
 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  1 
รหสัวชิา  2000 1501  ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม   สอนคร้ังท่ี  1-4 
ช่ือหน่วย  สังคมและสถาบนัทางสังคม 

ช่ือเร่ือง  สังคมและสถาบนัทางสังคม จ านวนคาบรวม 4   คาบ 
1. สาระส าคัญ 
 สังคม คือ กลุ่มคนอยา่งน้อยสองคนข้ึนไปมาอาศยัอยูร่่วมกนัในบริเวณหน่ึง ซ่ึงคนเหล่าน้ี
จะมีปฏิสัมพนัธ์หรือมีการกระท าต่อกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงสังคมไทยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ สังคมชนบทกบัสังคมเมือง 

สังคมมีความส าคญัคือเป็นตวัก าหนดบทบาทและหน้าท่ี ความสัมพนัธ์ของสมาชิกและ
สถาบนัทางสังคม แสดงใหเ้ห็นถึงการมีวถีิชีวติความเป็นอยูท่างวฒันธรรมประเพณีของสังคมนั้นๆ 
โดยมีบรรทดัฐานทางสังคมเป็นตวัควบคุมให้สมาชิกยึดถือปฏิบติัในการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่าง
สงบสุข 
 สถาบนัทางสังคม หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพื่อสนองความตอ้งการ
ร่วมกนัในดา้นต่างๆ เพื่อการคงอยูข่องสังคมโดยรวม แบบแผนพฤติกรรมต่างๆเป็นไปตามบรรทดั
ฐานทางสังคมท่ีมีความชดัเจนแน่นอนและเป็นไปตามวฒันธรรมของสังคมนั้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบนัส่ือสารมวลชนและสถาบนันนัทนาการ 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้   

แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคมและสถาบนัทางสังคม 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 
เพื่อใหผู้เ้รียนมี ความรู้ ความเขา้ใจ และประพฤติปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาทและ

หนา้ท่ีของสังคมและสถาบนัทางสังคมนั้นๆ 
3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

3.2.1   บอกความหมายและความส าคญัของสังคมและสถาบนัทางสังคมได ้
3.2.2   อธิบายองคป์ระกอบของสังคมได ้
3.2.3   ด ารงตนตาม สถานภาพ บทบาทและหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกในสังคมได้อยา่ง

เหมาะสม 
3.2.4   เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบติัตนตามค าสั่งสอนท่ีถูกตอ้งและ

เหมาะสม 



  

 3.2.5   ปฏิบติัตนดว้ยความสุภาพเรียบร้อย อ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ     
ในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.  สาระการเรียนรู้        

4.1 สังคม 

4.1.1 ความหมาย 

4.1.2  ความส าคญั 

4.1.3 องคป์ระกอบของสังคม 

4.1.4  ประเภทของสังคม (สังคมชนบท,สังคมเมือง) 

4.2  สถาบนัทางสังคม 

  4.2.1 สถาบนัครอบครัว 

4.2.2 สถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
4.2.3 สถาบนัการศึกษา 
4.2.4 สถาบนัเศรษฐกิจ 
4.2.5 สถาบนัการเมืองการปกครอง 
4.2 .6 สถาบนัส่ือสารมวลชน 
4.2.7 สถาบนันนัทนาการ 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
5.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

ครูสนทนากบันกัเรียน ในเร่ือง สถาบนัทางสังคม โดยใชรู้ปภาพประกอบ 
5.2 ขั้นสอน 

5.2.1    ครูอธิบายใหค้วามรู้ผูเ้รียนแต่ละในเร่ือง สังคมและสถาบนัทางสังคม 
5.2.2    ครูใหผู้เ้รียนศึกษาใบความรู้ในเร่ือง สถาบนัทางสังคม 
 5.2.3   ครูแจกใบกิจกรรม เร่ือง สังคมและสถาบนัทางสังคม ร่วมสนทนาให้นกัเรียนเห็น

ความส าคญัโดยสังเขป 
 5.2.4   แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 7 กลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาและท ากิจกรรมดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เร่ือง สถาบนัครอบครัว ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบกิจกรรม เร่ือง สถาบนั
ครอบครัวและอภิปรายวเิคราะห์สรุปผล 

กลุ่มท่ี 2 เร่ือง สถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ให้ผูเ้รียนศึกษาจากใบ
กิจกรรม เร่ือง สถาบนัศาสนาและอภิปรายวเิคราะห์สรุปผล 

กลุ่มท่ี 3 เร่ือง สถาบนัการศึกษา  ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบกิจกรรม เร่ือง 
สถาบนัการศึกษาและอภิปรายวเิคราะห์สรุปผล 



  

 กลุ่มท่ี 4 เร่ือง สถาบนัการเมืองการปกครอง ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบกิจกรรม เร่ือง 
สถาบนัการเมืองการปกครองและอภิปรายวเิคราะห์สรุปผล 

กลุ่มท่ี 5 เร่ือง สถาบนัเศรษฐกิจ ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบกิจกรรม สถาบนัเศรษฐกิจ 
และอภิปรายวเิคราะห์สรุปผล 

กลุ่มท่ี 6 เร่ือง สถาบนัส่ือสารมวลชน ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบกิจกรรม สถาบนั
ส่ือสารมวลชน และอภิปรายวเิคราะห์สรุปผล 

กลุ่มท่ี 7 เร่ือง สถาบนันนัทนาการ ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบกิจกรรม สถาบนั
นนัทนาการ และอภิปรายวิเคราะห์สรุปผล 
การปฏิบัติกจิกรรม 
      1)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ  ละ  3-5  คน  แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการ  โดย
ตั้งช่ือกลุ่มตามตอ้งการ  แลว้รับใบกิจกรรมไปศึกษากลุ่มละ  1  หวัขอ้  ดงัน้ี 
                   หวัขอ้ท่ี  1  เร่ือง  สถาบนัครอบครัว   
   หวัขอ้ท่ี  2  เร่ือง  สถาบนัการศึกษา 
   หวัขอ้ท่ี  3  เร่ือง  สถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
   หวัขอ้ท่ี  4  เร่ือง  สถาบนัการเมืองการปกครอง 
   หวัขอ้ท่ี  5  เร่ือง  สถาบนัเศรษฐกิจ 
  หวัขอ้ท่ี  6  เร่ือง  สถาบนันนัทนาการ 
   หวัขอ้ท่ี  7  เร่ือง  สถาบนัส่ือสารมวลชน 
      2)  ใหส้มาชิกในกลุ่มท่ีรับผดิชอบแต่ละหวัขอ้ในเร่ืองนั้นๆ  ร่วมกนัศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล 
แลกเปล่ียนความรู้และแสดงผลงานความคิดเห็นความคิดเห็น  ตามใบกิจกรรมท่ีก าหนดให ้
                3) ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ผูเ้รียนในชั้นร่วมอภิปราย และซกัถาม 
                4) ผูเ้รียนแต่ละคนสรุปเน้ือหาความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมทั้ง 7 กลุ่มลงในสมุดบนัทึกใน
รายวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 

5.3 ข้ันสรุป 
ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเน้ือหาเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 

6. ส่ือและแหล่งเรียนรู้   
6.1 ใบความรู้เร่ือง สถาบนัทางสังคม 
6.2  ใบกิจกรรม เร่ือง สถาบนัครอบครัว  สถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์

สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเมืองการปกครอง สถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนัส่ือสารมวลชน สถาบนั
นนัทนาการ และสถาบนัทางสังคม 

6.3 หนงัสือเรียนรายวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม รหสัวชิา 2000 1501 
6.4 รูปภาพสถาบนัทางสังคม 



  

6.5 วดีีทศัน์ 
7. การวดัและประเมินผล  

7.1   แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนรายบุคคล  
7.2   แบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
7.3  แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

8. กจิกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 
8.1   กิจกรรมเสนอแนะ 
8.2   งานท่ีมอบหมาย 

9. เอกสารอ้างองิ 
หนงัสือ หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม ของ ดร.กิจจา บานช่ืน ส านกัพิมพจิ์ตรวฒัน์ 

หนงัสือ หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม ของ มนทิรา สุวรรณไตรย ์ ส านกัพิมพศ์ูนยห์นงัสือ
เมืองไทย 

https://sites.google.com/site/30261bambuckk/khwam-hmay-kar-xyu-rwm-kan-laea-xngkh-
prakxb-khxng-sangkhm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใบความรู้ เร่ือง สถาบันทางสังคม 
วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000- 1501  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั.................................................. 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพือ่ 

1. ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง สถาบนัทางสังคม 

2. ใหเ้ห็นความส าคญัของของสถาบนัทางสังคม 

3. มีการแลกเปล่ียนความคอดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม 

สถาบันสังคม (Social Institutions) หมายถึง กระบวนการรวมกลุ่ม หรือวธีิการต่างๆ ท่ีไดจ้ดัข้ึน
อยา่งเป็นระเบียบ มีระบบ และมัน่คง องคป์ระกอบของสถาบนัสังคมประกอบดว้ย 
- สถานท่ี 
- บุคคล 
- มีระเบียบขอ้บงัคบั 
สถาบันสังคมทีส่ าคัญมี 7 สถาบัน ดังนี้ 

1. สถาบนัครอบครัว 
2. สถาบนัศาสนา 
3. สถาบนัการศึกษา 
4. สถาบนัเศรษฐกิจ 
5. สถาบนัการเมืองการปกครอง 
6. สถาบนันนัทนาการ 
7. สถาบนัส่ือมวลชน 

1. สถาบันครอบครัว ครอบครัวประกอบดว้ยบุคคลท่ีมาอยูร่่วมกนัโดยการสมรสหรือความผกูพนั
ทาง ประเภทของครอบครัว 

1. ครอบครัวเด่ียว 
2. ครอบครัวขยาย 

หนา้ท่ีพื้นฐานของสถาบนัครอบครัว 
1. สร้างสรรคส์มาชิกใหม่ 
2. ใหก้ารเล้ียงดูสมาชิกใหม่ใหเ้จริญเติบโตข้ึนมาในสังคม 
3. ใหก้ารอบรมสั่งสอนแก่เด็กใหรู้้จกัระเบียบของสังคม 
4. ก าหนดสถานภาพ 

              5. ใหค้วามรักความคุม้ครอง และความมัน่คงทางดา้นจิตใจแก่สมาชิก ท า ใหส้มาชิกมีพลงั
ใจในการฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ ใหลุ้ล่วงไปได ้



  

2. สถาบันศาสนา เป็นสถาบนัท่ีก าหนดแนวทางความประพฤติปฏิบติัของบุคคลในสังคม เป็นท่ีพึ่ง
ทางใจท่ีท า ใหบุ้คคลท่ียดึถือ และปฏิบติัตามเกิดความสุขความสงบ 
หนา้ท่ีพื้นฐานของสถาบนัศาสนา 

1. เป็นสถาบนัท่ีช่วยควบคุมสังคมใหส้งบสุข ตามบทบญัญติัทางศาสนา 
2. สร้างความสามคัคี ศาสนาช่วยท า ใหบุ้คคลมีความสุขเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หรือมี

ความสามคัคีในการกระท า กิจกรรมต่างๆ 
3. เป็นท่ีพึ่งทางใจ 
4. ใหก้ารศึกษาอบรมแก่สมาชิกใหป้ระพฤติอยูใ่นขอบเขตของศีลธรรม 

3. สถาบันทางการศึกษา เป็นกิจกรรมพื้นฐานของมนุษยใ์นสังคม การท่ีสังคมจะด ารงอยูไ่ดก้็ต่อเม่ือ
มีการถ่ายทอดส่ิงต่างๆ ไปสู่คนรุ่นใหม่ ตลอดจนใหมี้การปฏิบติัตามท่ีกลุ่มคาดหวงัไว ้ซ่ึงแต่ละ
สังคมจ า ตอ้งมีการอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ 
หนา้ท่ีพื้นฐานของสถาบนัการศึกษา 

1. ใหค้วามรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อใหบุ้คคลสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได ้
2. ถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคม เพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
3. ใหค้วามรู้วทิยาการใหม่ๆ เพื่อน า ไปพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้ 
4. สร้างความรู้สึก ทศันคติท่ีดี เพื่อเป็นพื้นฐานของบุคคลในการพฒันาความสามารถ 
5. เตรียมบุคคลใหส้ามารถเผชิญปัญหาดว้ยสติปัญญาใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงในสังคม 

4. สถาบันเศรษฐกจิ เป็นสถาบนัท่ีกล่าวถึงวธีิการอยูร่อดของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ตั้งแต่การผลิต การ
จ าแนก แจกจ่าย การแลกเปล่ียน การบริโภค การบริการ 
หนา้ท่ีพื้นฐานของสถาบนัเศรษฐกิจ 

1. ช่วยใหป้ระชาชนมีการกินดีอยูดี่ 
2. สร้างรายได ้
3. สร้างงาน 

5. สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นสถาบนัท่ีขจดัปัญหาต่างๆ เพื่อใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
หนา้ท่ีพื้นฐานของสถาบนัการเมืองการปกครอง 

1. ขจดัความขดัแยง้ในสังคม 
2. รักษาความสงบภายใน เพื่อควบคุมสังคมใหเ้ป็นระเบียบ 
3. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติั เพื่อใหป้ระชาชนปฏิบติัตาม 
4. ความมัน่คงปลอดภยัของชาติ 
5. มีความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
6. หารายไดเ้พื่อมาพฒันาประเทศ 



  

6. สถาบันนันทนาการ หมายถึงการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดท่ีไดรั้บจากการ
ประกอบอาชีพ 
หนา้ท่ีพื้นฐานของสถาบนันนัทนาการ 

1. ช่วยใหส้มาชิกของสังคมมีร่างกายแขง็แรง 
2. ช่วยใหส้มาชิกของสังคมมีสุขภาพจิตดี 
3. ช่วยใหส้มาชิกของสังคมมีความสามคัคี 
4. ปลูกฝังความมีระเบียบวนิยัใหแ้ก่สมาชิกของสังคม 

7. สถาบันส่ือสารมวลชน เป็นการส่ือข่าวสารเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ ระหวา่งบุคคลในสังคมเพื่อให้
สมาชิกมีความรู้เพิ่มข้ึน 
หนา้ท่ีพื้นฐานของสถาบนัส่ือมวลชน 

1. ถ่ายทอดข่าวสารใหป้ระชาชนทราบ 
2. ใหป้ระชาชนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและแสดงทศันคติต่างๆ 
3. ใหค้วามบนัเทิงแก่ประชาชน 
4. เป็นผูน้ า มวลชนในการแสดงความคิด 
5. เป็นแหล่งถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคม 

 



ใบกจิกรรมที ่1 สถาบันครอบครัว 
วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000- 1501  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั.................................................. 
ค าช้ีแจง : จงอภิปรายถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมต่อไปนี ้รวมถึงระบุว่าสมาชิกของสถาบันน้ันมี

บทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

สถาบันครอบครัว 

 

ความส าคัญของสถาบันครอบครัว 

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

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

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

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

สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

 

 



  

ใบกจิกรรมที ่2  สถาบันการศึกษา 
วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000- 1501  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั.................................................. 
ค าช้ีแจง : จงอภิปรายถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมต่อไปนี ้รวมถึงระบุว่าสมาชิกของสถาบันน้ันมี

บทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

สถาบันการศึกษา 

 

ความส าคัญของสถาบันการศึกษา 

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

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

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

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

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

 

 

 



  

สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ใบกจิกรรมที ่3 สถาบันศาสนา 
วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000 -1501  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั.................................................. 
ค าช้ีแจง : จงอภิปรายถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมต่อไปนี ้รวมถึงระบุว่าสมาชิกของสถาบันน้ันมี

บทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

3.1 สถาบันชาติ 

 

ความส าคัญของสถาบันชาติ 

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

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

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

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

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

 

 

 



  

สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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

3.2 สถาบันศาสนา 

 

ความส าคัญของสถาบันศาสนา 

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

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

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

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

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

 



  

สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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

3.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

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

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

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

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

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

 

  

 



  

สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ใบกจิกรรมที ่4  สถาบันการเมอืงการปกครอง 
วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000 -1501  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั.................................................. 
ค าช้ีแจง : จงอภิปรายถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมต่อไปนี ้รวมถึงระบุว่าสมาชิกของสถาบันน้ันมี

บทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

สถาบันการเมืองการปกครอง 

 

ความส าคัญของสถาบันการเมืองการปกครอง 

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

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

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

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

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

 

 



  

สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



ใบกจิกรรมที ่5 สถาบันเศรษฐกจิ 
วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000- 1501  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั.................................................. 
ค าช้ีแจง : จงอภิปรายถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมต่อไปนี ้รวมถึงระบุว่าสมาชิกของ

สถาบันน้ันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

สถาบันเศรษฐกจิ 

 

ความส าคัญของสถาบันเศรษฐกจิ 

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

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

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

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

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

 

 



  

สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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



ใบกจิกรรมที ่6 สถาบันนันทนาการ 
วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000- 1501  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั.................................................. 
ค าช้ีแจง : จงอภิปรายถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมต่อไปนี ้รวมถึงระบุว่าสมาชิกของ

สถาบันน้ันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

สถาบันนันทนาการ 

 

ความส าคัญของสถาบันนันทนาการ 

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

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

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

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

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



สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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



ใบกจิกรรมที ่7 สถาบันส่ือสารมวลชน 
วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000- 1501  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั.................................................. 
ค าช้ีแจง : จงอภิปรายถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมต่อไปนี ้รวมถึงระบุว่าสมาชิกของ

สถาบันน้ันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

สถาบันส่ือสารมวลชน 

 

ความส าคัญของสถาบันส่ือสารมวลชน 

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

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

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

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

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

 

 



  

สมาชิกของสถาบันมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบกจิกรรมที ่8 สถาบันทางสังคม 

วชิา หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม  รหัสวชิา 2000 -1501  
ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยั............................................... 

ค าช้ีแจง : จงขีดเส้นใต้ค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 

1.กระบวนการท่ีก าหนดข้ึนอยา่งมีระเบียบแบบแผน มีความมัน่คงเพื่อท่ีจะใหส้ังคมด ารงอยูไ่ด ้เป็น

ความหมายของขอ้ใด (สถาบนัทางสังคม / กลุ่มสังคม / หน่วยสังคม) 

2.สถาบนัทางสังคมมีความส าคญัต่อสมาชิกของสังคมในลกัษณะใด  

(ก าหนดฐานะ / ก าหนดความรับผดิชอบ / ก าหนดพฤติกรรม) 

3.สถาบนัขั้นมูลฐานใดท่ีมีหนา้ท่ีในการผลิต การบริโภคและการใหค้วามรู้แก่สมาชิก 

(สถาบนัการศึกษา / สถาบนัครอบครัว / สถาบนัการเมืองการปกครอง) 

4.สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงงาน ควรจดัเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัใด 

(สถาบนัการศึกษา / สถาบนัเศรษฐกิจ / สถาบนัการเมืองการปกครอง) 

5.ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว ขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะส าคญัของสถาบนัใด 

(สถาบนัการศึกษา / สถาบนัครอบครัว / สถาบนัเศรษฐกิจ) 

6.กลุ่มสังคมในแต่ละสถาบนัทางสังคม สมาชิกจะด าเนินไปตามกฎเกณฑใ์นขอ้ใด 

(วถีิประชา / จารีต / สถานภาพและบทบาท ) 

7.สถาบนัสังคมจะด ารงอยูไ่ดเ้พราะมีองคป์ระกอบใดท่ีส าคญัท่ีสุด 

(ต าแหน่งทางสังคม / สัญลกัษณ์ / ความสัมพนัธ์ต่อกนั) 

8.องคป์ระกอบของสถาบนัสังคมใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกในสังคมนอ้ยท่ีสุด  

(กลุ่มสังคม / แบบแผนในการปฏิบติังาน / สัญลกัษณ์) 

9.สัญลกัษณ์ส าคญัของสถาบนัพระพุทธศาสนาคือส่ิงใด (โบสถ ์/ การอุปสมบท / เสมาธรรมจกัร ) 



  

10.สถาบนัใดท่ีท าหนา้ท่ีประสานความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นในชุมชนไดดี้ท่ีสุด 

(สถาบนัศาสนา / สถาบนัการศึกษา / สถาบนัการเมืองการปกครอง) 

11.การใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่ประชาชน จดัวา่เป็นหนา้ท่ีส าคญัของสถาบนัใด (รัฐ / กฎหมาย / สภานิติ

บญัญติั) 

12.สถาบนัใดใหค้วามคุม้ครองและปลอดภยัแก่สมาชิกในสังคม 

(สถาบนัการศึกษา / สถาบนัครอบครัว / สถาบนัการเมืองการปกครอง) 

13.สถาบนัใดเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมทางคติธรรม (สถาบนัการศึกษา / สถาบนัครอบครัว /                        

สถาบนัศาสนา) 

14.ท าหนา้ท่ีพิจารณาตดัสินอรรถคดีและตีความกฎหมาย เป็นการกล่าวถึงองคป์ระกอบของสถาบนั

การเมืองการปกครองฝ่ายใด (รัฐสภา / รัฐบาล / ตุลาการ ) 

15.สถาบนัมีความส าคญัต่อโครงสร้างทางสังคมชดัเจนท่ีสุดในดา้นใด 

(เป็นนามธรรม / แยกส่วนชดัเจน / สนองความตอ้งการแก่สมาชิก ) 

16.สัญลกัษณ์ขอ้ใดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคยอมรับในเร่ืองคุณภาพของสินคา้ 

(ตราโรงงาน / ตราสินคา้ / ตราของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

17.ขอ้ใดคือกลุ่มสังคมในสถาบนัการศึกษา (ครูอาจารย ์/ เคร่ืองหมายเสมา / วฒิุการศึกษา) 

18.ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบของสถาบนัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 

(กลุ่มสังคม / สัญลกัษณ์ /แบบแผนพฤติกรรม) 

19.การขยายการศึกษาภาคบงัคบัใหสู้งข้ึนก่อใหเ้กิดผลดีต่อสถาบนัเศรษฐกิจอยา่งไร 

(บริโภคสินคา้สูงข้ึน / ปัญหาแรงงานเด็กหมดไป / ไดแ้รงงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน) 

20.ขอ้ใดมีความส าคญัท่ีสุดในสถาบนัครอบครัว 

(แต่งงานใหญ่โต / สามีภรรยาช่วยกนัท างาน / สมาชิกมีความสัมพนัธ์กนั) 



  

21. ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษา   (สร้างระบบชนชั้น / พฒันาบุคลิกภาพ / สร้างความ

ปลอดภยั) 

22.ค ากล่าวท่ีวา่ สถาบนัสังคมเกิดจากการยอมรับร่วมกนัของสมาชิก ตรงกบัขอ้ใด 

(ผูส้มคัรงานเขา้คิวรอสัมภาษณ์ / ชาวบา้นท าบุญในวนัพระ / ผูป่้วยรอพบแพทยท่ี์คลินิก) 

23.หน่วยงานใดท่ีมีบทบาทในการใหค้วามรู้นอ้ยท่ีสุดในปัจจุบนั (วดั / ส่ือมวลชน / โรงเรียน) 

24.สถาบนัใดท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมซ่ึงเป็นดุจประโยชน์ต่อมวลมนุษยโ์ดยส่วนรวมมากท่ีสุด 

(สถาบนัเศรษฐกิจ / สถาบนัศาสนา/ สถาบนัการเมืองการปกครอง) 

25.ขอ้ใดไม่ถือวา่เป็นสถาบนัทางสังคมตามความหมายทางวชิาการ (ชาติ / ศาสนา / 

พระมหากษตัริย)์ 

26.แนวทางปฏิบติัอนัมีระบบระเบียบ ท่ีคนในสังคมยดึถือปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาเป็นเวลานาน 

ส าหรับเป็นแบบแผนในการท ากิจกรรมดา้นต่างๆอนัจ าเป็นต่อสังคม เรียกวา่อะไร 

(สถาบนั / กฎหมาย / ประเพณี) 

27.ขอ้ใดเป็นลกัษณะส าคญัของสถาบนัครอบครัว 

(ชายหญิงเท่าเทียมกนั / ผกูพนักนัทางสายโลหิต / จ  านวนสมาชิกลดนอ้ยลง) 

28.ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสถาบนัครอบครัวในปัจจุบนัคืออะไร 

(การอพยพยา้ยถ่ิน / ชายหญิงมีรายไดท้ั้งสองฝ่าย / เปล่ียนจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม) 

29.ขอ้ใดเป็นสัญลกัษณ์ของสถาบนัการศึกษา (เพลงชาติ / ธรรมจกัร / ตราสถาบนั) 

30.ในสมยัอดีตสถาบนัใดเคยอยูร่่วมกนัมาก่อน (วดักบัโรงเรียน / วดักบัครอบครัว / โรงเรียนกบั

ครอบครัว) 

 

 


