครบทุกศูนย  ถามีกลุมใดเสร็จกอนกใ็หเขาเรียนในศูนยสํารอง 

 ศูนยที่ 1   ศูนยที่ 2 

 ศูนยที่5  ศูนยที่  4 
ศูนยสํารอง
ํ

โตะครู โตะอุปกรณ 

กระดานดํา 

ศูนยที3่ 



 
แผนการจัดการเรียนรู 

สาระ    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันประถมศึกษาปที่5 
สาระการเรียนรูที่  2    หนาทีพ่ลเมือง    แผนการเรียนรูหนวยที3่   การเมืองการปกครอง 
สอนวันที…่……เดือน…………พ.ศ……..ครูผูสอน นางสาววาสนา  นุกูลรัตน      เวลาเรียน  5 คาบ 
 
1.สาระ 

หนาท่ี พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
2.มาตรฐานการเรียนรู 
 เขาใจระบบการเมือง การปกครองในสมัยปจจุบัน  ยึดมัน่ศรัทธาและธํารงรักษาไวซ่ึงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3.มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
 รูบทบาทความสัมพันธระหวางอํานาจของกลุมบุคคลในสังคมเพื่อนําไปสูความเขาใจในการใช
อํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครองตาม
กระบวนการประชาธิปไตยในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
4.ผลการเรียนที่คาดหวัง 
 1. รูบทบาทความสัมพันธระหวางอํานาจของกลุมบุคคลในสังคมระดบัจังหวดัและภาค 
 2.  รูและเขาใจในการใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองระดับจังหวดั 
 3.   มีสวนรวมในกจิกรรมการเมืองในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
5.สาระการเรียนรู  

1. อํานาจอธิปไตย 
2. หลักสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3. การบริหาราชการแผนดิน 
4. การมีสวนรวมการในกจิกรรมการเมือง 
5. บทบาทหนาทีข่องตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน 

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

 
 



7.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
7.1จุดประสงค 

1. รูและเขาใจระบอบประชาธิปไตย 
2. สามารถปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย 
3. รูเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ในฐานะ   พลเมืองในทองถ่ินและประเทศ 

 4.    ช่ืนชมการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของตนเองและบคุคลอื่นในชุมชนทองถ่ินระดับจังหวัด
และภาค 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ทดสอบกอนเรียน  โดยใหนกัเรียนทําแบบทดสอบที่เตรียมไวในชุดการสอน 
เพื่อทราบความรูพื้นฐานกอนเรยีน 

2. นําเขาสูบทเรียนโดยการใหนกัเรียนรวมกันอภิปรายถึงการที่โรงเรียนมีสภานักเรยีนและ
นายกสภานักเรียนไดมาโดยวิธีการใดและรวมกันอภิปรายวาการมีสภานักเรียนมีผลดี
อยางไรและนกัเรียนมวีิธีการเลือกนายกสภานักเรียนอยางไร 

3. ใหนกัเรียนรวมกันสรุปลักษณะผูนําและผูตามควรมีลักษณะอยางไร 
 4.  ช้ีแจงวิธีการศึกษาดวยชุดการสอนในศนูยตาง ๆและวิธีเปลี่ยนศูนยการเรียนใหนกัเรยีน
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 รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัเนื้อหาในบตัรเนื้อหาในแตละศูนย  แลว

ใหเลขานุการกลุมบันทึกในแบบรายงาน  เพื่อรายงานในขั้นสรุปบทเรียน 
7.4 อานบัตรคําถาม  แลวตอบคําถามลงในแบบฝกปฏิบัติ 
7.5 ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
7.6 เก็บอุปกรณทกุชิ้นใสซองใหเรียบรอย 
7.7 เมื่อเสร็จแลวเปลี่ยนไปเรียนในศูนยอ่ืนตอไปจนครบทุกศูนย 



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

8. เมื่อทุกกลุมเรยีนครบทุกศูนยแลว  ใหตวัแทนแตละกลุมเสนอรายงาน 
และสรุป 

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

ในโอกาสตอไป 
สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 

1. ชุดการสอน 
2. แบบฝกปฏิบัติประจําศูนยการเรียน 

การวัดผลประเมินผล 
1. ประเมินผลกิจกรรม 

1.1    การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกจิกรรม 
- แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
- แบบประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะดานคณุธรรม 

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

2. ตรวจผลงาน 
- ตรวจแบบฝกปฏิบัติประจําศูนยแตละศูนย 
- ตรวจขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 
 
 
 



 
 
 

แบบฝกปฏิบัติ 
เรื่อง การเมืองการปกครอง  

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ศูนยที่ 1    อํานาจอธิปไตย 
 คําช้ีแจง   นักเรียนอานคําถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี้ 
 

              
คะแนน 
 คะแนน 

 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………….. 
 
ศูนยที่ 2  หลักสําคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
คําช้ีแจง   นักเรียนอานคําถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี้ 
 

               
คะแนน 
           คะแนน 

 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………….. 
 
 



 
 
 
 
ศูนยที่  3  การบริหารราชการแผนดิน 
คําช้ีแจง   นักเรียนอานคําถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี้ 
 

              
คะแนน 
คะแนน 

 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………….. 
 
ศูนยที่  4  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง 
คําช้ีแจง   นักเรียนอานคําถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี้ 
 

               
คะแนน 
คะแนน 

 
 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………….. 



 
 
 
ศูนยที่   5   บทบาทหนาที่ตํารวจกํานันผูใหญบาน 
คําช้ีแจง   นักเรียนอานคําถามจากบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
     ลงในกระดาษคําตอบนี้ 
  

คะแนน 
คะแนน 

  1……………………… 
  2……………………… 
  3………………………  
  4……………………… 
 
 
 
ศูนยที่  6   ศูนยสํารอง 
คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานคําช้ีแจงในบัตรคําถาม  แลวเขียนคําตอบใหถูกตอง 
         

คะแนน 
คะแนน 

 
  1……………………… 
  2……………………… 
  3………………………  
  4……………………… 
   
  
 
 



 
 
 
 
 

 


