
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  2 
รหสัวชิา  2000 1501  ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม   สอนคร้ังท่ี  1-4 
ช่ือหน่วย  วฒันธรรมและประเพณีไทย 

ช่ือเร่ือง  วฒันธรรมและประเพณีไทย จ านวนคาบรวม 4   คาบ 
1. สาระส าคัญ 
  วฒันธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยท่ี์มีความส าคญัเด่นชดั ในวถีิการด าเนินชีวติ 

ซ่ึงเป็นพฤติกรรมและส่ิงท่ีกลุ่มคนสร้างข้ึนดว้ยการเรียนรู้จากกนัและกนั และร่วมใชอ้ยูใ่นหมวดหมู่

ของตน ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและยคุสมยั 

   ประเพณีไทย หมายถึง ความประพฤติท่ีหมู่ชนหมู่หน่ึงถือเป็นธรรมเนียมหรือแบบแผนสืบต่อ

กนัมาจนเป็นพิมพแ์บบเดียวกนั 

 2. สมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้   

  แสดงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมและประเพณีไทย 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 จุดประสงคท์ัว่ไป 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความภาคภูมิใจ ในวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามของ

ไทย 

     3.2 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อใหผู้เ้รียน 

       3.2.1. บอกความหมาย ความส าคญัของวฒันธรรม และประเพณีไทยได้ 

       3.2.2. ระบุประเภทของวฒันธรรม และประเพณีได ้

          3.2.3 วเิคราะห์ประเภทของวฒันธรรมและประเพณีได ้

       3.2.4  บอกสาเหตุของการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมและประเพณีไทยได้ 

       3.2.5  อธิบายเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและประเพณีไทยได ้

       3.2.6  อธิบายปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาของการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมและประเพณีไทย

ได ้

 

 

 



4. สาระการเรียนรู้ 

    4.1 ความหมาย ความส าคญั ประเภทของวฒันธรรมไทย 

    4.2 ความหมาย ความส าคญั ประเภทของประเพณีไทย 

    4.3 อิทธิพลของวฒันธรรมและประเพณีท่ีมีต่อการด าเนินชีวติของคนไทย 

     4.4 เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและประเพณีไทย 

    4.5 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมและประเพณีไทย 

    4.6 ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมและประเพณีไทย 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ 

 5.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

  ครูเสนอช่ือเก่ียวกบัวฒันธรรมและประเพณีไทยใหผู้เ้รียนร่วมอภิปรายซกัถาม 

 5.2 ขั้นสอน 

5.2.1 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 

5.2.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มรับผดิชอบศึกษาคน้ควา้น าเสนอดงัน้ี 

   กลุ่มท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั ประเภท ของวฒันธรรมและประเพณี 

   กลุ่มท่ี 2 อิทธิพลของวฒันธรรมและประเพณีท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย 

   กลุ่มท่ี 3 เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและประเพณีไทย 

   กลุ่มท่ี 4 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีไทย 

   กลุ่มท่ี 5 ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและ

ประเพณีไทย 

การปฏิบัติกจิกรรม 

         1) ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ แลว้รับใบกิจกรรมไปช่วยกนัศึกษา

คน้ควา้กลุ่มละหวัขอ้ 

        2) ใหน้กัเรียนท่ีรับผิดชอบแต่ละหวัขอ้เป็นวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นร่วมกบัศึกษา 

วเิคราะห์ และอภิปรายและเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 

          3) ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน และน าเสนออภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

          4) ใหผู้เ้รียนในชั้นร่วมอภิปราย ซกัถาม แสดงความคิดเห็น 

 



5.3 ข้ันสรุป 

  ครู นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเพิ่มเติมเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

6. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

6.1 ใบกิจกรรม 

6.2 ข่าวเหตุการณ์ + รูปภาพ เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีไทย 

6.3 อินเตอร์เน็ต 

6.4 เอกสารประกอบการสอน 

6.5 หอ้งสมุด 

7. การวดัและประเมินผล 

 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม 

 7.2 แบบบนัทึกงานกิจกรรม 

 7.3 แบบทสอบ 

8. กจิกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 

 8.1 กิจกรรมเสนอแนะ 

 8.2 งานท่ีมอบหมาย 

9. เอกสารอ้างองิ 

 



ใบกจิกรรม 2.1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 นกัเรียนสามารถอธิบายและน าเสนอผลงานตามเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายได้ 

ค าช้ีแจง :ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ จากนั้นใหแ้ต่

ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ตามเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย (ใชเ้วลา 30 นาที) และน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

   กลุ่มท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั ประเภท ของวฒันธรรมและประเพณี 

   กลุ่มท่ี 2 อิทธิพลของวฒันธรรมและประเพณีท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย 

   กลุ่มท่ี 3 เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและประเพณีไทย 

   กลุ่มท่ี 4 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีไทย 

   กลุ่มท่ี 5 ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและ

ประเพณีไทย



ใบกจิกรรมที ่2.1 

เร่ือง ความกตัญญูรู้คุณ 

จุดประสงค์  

 ใหน้กัเรียนมีคุณสมบติัดา้นความกตญัญู 

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองสั้นต่อไปน้ี แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นตามแนวคิดของกลุ่มตนเอง 

เจ้าใบ้เป็นลูกกตัญญู 

     เจา้ใบเ้ป็นลูกกตญัญู เขามีบิดามารดาท่ีชรามากแลว้ ไม่วา่มารดาจะหิวหรือหนาวเจา้ใบม้กัจะรู้ก่อน

เสมอโดยไม่ตอ้งรอใหม้ารดาบอก ครอบครัวเจา้ใบย้ากจนไม่มีอะไรจะกิน จึงตอ้งไปขอเศษอาหารท่ี

คนเขากินเหลือมาเล้ียงดูมารดา เม่ือไดอ้าหารมา เขาตอ้งไปวางต่อหนา้มารดา รอจนกวา่มารดากินอ่ิม 

แลว้ตนถึงจะกิน หากมารดายงัไม่ไดกิ้น เขาไม่เคยท่ีจะกินก่อน เวลาท่ีมารดาอารมณ์ไม่ดี เขาจะแสดง

เป็นตวัตลกเตน้ระบ าเหมือนเด็กๆ เพื่อใหม้ารดาข าขนัคลายอารมรื มารดาเขามีลูกเพียงคนเดียวคือเจา้

ใบ ้แรกๆเม่ือนางรู้วา่ลูกชายเป็นใบก้็รู้สึกเสียใจ ต่อมาก็ท าใจได ้คร้ันเวลาผา่นไปนานเขา้ นางกลบั

รู้สึกวา่การมีลูกเป็นใบแ้ต่กตญัญูยงัดีกวา่ลูกคนอ่ืนท่ีไม่ใบเ้สียอีก ต่อมามารดาเจา้ใบไ้ดเ้สียชีวติลง 

ขณะท่ีคนในหมู่บา้นก าลงัปรึกษาถึงเร่ืองบริจาคเงินช่วยงานศพเจา้ใบก้็โผล่เขา้มาแลว้จูงมือชาวบา้น

ไปท่ีขา้งบ่อน ้าแห่งหน่ึง แลว้ช้ีมือช้ีไมล้งไปในบ่อ ทีแรกทุกคนไม่เขา้ใจความหมาย คร้ันเม่ือไต่เชือก

ลงไปดูก็ไดพ้บเงินเหรียญจ านวนมากมาย ซ่ึงเพียงพอแก่การซ้ือโลงและค่าใชจ่้ายในการจดังานศพ

มารดา ก็ไม่ทราบวา่เงินเหล่าน้ีมาจากไหน บาคนวา่ทุกวนัเม่ือเจา้ใบก้ลบัจากขอทานเขาจะโยนสตางค์

ลงไปในบ่อสะสมเป็นเวลาหลายปี จึงมีเงินมากมายเช่นน้ี หลงัจากงานศพของมารดาเสร็จเรียบร้อย

แลว้ ไม่มีผูใ้ดพบเห็นเจา้ใบอี้กเลย 

ค าถาม  

 1. นกัเรียนไดข้อ้คิดใดบา้งกบัเร่ืองน้ี 

 2. นกัเรียนคิดวา่ เจา้ใบท้  าหนา้ท่ีลูกท่ีดีแลว้หรือยงั 

 3. เพราะเหตุใด เจา้ใบจึ้งตอ้งโยนเงินลงบ่อทุกวนั 

 4. ถา้เป็นนกัเรียน จะท าอยา่งไรกบังานศพแม่เจา้ใบ ้



ใบกจิกรรมที ่2.3 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 1. เพื่อใหน้กัเรียนอธิบายขั้นตอนการจดัประเพณีไทยได ้1 ประเพณี 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดคสามภาคภูมิใจในประเพณีไทย 

ค าช้ีแจง :ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีในชุมชนมา 1 ประเพณี 

1. ช่ือประเพณี..........................................................วนัเวลาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม....................................... 

2. สถานท่ีจดัประเพณี............................................................................................................................. 

3. ขั้นตอนการจดัประเพณี (อธิบายใหช้ดัเจน) 

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

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

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

4. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัประเพณีอยา่งไร 

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

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

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

5. หลงัจากท่ีเขา้ร่วมประเพณีแลว้นกัเรียนไดรั้บประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

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

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

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


