
 

 

 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  3 
รหสัวชิา  2000 1501  ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม   สอนคร้ังท่ี  1-4 
ช่ือหน่วย  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

ช่ือเร่ือง  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ จ านวนคาบรวม 4   คาบ 
1. สาระส าคัญ 
คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมเป็นคุณงามความดีของบุคคลท่ีจะท าดว้ยความส านึกดีในจิตใจโดยยดึถือ
จนเป็นความเคยชิน ซ่ึงเป็นส่ิงก าหนดคุณค่าการกระท าของมนุษย ์เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสงบ
สุข 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
     แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 จุดประสงคท์ัว่ไป 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
     3.2 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 3.1.1 บอกความหมาย ความส าคญัของคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมได ้
 3.2.2 อธิบายค่านิยม 12 ประการได ้
 3.2.3 วเิคราะห์ค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทยได ้
 3.2.4 ระบุวธีิการปลูกฝัง และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมได ้
 3.2.5 สามารถปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ด ้
4.  สาระการเรียนรู้ 
       4.1 คุณธรรม 
 4.1.1 ความหมาย 
 4.1.2 ความส าคญัของคุณธรรม 
        4.2  จริยธรรม 
 4.2.1 ความหมายของจริยธรรม 
 4.2.2 ความส าคญัขอจริยธรรม 
      
 



 

 

 

   4.3 ค่านิยม 
4.3.1 ความหมาย 
4.3.2 ความส าคญั 
4.3.3 ค่านิยม 12 ประการ  

     4.4  ค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทย 
     4.5 การปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม 
5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
   ครูสนทนากบัผูเ้รียน โดยยกตวัอยา่งข่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนในสังคม ทั้งในดา้นบวก
และดา้นลบ ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในสังคมไทย
ไดอ้ยา่งไร 
     5.2 ขั้นสอน 
             สอนคร้ังท่ี1 
  ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้และท า
กิจกรรม อภิปราย วเิคราะห์สรุปผล และส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ขั้นเรียนดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 คุณธรรม  
  กลุ่มท่ี 2 จริยธรรม  
  กลุ่มท่ี 3 ค่านิยม 
  กลุ่มท่ี 4 ค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทย 
  กลุ่มท่ี 5 การปลูกฝัง และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
             สอนคร้ังท่ี 2 
  1. ส่งตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  2. ผูเ้รียนในชั้นเรียนร่วมอภิปราย 
  3. ผูเ้รียนแต่ละคน เขียนผลท่ีไดจ้ากกิจกรรมทั้ง 5 กลุ่มไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
     5.3 ขั้นสรุป 
  ผูเ้รียนและครูร่วมกนัอภิปรายและสรุปเน้ือหาเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์และครูเปิด       วี
ดีทศัน์เพลงค่านิยม 12 ประการใหน้กัเรียนร่วมกนัร้องเพลง 
  
 



 

 

 

    สอนคร้ังท่ี 3 
  1. ครูแจกใบกิจกรรม พร้อมอธิบายรายละเอียดใหน้กัเรียนคนละ 4 กิจกรรม ให้น ามาส่งตาม
เวลาท่ีก าหนด 
  2. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
  3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
6.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
     6.1 ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์และ ส่ือออนไลน์ 
     6.2 ใบความรู้เร่ือง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทย และ การปลูกฝัง 
และ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม 
7.  หลกัฐานการเรียนรู้ 
      7.1. การตรวจใบกิจกรรม กิจกรรม ค าถามทา้ยบท 
     7.2. บนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
8.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

8.1 เคร่ืองมือประเมิน 
   8.1.1 แบบประเมินงานกลุ่ม 
   8.1.2 แบบประเมินการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
   8.2.3 ใบกิจกรรม 
   8.2.4 แบบฝึกหดั 
   8.2.5 แบบทดสอบ 

8.2 เกณฑก์ารประเมิน 
   8.2.1  แบบประเมิน เกณฑ์ผา่น 50% 
   8.2.2 ใบกิจกรรม เกณฑผ์า่น 50 % 
  8.2.3  แบบทดสอบ เกณฑผ์า่น 50% 



 

 

 

ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง คุณธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพือ่ 
1. ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองคุณธรรม 
2. ใหเ้ห็นความส าคญัของคุณธรรม 
3. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 
 
คุณธรรม 
1. ความหมายของคุณธรรม 
2. ความส าคญัของคุณธรรม 



 

 

 

ใบความรู้ที ่2 
เร่ือง จริยธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพือ่ 
1. ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัจริยธรรม 
2. ใหเ้ห็นความส าคญัของจริยธรรม 
3. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 
 
จริยธรรม 
1. ความหมายของจริยธรรม 
2. ความส าคญัของจริยธรรม 



 

 

 

ใบความรู้ที ่3 
เร่ือง ค่านิยม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพือ่ 
1. ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัค่านิยม 
2. ใหเ้ห็นความส าคญัของค่านิยม 
3. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 
 
ค่านิยม 
1. ความหมายของค่านิยม 
2. ความส าคญัของค่านิยม 



 

 

 

ใบกจิกรรมที ่4 
เร่ือง ค่านิยมทีค่วรแก้ไขในสังคมไทย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพือ่ 
1. ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทย 
2. ใหเ้ห็นความส าคญัของเร่ืองค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทย 
3. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 
 
ค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทย 
1. ความหมายของค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทย 
2. ความส าคญัของค่านิยมท่ีควรแกไ้ขในสังคมไทย 



 

 

 

ใบกจิกรรมที ่5 
เร่ืองการปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพือ่ 
1. ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
2. ใหเ้ห็นความส าคญัของเร่ืองการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
3. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 
 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
1. ความหมายของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
2. ความส าคญัของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 



 

 

 

ใบกจิกรรมที่1  
เร่ือง คุณธรรม จริยธรรม 

จุดประสงค์ 
1. เห็นความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรม 
2. น าแนวทางของการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
ค าช้ีแจง :ใหน้กัเรียนไปสัมภาษณ์ผูป้กครองคนละ 1 อาชีพ เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมท่ียดึใน
การประกอบอาชีพนั้นๆ พร้อมถ่ายภาพประกอบ 
 

ช่ือผูป้ระกอบอาชีพ...........................................อาชีพ.................................................... 
คุณธรรม จริยธรรมท่ียดึในการประกอบอาชีพ 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีนกัเรียนเห็นวา่สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดม้าก
ท่ีสุด 3ล าดบั 
………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผูส้ัมภาษณ์ 
……………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………..… 
 

รูปถ่าย 



 

 

 

ใบกจิกรรมที ่2 
เร่ือง ค่านิยม 12 ประการ 

จุดประสงค์ 
1. เห็นความส าคญัของค่านิยม 12 ประการ 
2. ประยกุตใ์ชค้่านิยม 12 ประการในชีวติประจ าวนัได ้
ค าช้ีแจง :ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบั ชาติ ศาสนา และ พรมหากษตัริย ์บนัทึกภาพพร้อม

บรรยายคนละ 3 กิจกรรม 
 
 

ช่ือกิจกรรม .......................................... 
วนัท่ี.......................สถานท่ี...................... 

ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.............................................. 
(………………………………………) 

 

 
 
 
 

ติดรูปภาพ 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ใบกจิกรรมที่3 
เร่ือง มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวงัดีต่อผู้อืน่ เผือ่แผ่และแบ่งปัน 

จุดประสงค์ 
1. เห็นความส าคญัของการเผื่อแผ ่แบ่งปัน บ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
2. ประยกุตว์ชิาทางช่าง มาใชป้ระโยชน์ต่อชุมชนในชีวติประจ าวนัได ้
ค าช้ีแจง :ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน บนัทึกภาพกิจกรรม พร้อม

บรรยายคนละ 3 กิจกรรม 
 

ช่ือกิจกรรม .......................................... 
วนัท่ี.......................สถานท่ี...................... 

ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.............................................. 
(………………………………………) 

 
 

 
 
 
 

ติดรูปภาพ 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ใบกจิกรรมที4่ 
เร่ือง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และ จิตใจ ไม่ยอมผพ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่าหรือกเิลส มีความละอายใจ

เกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 
จุดประสงค์ 
1.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ แสดงออกเป็นผูมี้จิตอาสา แสดงออกดว้ยความเสียสละ 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง กลา้ยอมรับในส่ิงท่ีท า ไม่โกหก และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
จริงๆ ดว้ยความเขม้แขง็ 
ค าช้ีแจง :ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความเสียสละ ในการเขา้ร่วม คนละ 1 กิจกรรม 
1. ใบลงช่ือแสดงเจตนาการเป็นผูบ้ริจาคโลหิต 
2. ลงช่ือดว้ยความจริงไม่หลอกลวงในการเป็นผูไ้ม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข โดยมีผูใ้หญ่รับรอง 

3. ลงช่ือแสดงความเป็นผูมี้จิตอาสาในเร่ืองต่างๆ เช่น ลูกเสือบริการ เขา้ร่วมกิจกรรมใน             
วนัคลีนน่ิงเดย ์
 
1. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคือ 
.......................................................................................................................................................... 
2. ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ในการท ากิจกรรมคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อสังคมคือ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 

ผูบ้ริจาคโลหิต/ผูมี้จิตอาสาเร่ือง................. 
 
 
 

 
 



 

 

 

3. ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีเป็นผูมี้ความเขม้แขง็ทั้งร่างกายและจิตใจแสดงออกซ่ึงความเสียสละ
ในคร้ังน้ี 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
4.ถา้นกัเรียนเลือกกิจกรรมท่ี 2 ตอ้งมีผูรั้บรองความประพฤติอยา่งนอ้ย 2 คน 
ผูรั้บรองท่ี 1 ช่ือ........................................สกุล.........................................เก่ียวขอ้งเป็น.................... 
ผูรั้บรองท่ี 2 ช่ือ........................................สกุล.........................................เก่ียวขอ้งเป็น.................... 
 

ลงช่ือ.............................................. 
(………………………………………) 


