แนวทางการจัดการเรียนรู

รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนํา
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 22 - 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 24 - 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร พระนครศรีอยุธยา
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร พระนครศรีอยุธยา

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๕๗

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดจัดทํา
เอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง” เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปใช
ในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง เพื่อพัฒนาคานิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผู เ รี ย นที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมให เ ป น พลเมื อ งดี ข องสั ง คมไทยที่ มี ก ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณ
ผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางานทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และ
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา
เยาวชนไทยใหเปนพลเมืองที่ดี มีความรู ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีคุณธรรม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
ความนํา
กรอบความคิดในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
เปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
จุดเนนและขอบขาย
ผลการเรียนรูชั้นป / ชวงชั้น
ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู
กรอบคําอธิบายรายวิชา
การจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- คําอธิบายของคําหลักในจุดเนนและขอบขายรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
- การเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง: แนวปฏิบัติสําคัญ
- การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
- การใชเทคนิค / กระบวนการ / วิธีสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
- ตัวอยางหนวยการเรียนรู
- คําสั่ง สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง
คณะผูจัดทํา

หนา
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แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
ความนํา
การศึกษาของประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะทอนจากพัฒนาการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ในประเด็นของ
หลักสูตรไดเนนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อใหคนรุนใหมเกิดกระบวนการคิด
อยางมีร ะบบ และแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสรางระเบียบวินัย
การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจ
ในการเป น คนไทย ซึ่ งจะนํ า ไปสู การพัฒ นาและยกระดับ คุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกลาวคือ
การพัฒนาความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ซึ่งเปนวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษา
ของโลก มีแนวโนมเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติดานเนื้อหาและการเรียนรู เชน การสงเสริมการพัฒนาดานทักษะ
การรูเทาทัน ทักษะชีวิต (Life Skills) การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีการเนนวิชาการศึกษา
เพื่อความเปนพลเมือง (Citizenship Education)
กอปรกับในขณะนี้มีนโยบายดานการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรและหนาที่พลเมืองของคณะรักษา
ความสงบเรี ย บร อ ยแห ง ชาติ (คสช.) ที่ ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก และเยาวชนในชาติ ไ ด มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ ง
ประวัติศาสตร ความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และเปนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความปรองดองสมานฉันท เพื่อสันติสุขในสังคมไทย และ
กําหนดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อสรางคนไทยที่เขมแข็งนําไปสูการสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบตั ิ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
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สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒ นาการศึ กษาไทย
ในประเด็ น ของการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนหนา ที่ พลเมือ งในฐานะที่ เ ปน กลไกสํ า คัญ ในการเตรี ย มพลเมื อ ง
ของชาติไปสูการเปนพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกําหนดสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดําเนินชีวิตในสังคม ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แลว และเพื่อพัฒนาผูเรียน
ให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค สอดคล อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาการเรี ย น
การสอนหน า ที่พลเมื อง และค า นิ ย มหลัก ๑๒ ประการ จึงนํามาสูการกําหนดรายวิช าเพิ่มเติมหนาที่พลเมื อง
โดยเนนการพัฒนาผูเรียน ในเรื่อง ความเปนไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความปรองดอง สมานฉันท และ
ความมีวินัยในตนเอง เพื่อใหสถานศึกษานําไปจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบความคิด
ในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

ความเปนไทย

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

การเปนพลเมืองดี
ของชาติ
พลเมืองดี
ในระบอบ
ประชาธิปไตย

ปรองดอง
สมานฉันท
การดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๕

จุดเนนและขอบขาย รายวิชาเพิ่มเติมหนาทีพ่ ลเมือง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดเนนที่ 1 ความเปนไทย
1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ)
2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแตงกาย ภาษา ภูมิปญญา ประเพณี)
จุดเนนที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
การเห็นคุณคาและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
จุดเนนที่ 3 ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1. การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
2. การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
จุดเนนที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท
1. การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย
2. การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี
จุดเนนที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง

๖

ผลการเรียนรูชั้นป / ชวงชั้น รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดเนน
1. ความเปนไทย
1.๑ ลักษณะ
ที่ดีของคนไทย
(มารยาทไทย
กตัญูกตเวที
เอื้อเฟอเผื่อแผ
เสียสละ)

ป.๑

ป.๒

๑. ปฏิบัตติ น
เปนผูมี
มารยาทไทย

๑. ปฏิบัตติ น
เปนผูมี
มารยาทไทย

๑. ปฏิบัตติ น
เปนผูมี
มารยาทไทย

๑. เห็นคุณคา
และปฏิบตั ิตน
เปนผูมี
มารยาทไทย

๑. เห็นคุณคา
และปฏิบตั ิตน
เปนผูมี
มารยาทไทย

๑. ปฏิบัตติ น
และชักชวน
ผูอื่นใหมี
มารยาทไทย

๒. แสดงออกถึง
ความกตัญูกตเวทีตอบุคคล
ในครอบครัว

๒. แสดงออกถึง
ความกตัญูกตเวทีตอบุคคล
ในโรงเรียน

๒. แสดงออกถึง
ความกตัญูกตเวทีตอบุคคล
ในชุมชน

๒. แสดงออกถึง
ความกตัญูกตเวทีตอ
ผูทําประโยชน
ในสังคม

๒. รูคณ
ุ คา
และบํารุงรักษา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒. มีสวนรวม
และชักชวน
ผูอื่นใหอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓. เห็น
ประโยชนของ
การแตงกาย
ดวยผาไทย

๓. เห็นคุณคา
ของภูมิปญญา
ทองถิ่น

๓. มีสวนรวม ๓. มีสวนรวมใน ๓. มีสวนรวม
ในข น บ ธรรม เน ีย ม ศ ิล ป ว ัฒ น ธ ร ร ม ไท ย ในข น บ ธรรม เน ีย ม
ประเพณีไทย
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะ ภ ูม ิป ญ ญ า ไท ย

๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ๓. เห็น
ขนบธรรมเนียม
ความสําคัญ
ประเพณีไทย
ของภาษาไทย
(การแตงกาย ภาษา
ภูมิปญญา ประเพณี)

ป.๓

ป.๔

ผลการเรียนรูช ั้นป
ป.๕

ป.๖

ม.๑
๑. มีสวนรวม
ในการอนุรักษ
มารยาทไทย

ม.๒
1. มีสวนรวม
และแนะนําผูอื่น
ใหอนุรักษ
มารยาทไทย

ม.๓

1. มีสวนรวม
แนะนําผูอื่น
ใหอนุรักษ และ
ยกยองผูมี
มารยาทไทย
๒. แสดงออกถึง ๒. แสดงออก ๒. แสดงออก
และแนะนําผูอื่น แนะนําผูอื่น
ความเอื้อเฟอ
ใหมีความเอื้อเฟอ และมีสวนรวม
เผื่อแผ และ
ในกิจกรรม
เสียสละตอสังคม เผื่อแผ และ
เสียสละตอสังคม เกี่ยวกับ
ความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ และ
เสียสละ
๓. เห็นคุณคา ๓. เห็นคุณคา
๓. เห็นคุณคา
อนุรักษ และ
และอนุรักษ
อนุรักษ สืบสาน
และประยุกต
ขนบธรรมเนียม สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
แ ล ะ ภ ูม ิป ญ ญ า ไท ย ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะภ ูม ิป ญ ญ าไท ย แ ล ะภ ูม ิป ญ ญ าไท ย

ผลก ารเรีย น รูช ว งช ั้น
ม.๔ - ๖
๑. มีสวนรวม
และแนะนําผูอื่น
ใหอนุรักษ และ
เผยแพรมารยาท
ไทยสูสาธารณะ
๒. แสดงออก
แนะนําผูอื่น
และยกยองบุคคล
ที่มีความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ และ
เสียสละ
๓. เห็นคุณคา
อนุรักษ สืบสาน
ประยุกต และ
เผยแพร
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะภ ูม ิป ญ ญ าไท ย

๗
จุดเนน
2. รักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
การเห็นคุณคา
และการแสดงออกถึง
ความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

๔. เขารวม
กิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ
ศาสนา และ
สถาบัน
พ ระ ม ห า ก ษ ัต ริย 

๔. เขารวม
กิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ
ศาสนา และ
สถาบัน
พ ระ ม ห า ก ษ ัต ริย 

๔. เขารวม
กิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ
ศาสนา และ
สถาบัน
พ ระ ม ห า ก ษ ัต ริย 

๔. เห็น
ความสําคัญ
และแสดงออกถึง
ความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

ผลการเรียนรูช ั้นป
ป.๕

๔. เห็นคุณคา
และแสดงออก
ถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

ป.๖

๔. เห็นคุณคา
และแนะนํา
ผูอื่นให
แสดงออกถึง
ความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูน
สถาบัน
พ ระ ม ห า ก ษ ัต ริย 

ม.๑

ม.๒

๔. เปนแบบอยาง ๔. เปนแบบอยาง
ของความรักชาติ และแนะนําผูอื่น
ยึดมั่นในศาสนา ใหมีความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูน
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย สถาบัน
พ ระ ม ห า ก ษ ัต ริย 

ม.๓

๔. เปนแบบอยาง
และมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
ที่แสดงออกถึง
ความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

ผลก ารเรีย น รูช ว งช ั้น
ม.๔ - ๖

๔. เปนแบบอยาง
มีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม และ
สนับสนุนใหผูอื่น
แสดงออกถึง
ความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย
๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต าม ๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต าม ๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต าม ๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต าม ๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต าม ๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต าม ๕. ประยุกต
๕. ประยุกต ๕. ประยุกต
๕. เปนแบบอยาง
และเผยแพร และเผยแพร
พ ระ บ รม ราโช ว าท พ ระ บ รม ราโช ว าท พ ระ บ รม ราโช ว าท พ ระ บ รม ราโช ว าท พ ระ บ รม ราโช ว าท พ ระ บ รม ราโช ว าท และเผยแพร
ประยุกต
หลัก
หลัก
หลัก
หลัก
พระบรมราโชวาท พ ระ บ รม ราโช ว าท พระบรมราโชวาท และเผยแพร
หลัก
หลัก
หลักการทรงงาน พ ระ บ รม ราโช ว าท
การทรงงาน การทรงงาน การทรงงาน การทรงงาน และ การทรงงาน
การทรงงาน หลักการทรงงาน หลัก
แ ล ะ ห ล ัก ป รัช ญ า แ ล ะ ห ล ัก ป รัช ญ า แ ล ะ ห ล ัก ป รัช ญ า หลักปรัชญาของ และหลักปรัชญา แ ล ะ ห ล ัก ป รัช ญ า และหลักปรัชญา การทรงงาน และหลักปรัชญา หลักการทรงงาน
ของเศรษฐกิจ ของเศรษฐกิจ ของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
แ ล ะ ห ล ัก ป รัช ญ า ของเศรษฐกิจ
แ ล ะ ห ล ัก ป รัช ญ า
ของเศรษฐกิจ ของเศรษฐกิจ ของเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
ของเศรษฐกิจ พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง

๘
จุดเนน
ป.๑
๓. ความเปน
พลเมืองดี
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๓.๑ การดําเนิน
๖. ปฏิบัตติ น
ชีวิตตามวิถี
ตามขอตกลง
ประชาธิปไตย
กติกา และ
หนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
ในหองเรียน

ป.๒

ป.๓

๖. ปฏิบัตติ น
ตามขอตกลง
กติกา กฎ
ระเบียบ
และหนาที่
ที่ตองปฏิบัติ
ในหองเรียน
และโรงเรียน
๓.๒ การมีสวนรวม ๗. ปฏิบัตติ น ๗. ปฏิบัตติ น ๗. ปฏิบัตติ น
ทางการเมือง
ตามบทบาท ตามบทบาท ตามบทบาท
การปกครอง
หนาที่ใน
หนาที่ในฐานะ หนาที่ และ
ในระบอบ
ฐานะสมาชิก สมาชิกที่ดีของ มีสวนรวม
ประชาธิปไตย
ที่ดีของ
หองเรียน และ ในกิจกรรม
อันมี
ครอบครัว
โรงเรียน
ตาง ๆ ของ
พระมหากษัตริย และ
หองเรียน และ
ทรงเปนประมุข
หองเรียน
โรงเรียน
๖. ปฏิบัตติ น
ตามกฎ
ระเบียบ
และหนาที่
ที่ตองปฏิบัติ
ในโรงเรียน

ป.๔

ผลการเรียนรูช ั้นป
ป.๕

๖. มีสวนรวม
ในการสราง
และปฏิบตั ิตาม
ขอตกลง กติกา
ของหองเรียน

๖. มีสวนรวม
ในการสราง
และปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน

๗. ปฏิบัตติ น
ตามบทบาท
หนาที่
มีสวนรวม
และรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ
ในกิจกรรม
ของครอบครัว
และหองเรียน

๗. ปฏิบัตติ น
ตามบทบาท
หนาที่
มีสวนรวม
และรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ
ในกิจกรรม ของ
หองเรียน และ
โรงเรียน

ม.๓

ผลก ารเรีย น รูช ว งช ั้น
ม.๔ - ๖

ป.๖

ม.๑

ม.๒

๖. ปฏิบัตติ น
และแนะนําผูอื่น
ใหปฏิบัติตาม
ขอตกลง กติกา
กฎ ระเบียบ
ของหองเรียน
และโรงเรียน
๗. เห็นคุณคา
และปฏิบตั ิตน
ตามบทบาท
หนาที่
มีสวนรวม
และรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของ
หองเรียน และ
โรงเรียน

๖. ปฏิบัตติ น
เปนพลเมืองดี
ตามวิถ-ี
ประชาธิปไตย

๖. ปฏิบัตติ น
เปนพลเมืองดี
ตามวิถ-ี
ประชาธิปไตย

๖. ปฏิบัตติ น
เปนพลเมืองดี
ตามวิถ-ี
ประชาธิปไตย

๖. เปนแบบอยาง
และสงเสริม
สนับสนุนใหผูอื่น
เปนพลเมืองดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย

๗. มีสวนรวม
และรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ
ตรวจสอบขอมูล
เพื่อใชประกอบ
การตัดสินใจ
ในกิจกรรม
ตาง ๆ

๗. มีสวนรวม
และรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ
ตรวจสอบ
ขอมูลเพื่อใช
ประกอบ
การตัดสินใจ
ในกิจกรรม
ตาง ๆ และ
รูทันขาวสาร

๗. มีสวนรวม
และรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ
ตรวจสอบ
ขอมูล ตรวจสอบ
การทําหนาที่ของ
บุคคลเพื่อใช
ประกอบ
การตัดสินใจ

๗. ประยุกตใช
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
ในการวิพากษ
ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตน
สนใจ
๘. มีสวนรวม
และตัดสินใจ
เลือกตั้งอยางมี
วิจารณญาณ
๙. รูทันขาวสารและ
รูทันสื่อ
๑๐. คาดการณ
เหตุการณลวงหนา
บนพื้นฐานของ
ขอมูล

๙
จุดเนน

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

๔ . ค ว าม ป รอ งด อ ง
ส ม าน ฉ ัน ท 
๔ .๑ ก า ร อ ย ูร ว ม ก ัน ๘. ยอมรับ
ความเหมือน
ใน ส ัง ค ม แ ห ง
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย และ
ความแตกตาง
ของตนเอง
และผูอื่น

๘. ยอมรับ
๘. ยอมรับ
ความเหมือน และอยูรวมกับ
ผูอ่นื อยางสันติ
และ
ความแตกตาง
ของตนเอง
และผูอื่น

๘. ยอมรับ
และอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางสันติ
และพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน

๔.๒ การจัดการ ๙. ยกตัวอยาง
ความขัดแยง และ ความขัดแยง
สันติวิธี
ในหองเรียน
และเสนอวิธีการ
แกปญหา
โดยสันติวิธี

๙. ยกตัวอยาง
ความขัดแยง
ในโรงเรียน
และเสนอวิธีการ
แกปญหา
โดยสันติวิธี

๙. วิเคราะห
ปญหา
ความขัดแยง
ในทองถิ่น
และเสนอ
แนวทาง
การแกปญหา
โดยสันติวิธี

๙. ยกตัวอยาง
ความขัดแยง
ในชุมชน
และเสนอวิธีการ
แกปญหา
โดยสันติวิธี

ผลการเรียนรูช ั้นป
ป.๕

ป.๖

๘. ยอมรับ
ความ
หลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรม
ในทองถิ่น
และอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางสันติ
และพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน

๘. ยอมรับ
ความ
หลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรม
ในประเทศไทย
และอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางสันติ
และพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน

ม.๑

๘. ยอมรับ
ความ
หลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอ เช ีย ต ะ ว ัน อ อ ก เฉียงใต และ
อ ย ูร ว ม ก ัน อยาง
สันติและพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน
๙. วิเคราะห ๙. วิเคราะห ๙. มีสวนรวม
ปญหา
ปญหา
ในการ
ความขัดแยง ความขัดแยง แกปญหา
ในภูมิภาคของ ในประเทศไทย ความขัดแยง
ตนเอง
โดยสันติวิธี
และเสนอ
และเสนอ
แนวทาง
แนวทาง
การแกปญหา
การแกปญหา โดยสันติวิธี
โดยสันติวิธี

ม.๒

ม.๓

๘. เห็นคุณคา
ข อ งก ารอ ย ูร ว ม ก ัน
ในภูมิภาคเอเชีย
อยางสันติ และ
พึ่งพาซึ่งกัน
และกัน

๘. เห็นคุณคา
ข อ งก า ร อ ย ูร ว ม ก ัน
ในภูมิภาคตาง ๆ
ของโลก
อยางสันติ และ
พึ่งพาซึ่งกัน
และกัน

๙. มีสวนรวม
และเสนอ
แนวทาง
การแกปญหา
ความขัดแยง
โดยสันติวิธี

๙. มีสวนรวม
และเสนอ
แนวทาง
การปองกัน
ปญหา
ความขัดแยง

ผลก ารเรีย น รูช ว งช ั้น
ม.๔ – ๖
๑๑. ยอมรับ
ในอัตลักษณ
และเคารพ
ความหลากหลาย
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
๑๒. เห็นคุณคา
ข อ งก า ร อ ย ูร ว ม ก ัน
อยางสันติ และ
พึ่งพาซึ่งกัน
และกัน
๑ ๓ . มีสวนรวม
ในการแกปญหา
เมื่อเกิด
ความขัดแยง
โดยสันติวิธี และ
สรางเครือขาย
การปองกันปญหา
ความขัดแยง

๑๐
จุดเนน

ป.๑

ป.๒

5. ความมีวินัย
ในตนเอง
ซื่อสัตยสจุ ริต ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูม ีวินัยในตนเอง
ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝหาความรู
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทํา
ของตนเอง

ป.๓

ป.๔

ผลการเรียนรูช ั้นป
ป.๕

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูม ีวินัยในตนเอง

ป.๖

ม.๑

ม.๒

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูม ีวินัยในตนเอง

ม.๓

ผลก ารเรีย น รูช ว งช ั้น
ม.๔ – ๖
๑๔. ปฏิบัติตนเปนผูม ี
วินัยในตนเอง
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ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู รายวิชาเพิม่ เติมหนาที่พลเมือง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดเนนที่ 1 ความเปนไทย
๑.๑ ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ)
ชั้น
ป.1

ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย

ป.2

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที
ตอบุคคลในครอบครัว
1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย

ป.3

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที
ตอบุคคลในโรงเรียน
1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย

ป.4

ป.5

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที
ตอบุคคลในชุมชน
1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ
ผูทําประโยชนในสังคม
1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทไทย
๒. รูคุณคาและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สาระการเรียนรู

มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ (การไหว)
- การรับประทานอาหาร
- การทักทายดวยวาจา และยิ้ม
ความกตัญูกตเวทีตอพอแม ญาติผูใหญ
มารยาทไทย
- การพูดดวยถอยคําไพเราะ
- การมีกิริยาสุภาพออนนอม
ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน
มารยาทไทย
- การตอนรับผูมาเยือน
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน
มารยาทไทยในพิธีการตาง ๆ
- การกลาวคําตอนรับ
- การแนะนําตัวเอง แนะนําสถานที่
ความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม
มารยาทไทย
- การสนทนา
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
- การตอนรับผูมาเยือน
การรูคุณคา การใชอยางประหยัดและคุมคา และ
การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ชั้น
ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอื่นใหมี
มารยาทไทย

๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย

สาระการเรียนรู

มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
- การตอนรับผูมาเยือน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การแตงกาย
- การมีสัมมาคารวะ
๒. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ และ ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
เสียสละตอสังคม
1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษ มารยาทไทย
มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การแตงกาย
- การมีสัมมาคารวะ
๒. แสดงออกและแนะนําผูอื่นใหมี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
ตอสังคม
1. มีสวนรวม แนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และ มารยาทไทย
ยกยองผูมีมารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การแตงกาย
- การมีสัมมาคารวะ
๒. แสดงออก แนะนําผูอื่น และมีสวนรวม ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
ในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผ
และเสียสละ
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ชั้น
ผลการเรียนรู
ม.4 - 6 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษ
และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ

๒. แสดงออก แนะนําผูอื่น และยกยอง
บุคคลที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ

สาระการเรียนรู

มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การแตงกาย
- การมีสัมมาคารวะ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม

14
๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแตงกาย ภาษา ภูมิปญญา ประเพณี)
ชั้น
ป.1
ป.2

ผลการเรียนรู
๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย
๓. เห็นประโยชนของการแตงกาย
ดวยผาไทย
ป.3 ๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น
ป.4 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
ป.5 ๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย
ป.6 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
ม.1 ๓. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ไทย
ม.2 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
ม.3 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และ
ประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
ม.4 - 6 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต
และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย

สาระการเรียนรู
ความสําคัญของภาษาไทย
การแตงกายดวยผาไทย
ภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องตาง ๆ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย
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จุดเนนที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
การเห็นคุณคาและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ชั้น
ป.1

ผลการเรียนรู
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ป.2

๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ป.3

๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู
๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๑. พระบรมราโชวาท
- การออม
- การประหยัด
๒. หลักการทรงงาน
- ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด
- ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน
๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๑. พระบรมราโชวาท
- ความขยัน
- ความอดทน
๒. หลักการทรงงาน
- การพึ่งตนเอง
- รู รัก สามัคคี
๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๑. พระบรมราโชวาท
- ความซื่อสัตย
- ความเสียสละ
๒. หลักการทรงงาน
- การมีสวนรวม
- ความเพียร: พระมหาชนก
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ชั้น
ป.4

ป.5

ป.6

ผลการเรียนรู
สาระการเรียนรู
๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึง
- การใชสินคาไทย
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน - การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
สถาบันพระมหากษัตริย
- การรักษาสาธารณสมบัติ
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
๑. พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา
- การมีวินัย
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- การขมใจ
๒. หลักการทรงงาน
- ประโยชนสวนรวม
- พออยูพอกิน
๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึง
- การใชสินคาไทย
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน - การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
สถาบันพระมหากษัตริย
- การรักษาสาธารณสมบัติ
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
1. พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา
- เอื้อเฟอเผื่อแผ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความสามัคคี
๒. หลักการทรงงาน
- ทําตามลําดับขั้น
- ทํางานอยางมีความสุข
๔. เห็นคุณคาและแนะนําผูอื่น
- การใชสินคาไทย
ใหแสดงออกถึงความรักชาติ
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
- การรักษาสาธารณสมบัติ
พระมหากษัตริย
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
1. พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา
- ความใฝรู
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความกตัญูกตเวที
๒. หลักการทรงงาน
- องครวม
- ทําใหงาย
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ชั้น
ม.1

ผลการเรียนรู
๔. เปนแบบอยางของความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ม.2

๔. เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมี
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย
๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ม.3

๔. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู
การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
- ความรักชาติ
- การยึดมั่นในศาสนา
- การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๑. พระบรมราโชวาท
- มีเหตุผล
- รอบคอบ
๒. หลักการทรงงาน
- การใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ
- การปลูกปาในใจคน
การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
- ความรักชาติ
- การยึดมั่นในศาสนา
- การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๑. พระบรมราโชวาท
- การมีสติ
- ความขยันอดทน
๒. หลักการทรงงาน
- ภูมิสังคม
- ขาดทุนคือกําไร
การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
- ความรักชาติ
- การยึดมั่นในศาสนา
- การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๑. พระบรมราโชวาท
- การเสียสละ
- ความซื่อสัตย
๒. หลักการทรงงาน
- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ
- แกปญหาที่จุดเล็ก
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ชั้น
ผลการเรียนรู
ม.4 - 6 ๔. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย
๕. เปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร
พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู
การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
- ความรักชาติ
- การยึดมั่นในศาสนา
- การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๑. พระบรมราโชวาท
- การมีระเบียบวินัย
- ความสามัคคี
๒. หลักการทรงงาน
- ระเบิดจากขางใน
- ไมติดตํารา
- บริการรวมที่จุดเดียว
- ใชอธรรมปราบอธรรม
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จุดเนนที่ 3 ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3.1 การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
ชั้น
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ผลการเรียนรู
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน

สาระการเรียนรู
ขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน
- การรักษาความสะอาด
- การรักษาของใชรวมกัน
- การสงงาน
๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน
ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน
- การแตงกาย
- การเขาแถว
- การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ
ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ในหองเรียนและโรงเรียน
ในหองเรียนและโรงเรียน
- การใชสิ่งของ เครื่องใช และสถานที่ของสวนรวม
- การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช และสถานที่
ของสวนรวม
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม ๑. ขอตกลง กติกา ในหองเรียน
ขอตกลง กติกา ของหองเรียน
- การรักษาความสะอาด
- การรักษาของใชรวมกัน
- การสงงาน
๒. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง
กติกา ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน
สวนรวม
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม ๑. กฎ ระเบียบ ในโรงเรียน
กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน
- การรักษาความสะอาด
- การรักษาของใชรวมกัน
- การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
๒. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎ
ระเบียบ ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน
สวนรวม
๖. ปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ในหองเรียนและ
ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของหองเรียน โรงเรียน
- การใชสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานที่
และโรงเรียน
ของสวนรวม
- การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ
และสถานที่ของสวนรวม
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ชั้น
ม.1

ผลการเรียนรู
๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สาระการเรียนรู
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม
- การตัดสินใจโดยใชเหตุผล
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ม.2 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี- การติดตามขาวสารบานเมือง
ประชาธิปไตย
- ความกลาหาญทางจริยธรรม
- การเปนผูนํา และการเปนสมาชิกที่ดี
ม.3 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
- การใชสิทธิและหนาที่
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ
- การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
ม.4 - 6 ๖. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนให พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี
- การใชสิทธิและหนาที่
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ
- ความกลาหาญทางจริยธรรม
- การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ
- การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง และ
การรูเทาทันสื่อ
- การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
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๓.๒ การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ชั้น
ป.1
ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ผลการเรียนรู
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะ
สมาชิกที่ดีของครอบครัว และหองเรียน

สาระการเรียนรู
บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และหองเรียน
- เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ญาติผูใหญ และครู
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะ บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน
สมาชิกที่ดีของหองเรียน และโรงเรียน
และโรงเรียน
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี
- หนาที่และความรับผิดชอบ
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ และ
๑. บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียน และโรงเรียน
และโรงเรียน
- การใชสิทธิและหนาที่
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่
๑. บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ และหองเรียน
ในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียน
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี
- การมีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- การปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับ
เสียงขางนอย
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัวและหองเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่
๑. บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน
มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ และโรงเรียน
ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน
- การยึดถือหลักความจริง ความดีงาม
ความถูกตอง และหลักเหตุผล
- การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
- การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน
๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาท ๑. บทบาทหนาทีข่ องการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน
หนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ
และโรงเรียน
ตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี
และโรงเรียน
- การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
- การใชสิทธิและหนาที่
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน
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ชั้น
ม.1

ม.2

ผลการเรียนรู
สาระการเรียนรู
๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน
ในกิจกรรมตาง ๆ
2. การตรวจสอบขอมูล

๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน
ในกิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร
2. การตรวจสอบขอมูล
๓. การรูทันขาวสาร
ม.3 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของ ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน
2. การตรวจสอบขอมูล
บุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
๓. การตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคล
ม.4 - 6 ๗. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตย การประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตย
ในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ
ในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ
ที่ตนสนใจ
๘. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้ง
การมีสวนรวมและการตัดสินใจเลือกตั้ง
อยางมีวิจารณญาณ
อยางมีวิจารณญาณ
๙. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
การรูทันขาวสารและการรูทันสื่อ
๑๐. คาดการณเหตุการณลวงหนา
การคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐาน
บนพื้นฐานของขอมูล
ของขอมูล
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จุดเนนที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท
4.1 การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4

ป.5

ป.6

ผลการเรียนรู
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง
ของตนเองและผูอื่น
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง
ของตนเองและผูอื่น
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ
และพึ่งพาซึ่งกันและกัน

สาระการเรียนรู
ความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล
ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ

๑. ความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล
ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ
๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน
- ไมรังแก ไมทําราย
- ไมลอเลียน
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่น
วัฒนธรรมในทองถิ่น และอยูรวมกับผูอื่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม
อยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน
๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศ
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับ ไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม
๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพึ่งพาซึ่งกัน
ผูอื่นอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
และกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน
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ชั้น
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4-6

ผลการเรียนรู
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกันอยางสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน

สาระการเรียนรู
1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ศาสนา สิ่งแวดลอม
2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน
๘. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน
1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
ในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน เอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม
และกัน
2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน
๘. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน
1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และ ตาง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
สิ่งแวดลอม
2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน
๑๑. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพ
1. อัตลักษณและความหลากหลายในสังคมความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม
2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
๑๒. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
อยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน
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4.2 การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี
ชั้น
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ผลการเรียนรู
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี

สาระการเรียนรู
ความขัดแยงในหองเรียน และวิธีการแกปญหา
โดยสันติวิธี ในกรณี
- ความคิดเห็นไมตรงกัน
- การละเมิดสิทธิของผูอื่น
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน
ความขัดแยงในโรงเรียนและวิธีการแกปญหา
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี
โดยสันติวิธี ในกรณี
- หนาที่และความรับผิดชอบ
- การใชของสวนรวม
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชน
ความขัดแยงในชุมชนและวิธีการแกปญหา
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี
ความขัดแยงโดยสันติวิธี ในกรณี
- การใชสาธารณสมบัติ
- การรักษาสิ่งแวดลอม
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง
ความขัดแยงในทองถิ่น และแนวทางการแกปญหา
ในทองถิ่น และเสนอแนวทางการแกปญหา โดยสันติวิธี ในกรณี
- การใชสาธารณสมบัติ
โดยสันติวิธี
- การรักษาสิ่งแวดลอม
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง
ความขัดแยงในภูมิภาคของตนเอง และแนวทาง
ในภูมิภาคของตนเอง และเสนอ
การแกปญหาโดยสันติวิธี
แนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี
- การจัดการทรัพยากร (น้ํา ปาไม ที่ดิน)
- การขัดแยงทางความคิด
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ
ในประเทศไทย และเสนอแนวทาง
แนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี
การแกปญหาโดยสันติวิธี
- การละเมิดสิทธิ
- การรักษาสิ่งแวดลอม
๙. มีสวนรวมในการแกปญหา
๑. ความขัดแยง
ความขัดแยงโดยสันติวิธี
- การทะเลาะวิวาท
- ความคิดเห็นไมตรงกัน
๒. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
- การเจรจาไกลเกลี่ย
- การเจรจาตอรอง
- การระงับความขัดแยง
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ชั้น
ม.2

ผลการเรียนรู
๙. มีสวนรวมและเสนอแนวทาง
การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี

ม.3

๙. มีสวนรวมและเสนอแนวทาง
การปองกันปญหาความขัดแยง

ม.4 - 6 ๑๓. มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิด
ความขัดแยงโดยสันติวิธี และสราง
เครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง

สาระการเรียนรู

๑. ความขัดแยง
- การละเมิดสิทธิ
- การใชของสวนรวม
๒. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
- การเจรจาไกลเกลี่ย
- การเจรจาตอรอง
- การระงับความขัดแยง
๑. ความขัดแยง
- ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ
- ชูสาว
๒. การปองกันปญหาความขัดแยง
๑. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
- การเจรจาไกลเกลี่ย
- การเจรจาตอรอง
- การระงับความขัดแยง
๒. การสรางเครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง
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จุดเนนที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง
ชั้น
ผลการเรียนรู
ป.1 – ๓ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
ป.๔ – ๖ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
ม.1 – ๓ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
ม.๔ – ๖ ๑๔. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

สาระการเรียนรู
คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง
- ความซื่อสัตยสุจริต
- ขยันหมั่นเพียร อดทน
- ใฝหาความรู
- ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
(การพัฒนาผูเรียนใหมีวินัยในตนเองใหนําไปบูรณาการ
กับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของจุดเนน
ที่ ๑ - ๔ ที่เกี่ยวของ)
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กรอบคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
๑. ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ส๑๑๒... หนาที่พลเมือง ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายดวยวาจา
และยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพอแมและญาติผูใหญ เห็นความสําคัญของภาษาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทําของตนเอง
เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
การออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ความซื่อสัตย
สุจริตและจริงใจตอกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษา
ของใช ร ว มกั น และการส งงาน ปฏิ บั ติ ต นตามบทบาทหน า ที่ ใ นฐานะสมาชิ ก ที่ ดี ของครอบครั ว และห อ งเรี ย น
ในเรื่องการเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ญาติผูใหญและครู ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรั บ ความเหมื อ นและความแตกต า งของตนเองและผู อื่ น ในเรื่ อ งเชื้ อ ชาติ ภาษา เพศ สุ ข ภาพ
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน ในกรณีความคิดเห็นไมตรงกัน
การละเมิดสิทธิของผูอื่น และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนา เทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ตริย ดําเนิน ชีวิตตามวิถีป ระชาธิป ไตย อยู รว มกับ ผูอื่ น อยางสัน ติ
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในครอบครัว
๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่น
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ส๑๒๒... หนาที่พลเมือง ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดดวยถอยคําไพเราะและการมีกิริยาสุภาพออนนอม แสดงออก
ถึงความกตั ญ ู กตเวที ตอบุ คคลในโรงเรี ย น เห็น ประโยชนของการแตงกายดว ยผาไทย ปฏิบัติตนเปน ผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทําของตนเอง
เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู รัก สามัคคี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแตงกาย การเขาแถว การดูแล
พื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการเปน
ผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี หนาที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรั บ ความเหมื อ นและความแตกต า งของตนเองและผู อื่ น ในเรื่ อ งเชื้ อ ชาติ ภาษา เพศ สุ ข ภาพ
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน ในกรณีหนาที่และความรับผิดชอบ
และการใชของสวนรวม และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนา เทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ตริย ดําเนิน ชีวิตตามวิถีป ระชาธิป ไตย อยู รว มกับ ผูอื่ น อยางสัน ติ
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน
๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื่น
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ส๑๓๒... หนาที่พลเมือง ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการตอนรับผูมาเยือน และการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ แสดงออกถึง
ความกตั ญ ู ก ตเวที ต อบุ คคลในชุ ม ชน เห็ น คุ ณค าของภูมิป ญ ญาท องถิ่น ในเรื่อ งต าง ๆ ปฏิ บัติ ตนเปน ผูมี วินั ย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความซื่ อสัต ยและความเสียสละ หลั กการทรงงาน ในเรื่องการมีสวนรว มและความเพียร และหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช
และการดู แลรั กษาสิ่ งของ เครื่ องใช และสถานที่ของสว นรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดี
ของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่ และการใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดวยการไมรังแก
ไม ทํ าร า ย ไม ล อเลี ย น ช ว ยเหลื อซึ่ งกั น และกัน และแบงป น ยกตัว อย างความขัด แยง ในชุ มชน ในกรณีการใช
สาธารณสมบั ติและการรั กษาสิ่ ง แวดล อม และเสนอวิธีการปญ หาโดยสัน ติวิธี ปฏิบัติตนเปน ผูมีวินัย ในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนา เทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ตริย ดําเนิน ชีวิตตามวิถีป ระชาธิป ไตย อยู รว มกับ ผูอื่ น อยางสัน ติ
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน
๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ส๑๔๒... หนาที่พลเมือง ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในพิธีการตาง ๆ ในเรื่องการกลาวคําตอนรับ การแนะนํ า
ตัวเองและแนะนําสถานที่ แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยในทองถิ่น ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง
เห็ น ความสํ า คั ญ และแสดงออกถึ งความรักชาติ ยึ ดมั่น ในศาสนา และเทิด ทูนสถาบัน พระมหากษัตริ ย
ในเรื่องการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติ
ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการขมใจ หลักการ
ทรงงาน ในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยูพอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่ องความซื่ อสั ตย สุ จ ริ ต ขยั น หมั่น เพี ย ร อดทน ใฝห าความรู ตั้งใจปฏิบัติห นาที่ และยอมรับ ผล
ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลง กติกาของหองเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษา
ของใช ร วมกั นและการสงงาน โดยใช กระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง กติกาดวยหลักเหตุผลและยึดถือ
ประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน ในเรื่องการเปนผูนํา
และการเป นสมาชิกที่ ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และการปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับ
เสียงขางนอย มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่ น กํ า เนิ ด สถานะของบุ ค คล ฯลฯ อยู รว มกั บ ผูอื่ น อยา งสัน ติแ ละพึ่ง พาซึ่ งกั น และกั น ในเรื่ อ ง
การไมรังแก ไมทําราย ไมลอเลียน ชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่น
ในกรณีการใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตน
เปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนา เทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ตริย ดําเนิน ชีวิตตามวิถีป ระชาธิป ไตย อยู รว มกับ ผูอื่ น อยางสัน ติ
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลง กติกาของหองเรียน
๗. ปฏิ บั ติ ต นตามบทบาทหน า ที่ มี ส ว นรว มและรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิน ใจในกิ จ กรรมของครอบครั ว
และหองเรียน
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่นและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูม ีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการตอนรับผูมาเยือน
รูคุณคา ใชอยางประหยัด คุมคาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทํา
ของตนเอง
เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดวยการใช
สินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความเอื้อเฟอเผื่อแผและความสามัคคี
หลักการทรงงาน ในเรื่องการทําตามลําดับขั้นและทํางานอยางมีความสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษา
ของใช ร ว มกั น และการดู แ ลพื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย โดยใช ก ระบวนการมี ส ว นร ว มในการสร า งกฎ ระเบี ย บ
ดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน
และโรงเรีย น ในเรื่ องการยึ ดถื อหลั กความจริง ความดีงาม ความถูกตองและหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและสิ่งแวดลอม
อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพากัน ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกัน
และกั น และแบ ง ป น วิ เ คราะห ป ญ หาความขั ด แย ง ในภู มิ ภ าคของตนเอง ในเรื่ อ งการจั ด การทรัพ ยากร และ
การขั ด แย งทางความคิ ด และเสนอแนวทางการแกปญ หาโดยสัน ติวิธี ปฏิบัติตนเปน ผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนา เทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ตริย ดําเนิน ชีวิตตามวิถีป ระชาธิป ไตย อยู รว มกับ ผูอื่ น อยางสัน ติ
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย
๒. รูคุณคาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในทองถิ่น และอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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ปฏิ บั ติ ตนและชั กชวนผู อื่ นให มี มารยาทไทย ในเรื่ องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิ บั ติ ตน
ตามกาลเทศะ และการตอนรับผูมาเยือน มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
เห็นคุณคาและแนะนําผูอื่นใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ดวยการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความใฝรู ความกตัญู หลักการทรงงาน
ในเรื่ ององค รวมและทํ าให ง าย และหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ปฏิ บั ติต นเป น ผูมี วิ นั ย ในตนเอง ในเรื่ อ ง
ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน ในการใช
และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานที่ของสวนรวม เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่
ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน ดวยการเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี การยึดถือประโยชนของ
สวนรวมเปนสําคัญ การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรั บ ความหลากหลายทางสั งคมวั ฒ นธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒ นธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดลอม อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผูอื่น
ชว ยเหลือซึ่ งกั น และกัน และแบ งป น วิ เ คราะหปญหาความขั ดแย งในประเทศไทย ในเรื่ องการการละเมิดสิทธิ
การรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม และเสนอแนวทางการแก ป ญ หาโดยสั น ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ต นเป น ผู มี วิ นั ย ในตนเอง ในเรื่ อ ง
ความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึด มั่ นในศาสนา เทิดทู นสถาบั น พระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิป ไตย อยูรว มกับผูอื่นอยางสัน ติ
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอื่นใหมีมารยาทไทย
๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
๔. เห็นคุณคาและแนะนําผูอื่นใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน
๗. เห็ น คุ ณ ค า และปฏิ บั ติต นตามบทบาทหน าที่ มีสว นรว มและรั บ ผิด ชอบในการตัดสิ น ใจในกิจ กรรม
ของหองเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรั บความหลากหลายทางสั งคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ และพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ส๒๑๒... หนาที่พลเมือง 1
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
ส๒๑๒... หนาที่พลเมือง ๒
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
มีส วนร วมอนุรั กษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึ ง ความเอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ แ ละเสี ย สละต อ สั ง คม เห็ น คุ ณ ค า และอนุ รั ก ษ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต
และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ
การปลูกปาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ
โดยใชเหตุผล มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน
ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน
ไม แสดงกิ ริ ย าและวาจาดู ห มิ่ น ผู อื่ น ช ว ยเหลือซึ่ งกัน และกัน แบงป น มี สว นรว มในการแก ปญ หาความขั ดแย ง
โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับ
ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญ หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และ
กระบวนการสรางเจตคติ
เพื่ อให ผู เ รี ย นมี ลั ก ษณะที่ ดีข องคนไทย ภาคภูมิ ใจในความเปน ไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่ น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4. เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกัน
อยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
9. มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ส๒๒๒... หนาที่พลเมือง ๓
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
ส๒๒๒... หนาที่พลเมือง ๔
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนําผูอื่นใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกําไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ปฏิ บั ติ ต นเป น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี ป ระชาธิป ไตย ในเรื่ อ งการติ ดตามข า วสารบ านเมื อง ความกลา หาญ
ทางจริ ย ธรรม การเป น ผู นํ า และการเป น สมาชิกที่ดี มี สว นรว มและรับ ผิดชอบในการตั ดสิน ใจตอกิ จ กรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร ปฏิบัติตน
เปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ใฝหาความรู และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง
เห็ น คุ ณ ค า ของการอยู ร ว มกั น ในภู มิ ภ าคเอเชีย อย า งสั น ติ และพึ่ง พาอาศัย ซึ่ ง กั น และกั น โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความหลากหลายทางสั ง คม วั ฒ นธรรมในภู มิ ภ าคเอเชี ย ในเรื่ อ งวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม ศาสนา สิ่ ง แวดล อ ม
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชว ยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขั ดแย ง
โดยสั นติ วิธี เกี่ยวกับ การละเมิ ดสิ ทธิ การใชของสวนรวม ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับ
ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญ หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และ
กระบวนการสรางเจตคติ
เพื่ อให ผู เ รี ย นมี ลั ก ษณะที่ ดีข องคนไทย ภาคภูมิ ใจในความเปน ไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่ น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกและแนะนําผูอื่นใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ตาง ๆ และรูทันขาวสาร
8. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
9. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ส๒๓๒... หนาที่พลเมือง ๕
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
ส๒๓๒... หนาที่พลเมือง ๖
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
มีสวนรวม แนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา
การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนําผูอื่นและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผ
และเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญ ญาไทย ปฏิบัติตนเปน ผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยัน หมั่น เพียร อดทน ใฝหาความรู
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง
เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ
ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยูรว มกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกัน
และกั น ในเรื่ องการเคารพซึ่ งกั น และกั น ไมแสดงกิริย าและวาจาดูห มิ่น ผูอื่น ชว ยเหลือซึ่งกัน และกัน แบงป น
มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยงในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตน
เปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญ หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และ
กระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริ ย เป นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวม แนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย
2. แสดงออก แนะนําผูอื่น และมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
3. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคล
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
8. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
9. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู
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๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖
ส๓๐๒... หนาที่พลเมือง ๑
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
ส๓๐๒... หนาที่พลเมือง ๒
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษและเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ
การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพรขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู
และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า ง ประยุ ก ต และเผยแพร
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา
บริ การรวมที่ จุ ดเดี ย ว ใช อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ปฏิ บัติตนเปน ผู มีวินั ย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง
ปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งและส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู อื่ น เป น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ในเรื่ อ ง
การเป น ผู นํ า และการเป น สมาชิ ก ที่ ดี การใช สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ การใช เ สรี ภ าพอย า งรั บ ผิ ด ชอบ ความกล า หาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง
และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้น ฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปน ผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรับ ในอัต ลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรว มกัน
อยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกัน
และกั น แบ งป น ปฏิ บั ติ ตนเป น ผู มีวิ นั ย ในตนเอง ในเรื่อ งความอดทน ใฝ ห าความรู และยอมรั บ ผลที่ เกิ ดจาก
การกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู
เพื่ อให ผู เ รี ย นมี ลั ก ษณะที่ ดีข องคนไทย ภาคภูมิ ใจในความเปน ไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่ น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ
อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ
๒. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
๓. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๔. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๖. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
๗. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ
๘. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
๙. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล
๑๐. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
๑๑. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
๑๒. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 1๒ ผลการเรียนรู
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ส๓๐๒... หนาที่พลเมือง ๓
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
ส๓๐๒... หนาที่พลเมือง ๔
๒๐ ชั่วโมง / ภาค
๐.๕ หนวยกิต
แสดงออก แนะนําผูอื่น และยกยองบุคคลที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝหาความรู
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า ง ประยุ ก ต และเผยแพร
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา
บริ การรวมที่ จุ ดเดี ย ว ใช อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ปฏิ บัติตนเปน ผู มีวินั ย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง
ปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งและส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู อื่ น เป น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ในเรื่ อ ง
การเป น ผู นํ า และการเป น สมาชิ ก ที่ ดี การใช สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ การใช เ สรี ภ าพอย า งรั บ ผิ ด ชอบ ความกล า หาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง
และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้น ฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปน ผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี ดว ยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง
การระงับความขัดแยง และสรางเครือขายปองกันปญหาความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู
เพื่ อให ผู เ รี ย นมี ลั ก ษณะที่ ดีข องคนไทย ภาคภูมิ ใจในความเปน ไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่ น
ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ตริ ย เป น พลเมื องดี ในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษัต ริ ย
ทรงเปน ประมุ ข มี ส ว นร ว มทางการเมื องการปกครอง มีวิจ ารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษน โยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑. แสดงออก แนะนําผูอื่น และยกยองบุคคลที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
๒. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๓. เปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๕. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
๖. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ
๗. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
๘. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล
๙. มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 1๐ ผลการเรียนรู
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การจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรู
๑. การจั ด การเรีย นรู ร ายวิ ช าเพิ่ มเติ มหน า ที่พลเมืองตามจุดเนน ทั้ง 5 นั้น มีเปาหมายสําคัญ เพื่อใหเยาวชน
มีลักษณะที่ดีของคนไทย เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
เห็ น คุ ณค าและแสดงออกถึ งความรั กชาติ ยึด มั่น ในศาสนา และเทิด ทูน สถาบัน พระมหากษั ตริย ดําเนิ น ชีวิ ต
ตามวิถีประชาธิปไตย มีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สามารถอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลายและจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ซึ่งสอดคลองกับ
คานิยมหลัก 12 ประการ
๒. รายวิช าเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง มีผลการเรียนรูที่มีเปาหมายเนน ใหผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาในเรื่อง
ที่เรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการตอยอดการเรียนรูจากรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. การจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง สามารถจัดทําได ๒ ลักษณะ คือ
๓.๑ การจั ด การเรี ย นรู ต ามจุ ด เน น แต ล ะจุ ด เน น โดยบู ร ณาการจุ ด เน น ที่ ๕ ความมี วิ นั ย ในตนเอง
ที่สอดคลองกับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของจุดเนนที่ ๑ - ๔ ที่เกี่ยวของ
๓.๒ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทั้ง ๕ จุดเนน โดยตองวิเคราะหผลการเรียนรูในแตละจุดเนนวา
เกี่ยวของ หรือเชื่อมโยง หรือมีประเด็นรวมกันในเนื้อหาตาง ๆ และตั้งเปน Theme (หัวเรื่อง)
๔. การจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูอาจจัดใหสอดคลองกับเหตุการณ สถานการณ ที่เกี่ยวของกับจุดเนน
ทั้ง ๕ จุดเนน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาทีพ่ ลเมือง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่ครูผูสอนจะตองจัดทํา
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ ผลจากการประเมินจะตองนําไปใชเปนขอมูลสําหรับ
ติดตาม กํากั บ สนับสนุน และพัฒนาการเรียนรู พัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น การวัดและประเมินผลการเรียน
จึงเนนไปที่การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน ซึ่งจะนําไปสูการชี้ใหเห็นถึงสภาพที่แทจริงของผูเรียน และสภาพจริง
ของการเรี ย นการสอนจากพฤติ ก รรมที่ ผู เ รี ย นได แสดงออก (Student Performance) สะทอนให เห็ น
ความสามารถที่หลากหลาย และสอดคลองกับความสามารถที่แทจริงจากการปฏิบัติ ตัดสินใจ หรือการแกปญหา
ไดดวยตนเอง
การวัดและประเมินผลการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง โดยพิจารณาจากคุณภาพของชิ้นงาน หรือ
การปฏิบัติ ที่เปนผลผลิต / รองรอยหลักฐานการเรียนรูของผูเรียนวาเปนไปตามผลการเรียนรูและจุดเนนของรายวิชา
เพิ่มเติมหนาที่พลเมืองหรือไม ซึ่งประกอบไปดวยความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
การปฏิบัติตนโดยใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเกณฑการประเมินที่ชัดเจน ทั้งนี้ เมื่อผูเรียนไดรับ
การพัฒนาแลวจะตองบรรลุตามผลการเรียนรูที่กําหนด
ตัวอยาง การวัดและประเมินผลการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

หนวยที่ ๒…

หนวยที่ ๑…
ชิ้นงาน/
ภาระงาน
รวบยอด

คะแนน…

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
รวบยอด

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
รวบยอด

+

คะแนน…

หนวยที่ ๔…

หนวยที่ ๓…

+

คะแนน…

คะแนนรวม
+

การทดสอบ
คุณลักษณะ

ตัดสินผลการเรียน

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
รวบยอด

+

คะแนน…
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ตัวอยาง โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ๒ รหัสวิชา ส๑๒๒๐๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

………………
………………
………………
………………

………………
………………
………………
………………

จํานวนชั่วโมง

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
ระหวางป
ปลายป/ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ)
รวม

น้ําหนัก
คะแนน
๒๕
๒๐
๒๐
๒๕
๙๐
๑๐
๑๐๐

การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การประเมินรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมืองจะตองกําหนดเกณฑการประเมิน ใหชัดเจนเหมาะสม
เพราะเกณฑการประเมิ นเป นแนวทางในการใหคะแนนที่ประกอบดวยเกณฑดานตาง ๆ เพื่อใช ประเมิ นคาผล
การปฏิบัติของผูเรียน เกณฑเหลานี้ คือ สิ่งสําคัญที่ผูเรียนควรประพฤติจนกลายเปนลักษณะนิสัย
ครูผูสอนสามารถออกแบบวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน ไดดังนี้
๑. กําหนดผลการเรียนรู / คุณลักษณะที่จะประเมิน
๒. วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากผลการเรียนรูเพื่อกําหนดหลักฐานการเรียนรู
๓. เลือกใชวิธีการเครื่องมือใหเหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะประเมิน
๔. กําหนดเกณฑการประเมินพฤติกรรม (Scoring Rubrics)
ตัวอยาง การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

พฤติกรรมสําคัญ

ชิ้นงาน / ภาระงาน

การประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ - การปฏิบัติตน - การแตงกายถูกระเบียบ การประเมิน - เกณฑ
และหนาที่ที่ตองปฏิบัติตน
- การเขาแถวเปนระเบียบ การปฏิบัติ การประเมิน
ในโรงเรียน
- แบบ
ประเมิน
- การปฏิบัติตน - การดูแลพื้นที่ที่ไดรับ
ปฏิบัติตนตามบทบาท
การประเมิน - เกณฑ
มอบหมาย
หนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดี
การปฏิบัติ การประเมิน
ของหองเรียนและโรงเรียน
- การเปนผูนําและสมาชิก
- แบบ
ที่ดี
ประเมิน
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ตัวอยาง เกณฑการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
การแตงกาย
การเขาแถว
ปฏิบัติตนตามบทบาท
หนาที่
การเปนผูนําและ
สมาชิกที่ดี

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
แตงกายสะอาดเรียบรอย แตงกายสะอาดเรียบรอย
ถูกระเบียบสม่ําเสมอ
แตไมถูกระเบียบ ตองใหครู
ตักเตือน
เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย
ขณะเขาแถว
ขณะเขาแถว โดยครูตอง
ตักเตือน
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายไดเรียบรอย
มอบหมายไดเรียบรอย
ดวยตนเอง
โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา
ปฏิบัติตนเปนผูนําที่ดี
ปฏิบัติตนเปนผูนําที่ดี
และเปนสมาชิกที่ดี
หรือเปนสมาชิกที่ดีของ
ของกลุม
กลุมโดยมีครูเปนผูแนะนํา

ปรับปรุง
แตงกายไมสะอาด
และไมถูกระเบียบ
เขาแถวไมตรงเวลา
และพูดคุยขณะเขาแถว
ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
ไมปฏิบัติตนเปนผูนําที่ดี
หรือเปนสมาชิกที่ดี
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ตัวอยาง แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล ประจําหนวยการเรียนรู

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
…
เกณฑการใหคะแนน
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

พฤติกรรม
ปฏิบัติตนตาม การเปนผูนําและ รวม
การแตงกาย ระเบียบแถว
บทบาทหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

=
=
=

๓
๒
๑
ลงชื่อ…………………………………………………………
(…………………………………….……………….)
………./……………/………
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การตัดสินผลการเรียน
เมื่อครูผูสอนจัดการเรียนการสอนและวัดและประเมินผลในแตละหนวยการเรียนรูจบครบทั้งรายวิชา
และประเมินผลปลายป / ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ) แลวนําคะแนนทั้ง ๒ สวนมารวมกันเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน ดังตัวอยาง
ตัวอยาง การตัดสินผลการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
หนวยการเรียนรู
๑. ………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………
๔. …………………………………………………….…………………………
รวมคะแนนระหวางเรียน
ปลายป/ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ)
รวม

คะแนนเต็ม
๒๕
๒๐
๒๐
๒๕
(๙๐)
(๑๐)
(๑๐๐)

คะแนนที่ได
๒๐
๑๕
๑๕
๒๐
๗๐
๘
๗๘*

* คะแนนที่นําไปตัดสินผลการเรียน เมื่อเทียบกับเกณฑนักเรียนจะไดผลการเรียน ๓.๕
การใหระดับผลการเรียน
การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง สถานศึกษาสามารถใหระดับผล
การเรียนดังนี้
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน
เปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ
ระดับมัธยมศึกษา ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ
การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและนักเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู
ของผูเรียน ซึ่งสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนผลการเรียนรู ทั้งนี้สถานศึกษา
ต อ งสรุ ป ผลการประเมิ น และจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น ให ผู ป กครองและนั กเรี ย นทราบเปน ระยะ ๆ
หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
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ตัวอยาง แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรูรายบุคคล (สําหรับครู)

ลําดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
…

ชื่อ - สกุล

ผลการเรียนรู
ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
กฎ ระเบียบ
บทบาทหนาที่
ความเห็น
และหนาที่ที่ ความเห็น ในฐานะสมาชิก ความเห็น ………………
เพิ่มเติม
ตองปฏิบัติตน เพิ่มเติม ที่ดีของหองเรียน เพิ่มเติม
……
ในโรงเรียน
และโรงเรียน
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑

ลงชื่อ…………………………………………………………
(…………………………………….……………….)
………./……………/………

บรรณานุกรม
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คําอธิบายของคําหลักในจุดเนนและขอบขายรายวิชาเพิ่มเติมหนาทีพ่ ลเมือง
คําหลักตอไปนี้เปนคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยที่ครูควรจะจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนไดตระหนัก เห็นความสําคัญ มีความเขาใจที่ถูกตอง คิดอยางมีวิจ ารณญาณและนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
คําหลัก
ความเปนไทย

ความกตัญูกตเวที

ศิลปะ

คําอธิบาย
- หมายถึง สิ่งที่บงบอกถึงลักษณะของคนไทย ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของไทย
- ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม อนุรักษ
ดวยการปฏิบัติตน สืบทอด และเผยแพรคุณลักษณะของคนไทย ตลอดจน
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามของไทยใหคงอยู
สืบไป
- หมายถึง การรูคุณและตอบแทนคุณผูมีพระคุณ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ที่ทุกคนไดพึ่งพาอาศัยในการดํารงชีวิต
- เปนคุณธรรมสําคัญอยางหนึ่งของความเปนมนุษย เพราะมนุษยตองพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยดี
- การตอบแทนคุณผูมีพระคุณ ไดแก การเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา
สั่งสอน ใหความเคารพยกยอง ชวยเหลือและเอาใจใสดูแล
- การตอบแทนคุณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา การดูแลรักษาและไมทําลาย
สิ่งแวดลอม
- ศิลปะ มีความหมายกวางครอบคลุมการแสดงออก และการสรางสรรค
ทุกดานของมนุษย กูรูดานศิลปะหลายคนไดใหความหมายของ “ศิลปะ”
ไวตาง ๆ กัน ดังนี้
๑. ศิลปะ คือ สิ่งที่สรางสรรคขึ้นจากการเลียนแบบธรรมชาติ
๒. ศิลปะ คือ การแสดงออกเกี่ยวกับ ความเชื่อ ความศรัทธา ความงาม
๓. ศิลปะ คือ การถายทอดความรูสึก โดยใชสัดสวน รูปทรง และ
ความกลมกลืนขององคประกอบตาง ๆ
๔. ศิลปะ คือ ความชํานาญในการถายทอดประสบการณ และจินตนาการ
ใหเปนวัตถุที่มีสุนทรียภาพ
- ศิลปะไทยมีเอกลักษณเฉพาะ มีความงดงาม ที่ชาวตางชาติชื่นชม
มีหลายแขนง เชน สถาปตยกรรมในการสรางวัด วัง จิตรกรรมไทย
หัตถกรรมไทย ดนตรี นาฏศิลป เปนตน
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คําหลัก

ขนบธรรมเนียมประเพณี

คําอธิบาย
- วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม อันเปนแบบแผน
ในการประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม
เดียวกัน เปนสิ่งที่เกิดจากการสัง่ สม เลือกสรร ปรับปรุงแกไข จนถือวาเปนสิ่งดีงาม
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และมีการสืบทอดเปนมรดกทางสังคม
- ยูเนสโกแบงมรดกทางวัฒนธรรมเปน ๒ สวน คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตอง
ได เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
อันเปนเรื่องเกี่ยวกับภูมิปญญา ระบบคุณคา ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิต
- วัฒนธรรมมีความสําคัญตอการดํารงอยูของความเปนชาติ ชาติที่ไมมี
วัฒนธรรมของตนเองจะคงความเปนชาติอยูไมได ในอดีต จีนเคยถูกชาวตาด
เขายึดครอง และตั้งราชวงศหงวนขึ้นปกครอง แตก็ถูกชาวจีนซึ่งมีวัฒนธรรม
ที่สูงกวากลืนเปนชาวจีนจนหมดสิ้น
- วัฒนธรรมในแตละสังคมอาจคลาย หรือแตกตางกันได ก็เนื่องมาจาก
ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และถิ่นที่อยู สังคมที่ประกอบดวยผูคน
อันหลากหลายที่เรียกวา พหุสังคม ยอมมีความแตกตางหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมดวยเชนกัน การอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายเชนนี้
จึงตองมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกันดวย
- วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และ
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะปจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสาร
มีความเจริญกาวหนา การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจึงแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว
การเลือกรับวัฒนธรรมอยางมีวิจารณญาณจึงเปนสิ่งจําเปน ไมควรรับวัฒนธรรม
ตามกระแสนิยม แตควรเลือกรับเฉพาะสิ่งที่มีคุณคาตอการดําเนินชีวิต
- เปนคําที่ใชเรียกรวมกัน หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมหนึ่ง ๆ นิยมประพฤติปฏิบัติ
ตอเนื่องกันมา เพราะถือวามีคุณคาที่กอใหเกิดความสุข ความเจริญแกชีวิตและ
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เชน การมีสัมมาคารวะตอผูใหญ ชายไทย
ตองเปนผูนําครอบครัว หญิงไทยตองมีกิริยามารยาทเรียบรอย หญิงไทยตอง
รักนวลสงวนตัว ไมยอมรับการแสดงความรูสึกทางเพศอยางเปดเผยในที่สาธารณะ
คนไทยถือวาศีรษะเปนของสูง สวนเทาเปนของต่ํา การลงแขกชวยงานตาง ๆ
- ขนบธรรมเนียมไทยที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยาเปนสิ่งที่มีคุณคาตอสังคม
ผูใดฝาฝนถือวาละเมิดกฎของสังคม ถือเปนความผิด ความชั่ว เชน การที่
ชาวไทยพุทธแสดงกิริยาลบหลูดูหมิ่นพระพุทธรูป ศาสนสถาน และ
ศาสนวัตถุ สวนขนบธรรมเนียมไทยบางเรื่องอาจไมเครงครัด ผูที่ไมทําตาม
ขนบธรรมเนียมอาจถูกมองวาไมมีการศึกษา ไมมีสมบัติผูดี เชน แตงกาย
ไมถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตัวไมเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ประเพณีไทยซึ่งเปนที่รับรูและชื่นชมของชาวตางชาติ เชน สงกรานต
ลอยกระทง แหเทียนพรรษา บุญบั้งไฟ นอกจากนี้ยังมีประเพณีในทองถิ่น
ตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นนั้น อันเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตางชาติ
ซึ่งสนใจดานวัฒนธรรมชื่นชอบ เชน แหเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี
ผีตาโขน จ.เลย ปอยสางลอง จ.แมฮองสอน
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คําอธิบาย
หมายถึง องคความรู ความสามารถ เทคนิคของผูคนในแตละทองถิ่น
ที่นํามาใชในการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
กับยุคสมัย ที่สืบทอดมาอยางตอเนื่อง
ภูมิปญญาไทย
- หมายถึง องคความรู ความสามารถ เทคนิคของคนไทย ที่นํามาใช
ในการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย
ที่สืบทอดมาอยางตอเนื่อง อันเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
- ลักษณะที่สําคัญของภูมิปญญาไทย คือ
๑. เปนทั้งความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
๒. แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
๓. เปนกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของคนไทย
๔. เปนเรื่องการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว เพื่อความอยูรอดในการ
ดําเนินชีวิต
๕. มีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับยุคสมัย
ความรักชาติ
ความรักชาติ การแสดงออกถึงความรักชาติ มีดังนี้
๑. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสัญลักษณ
ที่เกี่ยวกับชาติ เชน รองเพลงชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ ประดับธงชาติถูกตอง
ตามระเบียบที่ราชการกําหนด
๒. การเปนพลเมืองดี และธํารงรักษาไวซึ่งความเปนชาติไทย เชน เสียภาษี
เคารพกฎหมาย บํารุงรักษาและไมทําลายสาธารณสมบัติ ใชสิทธิเลือกตั้ง
สอดสองการกระทําที่จะทําลายความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของชาติ
บานเมือง
ยึดมั่นในศาสนา
การยึดมั่นในศาสนา คือ การศึกษาหลักธรรมคําสอนใหเขาใจอยางถองแท
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และทําหนาที่
เปนศาสนิกชนที่ดีในการทํานุบํารุง และปกปองคุมครองศาสนา
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย คือ
๑. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอองคพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ
๒. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสัญลักษณที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย
๓. ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ และนอมนําแบบอยางของพระราชจริยวัตร
พระราชดํารัส หลักการทรงงาน ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินชีวิตและการงาน เพื่อความสุข ความเจริญของตนเอง สังคม
และประเทศชาติ ตลอดจนเผยแพรใหเปนที่ปรากฏแกสังคม
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ความมีวินัยในตนเอง

คําอธิบาย
หมายถึง ระเบียบในการดําเนินชีวิต ในที่นี้จํากัดเฉพาะเรื่อง ความซื่อสัตย
สุจริต ความขยันหมั่นเพียรและอดทน การใฝหาความรู ความตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ และการยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง อันเปน
คุณลักษณะสําคัญที่ตองการปลูกฝงใหเกิดขึ้นในคนไทย เพื่อใหเปนคนดี
มีความรูและความสามารถ เพื่อความสุข ความเจริญในชีวิต และเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ความซื่อสัตยสุจริต
- หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง การประพฤติตามความเปนจริง
และความถูกตองตอตนเอง ผูอื่น และประเทศชาติ ทั้งทางกาย วาจาและใจ
เชน ทําตามสัญญาที่ใหไวตอตนเองและผูอื่น พูดความจริง ไมนําสิ่งของ
ของผูอื่น (ที่เจาของไมอนุญาต) หรือของสวนรวมมาเปนของตน
การหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตจะประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิต
และการงาน เปนที่ไววางใจ อยูรวมกับผูอื่นได และเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ
ความขยันหมั่นเพียรและอดทน - หมายถึง การทําหนาที่การงานดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน
ไมทอถอย เปนคุณธรรมจริยธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ
ใฝหาความรู
- หมายถึง ความตั้งใจแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได
อยางสม่ําเสมอ
- การใฝหาความรูเปนคุณสมบัติของผูที่พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อใหมี
ความรู ความสามารถ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและพึ่งตนเองได
ในการดําเนินชีวิตและการงาน
ความตั้งใจปฏิบัติหนาที่
- หมายถึง ความเอาใจใส มุงมั่นในการทําหนาที่ของตนใหเกิดผลสําเร็จ และ
ผลดีตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ
การยอมรับผลที่เกิดจาก
- หมายถึง ความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตน เมื่อเกิด
การกระทําของตนเอง
ผลเสียหายก็ไมโยนความผิดใหแกผูอื่น นอมรับความผิดพลาด แลวนํามา
พิจารณาไตรตรอง เพื่อปรับปรุงแกไขมิใหเกิดความเสียหาย หรือ
ความผิดพลาดขึ้นอีก ผูที่มีความรับผิดชอบควรพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบ
ถึงความดีงาม ความถูกตองเหมาะสม ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น กอนที่จะ
ตัดสินใจกระทําการใด ๆ
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ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(Constitutional
Monarchy)

คําอธิบาย
- ประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมายถึง ประเทศที่ใชระบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยที่พระมหากษัตริย
มีพระราชอํานาจในฐานะที่ทรงเปนประมุขเทานั้น สวนอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารนั้น
เปนของประชาชนที่เลือกและมอบอํานาจใหตัวแทนใชอํานาจแทน แตตองใชอํานาจ
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เนื่องจากประชาชนเห็นความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย เพราะการบัญญัติกฎหมาย การออกคําสั่ง การบริหารราชการในนามของ
ประชาชนดวยกันเอง อาจไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร หรืออาจขาดเอกภาพในการปกครอง
ประเทศได
หลักอํานาจอธิปไตย - ประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ การถือเสียงขางมาก
ของปวงชน
เปนใหญ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) เพราะประชาธิปไตยตั้งอยูบนหลัก
(Popular
ปรัชญามนุษยนิยมที่เชื่อวามนุษยมีคุณคา มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ สามารถที่จะปกครองกันเองได
Sovereignty)
ไมควรที่จะใหอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศไปอยูกับใครคนเดียว หรือกลุมคนสวนนอย
กลุมเดียว หากแตควรที่จะใหประชาชนทุกคนมีสวนในการกําหนดความเปนไปของสังคม
และประเทศชาติรวมกัน คงเปนไปไมไดที่จะใหทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันหมดทุกคน
หากกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นอยางหนึ่ง แตอีกกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นอีกอยางหนึ่ง บางครั้ง
การกําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติจําเปนตองเลือกที่จะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น ดังนั้นสังคมและประเทศที่เปนประชาธิปไตยจึงตองใหสมาชิกทุกคนในสังคมลงมติ
เพื่อใหทราบความคิดเห็นของคนสวนใหญ และนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดความเปนไป
ของสังคมและประเทศชาติ
คารวธรรม
- เห็นคุณคา
- เดิมมนุษยกีดกัน รังเกียจเดียดฉันท เอารัดเอาเปรียบ ขมเหงรังแก ทํารายประหัตประหารกัน
และเคารพศักดิ์ศรี เมื่อมนุษยมีอารยะขึ้นจึงไดเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตอกันโดยคํานึงถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
ความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน หรือที่ไทยเราเรียกวา “เห็นคนเปนคน” นั่นเอง ในอดีต
และสิทธิมนุษยชน สังคมตะวันตกมีการทํารายกันอยางปาเถื่อนมาก จึงตระหนักในเรื่องนี้สูง การเห็นคุณคาและ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนหมายถึงการยอมรับวามนุษยทุกคน ทุกเชื้อชาติ
ลวนมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และมีสิทธิขั้นพื้นฐาน เชน ความเสมอภาคของบุคคล สิทธิในรางกายและ
ชีวิต สิทธิในการศึกษา สิทธิทางสาธารณสุข สิทธิในการยุติธรรม สิทธิในทางศาสนา
สิทธิทางการเมือง สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ
ไดรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right –
UDHR) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘
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- ใชสิทธิ
โดยไมละทิ้งหนาที่

- ใชเสรีภาพ
อยางรับผิดชอบ

- ซื่อสัตยสุจริต
และมีความโปรงใส

คําอธิบาย
- สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ
ในที่ดินแปลงนี้ หรืออํานาจที่กฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตอง
ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอื่น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔)
- ระบอบประชาธิปไตยที่มีหลักการพื้นฐานสําคัญที่วามนุษยมีศักดิ์ศรี มีคุณคา จึงใหประชาชน
มีสิทธิและเสรีภาพมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในฐานะ
เจาของอํานาจสูงสุด แทนที่จะมีสวนรวมไดเพียงในฐานะผูใตปกครองเทาที่ผูปกครองจะอนุญาต
ใหเทานั้น
- หลายครั้งคนสวนใหญมักคิดถึงสิทธิที่จะได สิทธิที่จะมีเพียงดานเดียว แตสิทธิในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีสิทธิที่จะใหสิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
ดวย ซึ่งก็คือหนาที่ สิทธิและหนาที่เปนสิ่งที่ตองอยูคูกันอยางสมดุลเสมอ บุคคลยอมไมอาจ
มีสิทธิไดหากไมทําหนาที่
- เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใดๆ ไดตามที่ตนปรารถนาโดยไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะทําจะพูดได
โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ในระบอบเผด็จการประชาชนมักจะถูกจํากัดเสรีภาพ พอเปลี่ยนมาเปนระบอบประชาธิปไตย
คนทั่วไปมักเขาใจวาบุคคลยอมมีเสรีภาพไดอยางเต็มที่จะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ การใชเสรีภาพ
ของบุคคลนั้นอาจไปกระทบ หรือละเมิดตอเสรีภาพของบุคคลอื่นได หรืออาจกลาวไดวา
การใชเสรีภาพตองมีความรับผิดชอบกํากับอยูดวยเสมอ อันหมายถึงความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงตองเขาใจถึงหลักการที่วา “ใชสิทธิแตไมละทิ้งหนาที่”
และ “ใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ” แตมิไดหมายความวาเสรีภาพของคนอื่นทําใหเราตองมี
เสรีภาพนอยลงแตอยางใด เพราะมนุษยที่มีอยูคนเดียวและมีเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ไดตามใจ
ชอบทั้งหมดไมมีอยูจริง มีแตมนุษยที่อยูรวมกับคนอื่น เพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ตองพึ่งพา
อาศัยกัน มนุษยจึงตองอยูรวมกันเปนสังคม ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยพึงยินดีที่จะใช
เสรีภาพของตนเพื่อใหคนอื่นไดใชเสรีภาพเทาเทียมกับตน
- สภาพที่บุคคลมีเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ไดตามใจชอบโดยไมจํากัดนั้นเปนลักษณะของอนาธิปไตย
ซึ่งมาจากคําวา “อน” ที่แปลวาไมมี และคําวา “อธิปไตย” ที่แปลวาอํานาจสูงสุด “อนาธิปไตย”
จึงหมายถึงสภาวะที่ไมมีอํานาจสูงสุด ทุกคนใหญหมด ใครจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ นาจะเปน
ภาวะที่จลาจล สับสน วุนวายเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจะเห็นไดวา การเขาใจวาประชาชนควรมี
เสรีภาพที่จะทําอะไรก็ไดตามใจชอบนั้นคืออนาธิปไตย ไมใชประชาธิปไตย
- ซื่อสัตย หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง
สุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔)
ความโปรงใส (Transparency) ในที่นี้หมายถึงการเปดเผยความจริง ความพรอมที่จะถูก
ตรวจสอบไดทั้งนี้เพื่อใหเกิดการทุจริตไดยาก คนในระบอบประชาธิปไตยตองซื่อสัตยสุจริต
และมีความโปรงใสดวย มิใชเพียงเรียกรองใหผูอื่นซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใสเทานั้น
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- ยึดหลัก
ความเสมอภาค
และความยุติธรรม

คําอธิบาย
- เสมอภาค หมายถึง มีสวนเทากัน เทาเทียมกัน
- ยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล เที่ยงธรรม
ไมเอนเอียงเขาขางใด ชอบดวยเหตุผล (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยยอมมีความเสมอภาคในความเปนมนุษย เชน สิทธิ
ทางการเมืองการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในฐานะมนุษยหรือที่เรียกวาสิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคในฐานะที่เปนมนุษย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เปนตน
- การมีความเสมอภาคนั้น มิไดหมายความวาประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองมี
ความเสมอภาคเสมอภาคกันทุกเรื่องทั้งหมด ความเสมอภาคนี้หมายถึงความเสมอภาคกัน
ในฐานะมนุษย แตประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอาจมีบทบาท หนาที่ที่แตกตางกันได
เชน ครูยอมมีความเสมอภาคกับนักเรียนในฐานะที่เปนมนุษย และในฐานะที่เปนพลเมือง
แตการที่ครูเปนผูทําหนาที่สอน มอบหมายภารกิจการเรียน วัดและประเมินผลผูเรียน และ
นักเรียนเปนผูเรียน รับมอบภารกิจการเรียน รับการวัดและประเมินผลจากครูนั้น มิได
หมายความวาครูกับนักเรียนไมเสมอภาคกัน
สามัคคีธรรม
- ภราดรภาพ หมายถึง ความเปนฉันพี่นองกัน
- ปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน ตกลงกันดวย
- ยึดหลัก
ความไกลเกลี่ย ตกลงกันดวยไมตรีจิต
ภราดรภาพ
ปรองดอง สมานฉันท - สมานฉันท หมายถึง ความพอใจรวมกัน ความเห็นพองกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนั้นตองเปนความเสมอภาคที่ยึดหลักความยึดเหนี่ยว
กันในสังคม (Social Coherence) ไมใชความเสมอภาคแบบตัวใครตัวมัน (Individualistic)
หรือความเสมอภาคแบบไมยอมเสียเปรียบกัน ถาคนหนึ่งได ๕ สวน คนอื่น ๆ ก็ตองได ๕ สวน
เทากัน นอยกวานี้เปนไมยอมกัน ตองแยงชิงกัน ขัดแยง ทะเลาะเบาะแวงกัน แตเสมอภาค
ในระบอบประชาธิปไตยนี้หมายถึงสุขทุกขเสมอกัน หากใครในสังคมมีความสุข คนอื่น ๆ
ก็พรอมที่จะสุขดวย และหากใครในสังคมมีความทุกข คนอื่น ๆ ก็พรอมที่จะทุกขดวย
พรอมที่จะชวยกันทั้งยามสุขและทุกข ไมเลือกที่รักมักที่ชัง ไมกีดกั้นกัน มิใชคอยแตจะอิจฉา
ริษยา ไมใหใครไดเปรียบใครอยูตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ก็คือหลักภราดรภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยนั่นเอง ซึ่งก็คือความเปนพี่นองกัน ไมแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน
มีความสมัครสมานรักใครกลมเกลียวกัน (Solidarity)
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองยึดหลักการประสานกลมกลืน (Harmony) คือ
การกาวไปดวยกัน ทํางาน และพัฒนาไปพรอมกัน ดวยสํานึกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของสังคม ไมใชจําใจตองประนีประนอม ยอมลดราวาศอกใหกัน อันอาจเปนความจําเปน
ตองอยูรวมกันที่ไมยั่งยืน
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* แตกตาง
แตไมแตกแยก

คําอธิบาย
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไมจําเปนตองมีความคิดเห็น มีความปรารถนาตองการ
เหมือนกันทุกเรื่อง ตรงกันขาม ระบอบประชาธิปไตยตองการคนที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง
หลากหลาย เพราะอาจจะทําใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดของสังคมก็ได และถาไมมีความคิดเห็น
ที่แตกตางหลากหลาย สังคมโลกก็อาจจะไมพัฒนาเลย เชน อาจจะยังเชื่อวาโลกแบนและเปน
ศูนยกลางของจักรวาลอยูก็ได ประชาธิปไตยจึงไมหลบหนีความขัดแยง หากแตประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยจะตองชวยกันทําใหความขัดแยงนั้นนําไปสูการสรางสรรค
- ตามหลักประชาธิปไตยสากล หามไมใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมือง
- ใชหลักสันติวิธี - สันติวิธี หมายถึง วิธีที่จะกอใหเกิดความสงบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔)
- จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตยก็เพื่อใหประชาชนไมตองทะเลาะ ทําราย
ประหัตประหารกันดวยความรุนแรงอันอาจนํามาซึ่งความไมสงบสุข แตกแยกกันทั่วไป ดังนั้น
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองเรียนรูที่จะใชหลักสันติวิธีดวย
- ยึดหลักเสียง
- ฝายที่เปนเสียงขางมาก ไมควรใชเสียงขางมากละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของฝายเสียง
ขางมากและเคารพ ขางนอย ดังที่เรียกวา “ปกครองโดยเสียงขางมากและเคารพสิทธิของเสียงขางนอย (Majority Rule
สิทธิของเสียงขางนอย and Minority Rights)” เชน ฝายเสียงขางมากไมพึงใชมติเพื่อจัดสรรงบประมาณใหแกพื้นที่ของ
(Majority Rule and พวกตนโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนและความจําเปนของคนสวนนอย
Minority Rights)
- เห็นความสําคัญ - ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองรูจักแยกแยะประโยชนของสวนตัวกับประโยชนของ
ในประโยชนของ
สวนรวม ตามปกติคนสวนใหญมักเห็นประโยชนของสวนตนเปนสําคัญ แตในการอยูรวมกัน
สวนรวม
ในสังคมทุกคนตองเห็นความสําคัญในประโยชนของสวนรวม เชน แมวาผูสมัครรับเลือกตั้ง
จะหยิบยื่นประโยชนใหแกเราเปนการสวนตัว แตในการใชสิทธิเลือกตั้งเราตองยึดหลักประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ
- มีจิตสํานึก
- ประชาธิปไตยตั้งอยูบนพื้นฐานการอยูรวมกันในสังคม คนในระบอบประชาธิปไตยจึงตองมี
รวมหมู (Team
สํานึกความเปนกลุม เปนสังคมเดียวกันเสมอ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และพรอมที่จะรับ
Spirit) และทํางาน ผลที่อาจเกิดขึ้นไดรวมกัน (Accountability)
เปนหมูคณะ (Team
Working)
- มีจิตสาธารณะ
- ประชาธิปไตยเปนเรื่องของทุกคนในสังคมและสังคมจะอยูรวมกันอยางผาสุกไดนั้น ทุกคน
(Public-Mindedness) นอกจากจะมีชีวิตสวนตัวของแตละคนแลว ทุกคนยังตองเสียสละ พรอมที่จะเสนอตัวชวยกัน
และการมีจิตอาสา รับผิดชอบในกิจการที่เปนสาธารณะ ทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
(Volunteerism)
ประชาคมโลก
การมีสวนชวยในการ
พัฒนาครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
อยางยั่งยืน

57
คําหลัก
ปญญาธรรม
- ยึดหลักเหตุผล
ความจริง และ
ความถูกตอง

คําอธิบาย

- การใชเสียงขางมากนั้นอาจบอกไดแตความชอบ ความพึงพอใจ ความตองการ แตไมสามารถ
ตัดสินความจริง ความถูกตองไดทั้งหมด ดังนั้น ประชาธิปไตยที่ดีจําเปนตองตั้งอยูบนหลัก
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หรือหลักธรรมาธิปไตย ดวยเหตุนี้เสียงขางมากในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงจําเปนตองรับฟงเสียงขางนอยดวยเหตุผล หากเสียงขางนอยมีเหตุผลที่ดีกวา
ฝายเสียงขางมากก็ควรที่จะยอมรับความคิดเห็นของเสียงขางนอย และความจริง ความถูกตอง
การที่จะเปนสังคมประชาธิปไตยที่ยึดหลักเหตุผล ความจริง ความถูกตองได คนในสังคม
มีสติปญญา มีความรู และมีคุณธรรม ดวยการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
- รูทันขอมูล
- ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่สื่อและขอมูลขาวสารมีความสําคัญมากขึ้น คนในระบอบ
ขาวสาร
ประชาธิปไตยจําเปนตองเห็นความสําคัญ ติดตาม และสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณในขอมูล
(Information
ขาวสารเพื่อใหรูเทาทัน รวมถึงตองรูและเขาใจวิธีการและกระบวนการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
Literacy) และ
สารสนเทศดีพอสมควร เนื่องจากผูผลิตสื่อสามารถใชสื่อและขอมูลขาวสารโนมนาวใหประชาชน
รูทันสื่อ (Media
ทุกคนเชื่อ คลอยตาม และทําสิ่งที่ผูผลิตสื่อตองการ ยิ่งไปกวานั้น ในปจจุบันประชาชน
Literacy)
ยังสามารถเปนผูผลิตสื่อและเผยแพรขอมูลขาวสารเอง เชน การนําเสนอ หรือแบงปน (Share)
สาระผานสื่อสังคมสมัยใหมและสื่อออนไลนตาง ๆ การกระทําดังกลาวจะตองกระทํา
ดวยความมีสติ พิจารณาไตรตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้น
- ติดตามตรวจสอบ - ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองรูทันขาวสาร โดยเฉพาะขาวสารทางการเมือง
การปฏิบัติงาน
อยางนอยตองมีขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเมือง เพื่อใหทราบวา
ของบุคลากร
มีผลกระทบตอประชาชนอยางไร ประชาชนควรสนับสนุน หรือคัดคาน ควรเตรียมตัวอยางไร
ทางการเมือง
และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนตองใชในการตัดสินใจในทางการเมืองและการเลือกตั้ง
- มีความกลาหาญ - ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนอกจากจะตองซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใสแลว
ทางจริยธรรม
จะตองกลาที่จะยืนหยัดในความจริง ความถูกตอง ไมปลอยใหความเท็จ ความไมถูกตองดํารงอยู
(Moral Courage) กลาที่จะพูด แสดงออก และคัดคาน ทั้งนี้ ครูตองฝกใหผูเรียนมีความกลาหาญทางจริยธรรม
กลาที่จะยืนหยัด
และกลาที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองอยางมีวิจารณญาณโดยคํานึงถึงความปลอดภัยดวย เพื่อที่จะ
ในสิ่งที่ถูกตอง
ยืนหยัดในความจริงและความถูกตองใหยั่งยืนมากที่สุด
(Moral
Assertiveness)
- มีทักษะการคิด - ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทั้งคิดวิเคราะห
อยางมีวิจารณญาณ สังเคราะห เปรียบเทียบ ประเมินคา สืบสาวหาสาเหตุ แกปญหา สรางสรรค รวมถึงทักษะการใช
เหตุผล การตั้งคําถาม การวิจัย การคนควา การรวบรวมขอมูล การโตแยง อันจําเปนตองใช
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม เชน การพูดคุยแลกเปลี่ยน เสวนา อภิปราย โตวาที การออกเสียง
ประชามติ การเลือกตั้ง และการมีสวนรวมทางการเมืองอื่น ๆ
- ทักษะการสื่อสาร - ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีทักษะการสื่อสารในระบอบประชาธิปไตย ไดแก
ในระบอบ
การฟง การอาน การคนควา การจับใจความ การสรุปความ การยอความ การขยายความ
ประชาธิปไตย
การตีความ การแปลความ การพูด การเขียน การโตวาที การอภิปราย การวิจารณ
การกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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- พัฒนาความรู
ความคิด จิตใจ
พฤติกรรมและ
การทํางาน
ของตนเองอยูเสมอ
- มีสวนรวม
ทางการเมือง
อยางสรางสรรค

คําอธิบาย
- ในระบอบประชาธิปไตยถือวาประชาชนเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ คุณภาพ
ของประชาธิปไตยจึงอยูที่คุณภาพของประชาชน ดังนั้น ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ตองพัฒนาความรู ความคิด เจตคติ พฤติกรรมและการทํางานของตนเองอยูเสมอ จึงจะสามารถ
ทําใหประชาธิปไตยสําเร็จผลดวยดีได

- ในระบอบเผด็จการประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางจํากัดเพียงในฐานะผูใตปกครอง
แตประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีสวนรวมทางการเมืองอยางสรางสรรคในฐานะ
เจาของประเทศไดหลากหลายวิธี แตทั้งนี้ตองพัฒนาประชาชนใหมีสวนรวมทางการเมือง
อยางมีคุณภาพ
- มีความรูพื้นฐาน - ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีความรูพื้นฐานทางการเมือง ไดแก ความหมาย
ทางการเมือง
และความสําคัญของการเมืองการปกครอง ระบอบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ
(Political
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครอง
Literacy)
ของไทยในปจจุบัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
การบริหารราชการแผนดินของไทยในปจจุบัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น สภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหาการเมืองการปกครองของไทย
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย
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การเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง: แนวปฏิบัติสําคัญ
การเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมืองมีจุดเนนสําคัญ คือ ตองการใหเยาวชนไทยเปนพลเมือง
ที่ดีของสังคมไทย คือ มีความเปนไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดี
ที่มีวิถีชีวิตและมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
อยูรวมกันในสังคมอยางปรองดอง สมานฉันท พรอมดวยคุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง ดังนั้น การเรียนการสอน
รายวิ ช าเพิ่ มเติ มนี้ จึ งเน น ที่ การปฏิ บั ติล งมื อทํา (Action) เพื่อ ใหเปน พลเมืองที่มีป ระสิทธิภ าพ ซึ่งมีผ ลต อ
กระบวนการเรียนการสอน ผูสอนจะตองทําใหการเรียนการสอนมีความหมายและมีคุณคาแกผูเรียน เพื่อจะทําให
เกิดประโยชนที่แทจริงแกเยาวชนและสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี้
1. ผูสอนตองเขาใจมโนทัศน (Concept) สําคัญของรายวิชานี้ นั่นคือ การเขาใจในจุดเนนที่เปนพื้นฐาน
สําคัญ ซึ่งวัตถุประสงคของรายวิชานี้ตองการพัฒนาทักษะ คานิยม และคุณลักษณะ ซึ่งสะทอนดวยการปฏิบัติ
(Action)
2. การวางแผนการสอนจะตองเนนการพัฒนาที่ตอเนื่อง (Continuous Development) ของกระบวนการคิด
กระบวนการสืบคน กระบวนการแกปญหา รวมทั้งกระบวนการพัฒนาคานิยม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค ดังนั้น การวางแผนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรม ดังนี้
1) ตั้งคําถามดวยตนเองเพื่อการสืบคน
2) มีสวนรวมในกิจกรรมที่หลากหลายในการสืบคนขอมูล
3) ฝกการวิเคราะหโดยใชขอมูลจริง (Real Data) ในสภาพจริง ทั้งนี้ มีผูเชี่ยวชาญการสอน
สังคมศึกษาหลายทานเสนอวาตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจ (Survey) หรือสัมภาษณ จากแหลงขอมูลที่เปน
ปฐมภูมิ
4) ผู เ รี ย นทํ า งานเป น กลุ ม ร ว มกั น กั บ เพื่ อ น รวมทั้ ง บุ คคลอื่ น ในชุ ม ชนตามโอกาสและวุ ฒิ ภ าวะ
ของผูเรียน
5) นําเสนองาน หรือผลงานดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน จัดอภิปราย ทําปายนิเทศ จัดนิทรรศการ
แสดงบทบาทสมมุติ จัดทํา Video Clip เปนตน
3. การสอนหนาที่พลเมืองตองเนนความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวของ (Relevant) การลงมือทํา หรือ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง (Engaging) และเรียนรูอยางกระตือรือรน (Active Learning)
3.1 ความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวของ (Relevant) คือ การใชประเด็นจริง (Real Issue) ที่เปน
ป จ จุ บัน ที่ เ กี่ ย วข องกั บ ความคิ ดของคนว า จะถูก หรือผิด ดี หรือไมดี มีคุ ณคา หรือไมมีคุณค า เพื่อการเรีย นรู
ของผู เ รี ย นจะเชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณ จ ริ ง แต ใ นกรณี ใ ช ป ระเด็ น จริ ง ผู ส อนควรใช วิ จ ารณญาณ เพราะ
บางประเด็นอาจมีความออนไหว (Sensitive) ตอสังคม รวมทั้งควรคํานึงถึงวัยและวุฒิภาวะของผูเรียนดวย
3.2 การลงมื อทํ า หรื อปฏิ บั ติ อ ยา งตอ เนื่อ ง (Engaging) การเรี ย นจากประสบการณ จ ริง ถื อ ว า
เปนหลักการสําคัญของการสอนหนาที่พลเมืองและเปนที่ยอมรับของนักการศึกษาทั่วโลก ดังนั้น การลงมือทํ า
(ปฏิบัติ) อยางตอเนื่องกับประเด็นจริง (Real Issue) หรือเหตุการณจริง ทั้งในระดับครอบครัว หองเรียน โรงเรียน
หรือชุมชน จึงเปนสิ่งสําคัญ ตัวอยางตอไปนี้ เปนขอเสนอแนะในประเด็นจริง หรือเหตุการณจริง ที่อาจนํามาใชกับ
ผลการเรียนรูของรายวิชาหนาที่พลเมืองได
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน
การแกปญหา
วันสําคัญ / เหตุการณสําคัญ

เชน
เชน
เชน

การรณรงค
การมีจิตสาธารณะ

เชน
เชน

จัดใหมีกรรมการหองเรียน สภานักเรียน
จัดกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดลอมและสาธารณสมบัติ
จัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ วันประชาธิปไตยสากล
จัดกิจกรรมรณรงคการตอตานการฉอราษฎรบังหลวง
จั ดกิ จกรรมช ว ยเหลื อผู ประสบภั ยต าง ๆ หรื อ
ผูที่เดือดรอน
การทําแบบวัดเจตคติ การทําวิจัยเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การยอมรับเชน
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3.3 เรียนอยางกระตือรือรน (Active) การเรียนอยางกระตือรือรน ก็คือ การเรียนที่ผูเรียนตอง “ทํา”
หรือ “do” ทั้งนี้ การเรียนโดยผานการอภิปราย (Discussion) เปนวิธีที่สําคัญในการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมือง
เพราะการอภิปรายเปนทักษะที่สําคัญในการเรียนและทักษะของความเปนพลเมือง (Citizenship skill) เพื่อแสดงออกซึ่ง
สิ ทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น การอภิ ปรายโดยทั่ วไปคงไม ใช การอภิ ปรายที่ เกี่ ยวข องกั บประเด็ น
ความเปนพลเมือง (Citizenship Discussion) Sandie Llewellin (2001) นักการศึกษาดานความเปนพลเมือง
(Citizenship Education) ไดเสนอวา การอภิปรายที่เกี่ยวของกับความเปนพลเมืองควรมีลักษณะ ดังนี้
1. เปนประเด็นที่เกิดขึ้นจริง (Real Life Issue)
2. เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชน (Deal with Public Dimension of Life )
3. เกี่ยวของกับเยาวชนในฐานะเปนพลเมืองคนหนึ่ง (Relate to Young People as Citizens)
3.4 การเรียน (Learning) การเรียนรูเรื่อง หนาที่พลเมืองจะมีประสิทธิภาพ ตอเมื่อมีบรรยากาศของ
หองเรียนที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไมมีบรรยากาศของการใชอํานาจ หรือทําใหผูเรียนเกิดความไมสบายใจ
กลยุทธสําคัญที่จะทําใหผูเรียนในบริบทของสังคมไทยเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ คือ
1. จัดการทํางานเปนกลุมเล็ก เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดทั่วถึงกวาการทํางาน
ในกลุมใหญ
2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนกําหนดกติกาในการทํางาน คุณภาพของงาน ประเด็นการอภิปราย
หรือประเด็นที่จะศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อที่ผูเรียนเกิดความรูสึกวาการเรียน หรือการทํางานนั้น
มีความหมายและมีคุณคา จะไดทํางานอยางตอเนื่องและตั้งใจ (Engaging)
3. เป ดโอกาสให ผู เรี ยนทุ กคนแสดงความคิ ดเห็ นและเมื่ อมี ข อสรุ ปความคิ ดเห็ นของทุ กคน
ควรจะอยูในขอสรุปนั้น ๆ ดวย
4. ครู ควรสรางความรูสึ กว าการประสบความสําเร็ จ คื อ การเรี ยนรู หรื อการทํางาน โดยผาน
กระบวนการตาง ๆ เปนรางวัลที่นาภูมิใจ
5. ครูควรคํานึงถึงการเรียนรูหลาย ๆ รูปแบบ (Learning Style) ของผูเรียน การจัดกิจกรรม
จึ งควรมี หลากหลาย เช น การสาธิต การตอบคํ าถาม การอภิ ปราย การคนคว าวิ จั ย การทํ าโครงการ การสํารวจ
การแก ป ญหา การใชเกม การแสดงบทบาทสมมติ การใช สถานการณจํ าลอง การใชกรณีศึ กษา (Case Study)
โดยมีการทํางานกลุมเล็กและรายบุคคล
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6. กรณี การเรี ยนรู ที่ เป นกระบวนการควรจั ดให ครบขั้นตอนอย างตอเนื่อง แต ครู ก็อาจนํ า
บางขั้นตอนมาจัดกิจกรรมแยกได เชน กิจกรรมการวิเคราะห ซึ่งเป นกิจกรรมที่ อยูในขั้นตอนของกระบวนการเรียน
การสอนหลายรู ปแบบสามารถนํ ามาจั ดเป นกิจกรรมแยกออกมาได ตามความเหมาะสม เปนการฝกความสามารถ
ในการวิเคราะห หรือการจัดการกับขอมูลตาง ๆ แกผูเรียน
7. ครู ควรมี การวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ของผู เรี ยนอย างต อเนื่ องตลอดเวลาในการจั ด
การเรียนรูเพื่อสะทอนการปฏิบัติของผูเรียนในสภาพจริง ทั้งนี้ การวัดและประเมินหนาที่พลเมืองตองมีการประเมิน
ภาระงานที่ เกี่ ยวกั บกิ จกรรมให ผู เรี ยนปฏิ บั ติ การสรางลักษณะนิสัย รวมทั้งกระบวนการทํางานและคุณภาพงาน
ดวยวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
จากหลักการสอนทั้ง 4 หลัก ขางตน Sadie Llewellin (2001) ไดสรุปหลักการสอนวาเปน R-E-A-L:
Relevant, Engaging and Active Learning และแสดงความเห็นวาการทํางานในลักษณะโครงงาน (Project Work)
เปนกิจกรรมที่สําคัญในการเรียนการสอนหนาที่พลเมือง เพราะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับผิดชอบในการเรียนรู
มีวินัย และเปนการเรียนรูที่เปน Active Learning ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาประเด็นตาง ๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นจริง ศึกษา
ปญหาอุปสรรค และเรียนรูในการแกไข เรียนรูบทบาทของพลเมืองดีในสังคมเพื่อการเตรียมตัวเปนพลเมืองดีของชาติ
ในอนาคต
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การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
๑. จัดเนื้อหาตามจุดเนนแตละจุดเนนในทุกชั้นป โดยบูรณาการจุดเนนที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง ที่สอดคลอง
กับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของจุดเนนที่ ๑ - ๔ ที่เกี่ยวของ
ตัวอยางระดับประถมศึกษา
ระดับชั้น
ป.๕

จุดเนน
ผลการเรียนรู
๑. ความเปนไทย ๑. เห็นคุณคาและ
๑.๑ ลักษณะที่ดี ปฏิบัติตนเปนผูมี
ของคนไทย
มารยาทไทย

๒. รูคุณคาและ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สาระการเรียนรู
มารยาทไทย
- การสนทนา
- การปฏิบัติตน
ตามกาลเทศะ
- การตอนรับ
ผูมาเยือน

บูรณาการวินัยในตนเอง
- ตั้งใจปฏิบัติหนาที่

- ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง

กิจกรรมหลัก
1. สาธิตมารยาทไทย และใหปฏิบัติตาม
2. อธิบายประโยชนจากการมีมารยาทไทยที่ดีงาม
3. เขียนตารางผลกระทบตอการมีมารยาทไทยในเรื่องตางๆ
4. กําหนดสถานการณและใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณนั้นๆ
5. นักเรียนเขียนบันทึกประสบการณการนํามารยาทไทยไปใชจริงในชีวิตประจําวัน
6. นักเรียนเขียนบันทึกประจําวันที่แสดงถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ครูใหนักเรียนทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอการมีมารยาทไทยและการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวอยางระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น
ม.๒

จุดเนน
๓. ความเปน
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๓.๑ การดําเนิน
ชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย

ผลการเรียนรู
ปฏิบัติตน
เปนพลเมืองดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย

สาระการเรียนรู บูรณาการวินัยในตนเอง
การติดตามขาวสาร ใฝหาความรู อดทน
ความกลาหาญ
ทางจริยธรรม
การเปนผูนํา
เปนสมาชิกที่ดี
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กิจกรรมหลัก
๑. ติดตามขาวสาร วิเคราะห และสรุปขาวตลอดสัปดาห
๒. วิเคราะหขาวที่เปนประเด็นปญหาทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
๓. เสนอความคิดเห็นที่เปนรูปธรรมในการแกปญหาจากขอ ๒ ในปายนิเทศของโรงเรียน (กิจกรรม
ทั้งหมดเปนกิจกรรมกลุมที่ตองมีการวางแผน มอบหมายงาน ทํางานอยางตอเนื่อง)
๒. จัดเนื้อหาแบบบูรณาการใน ๕ จุดเนน โดยตองวิเคราะหผลการเรียนรูในแตละจุดเนนวา เกี่ยวของ หรือ
เชื่อมโยง หรือมีประเด็นรวมกันในเนื้อหาตาง ๆ และตั้งเปน Theme (หัวเรื่อง)

โรงเรียน

ตัวอยาง
ประถมศึกษาปที่ ๖
จุดเนนที่ ๓ ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓.๑ การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู
- ปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของหองเรียน และ

- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
จุดเนนที่ ๔ ความปรองดอง สมานฉันท
๔.๑ การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย
ผลการเรียนรู
- ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ
และพึ่งพาอาศัยกัน
จุดเนนที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
- ปฏิบัติตนเปนผูใฝหาความรู
- ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
- ขยันหมั่นเพียร
Theme: เคารพกติกา ปฏิบัติตามหนาที่ อยูอยางสันติสุข
สาระการเรียนรู
- ขอตกลง กฎ กติกา ในหองเรียนและโรงเรียน
- บทบาทหนาที่ตาง ๆ ของการเปนสมาชิกที่ดี
- กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียน
- ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย

กิจกรรมหลัก
๑. วิเคราะหคุณคาขอตกลง กฎ กติกา กับชีวิตประชาธิปไตยในหองเรียนและโรงเรียน
๒. เสนอแนวทางในการดูแลสาธารณสมบัติ สวนรวมในหองเรียนและโรงเรียนตามบทบาทของตนเอง
๓. สํารวจและอภิปรายรวมกันถึงการใชสิทธิ หนาที่ และการใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบในหองเรียน
และโรงเรียน
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๔. สํารวจและอภิปรายรวมกันถึงการทําหนาที่เปนสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน ในประเด็น
การเปนผูนํา การเปนสมาชิกที่ดีและการถือประโยชนของสวนรวมตอการรวมกิจกรรมตาง ๆ
๕. ระดมสมองเสนอแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในขณะที่สังคมมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
๖. ทําแบบวัดทัศนคติของตนเองตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในประเด็นดังนี้
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไมแสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผูอื่น
- ชวยเหลือกันและกัน
- แบงปน
๗. คนควาสถานการณขัดแยงในประเทศไทย และเสนอแนวทางแกไขปญหาในประเด็นละเมิดสิทธิ
และการรักษาสิ่งแวดลอม
ตัวอยาง
มัธยมศึกษาปที่ ๓
จุดเนนที่ ๑ ความเปนไทย
๑.๑ ความเปนไทย: ลักษณะที่ดีของไทย
ผลการเรียนรู
- มีสวนรวม แนะนําผูอื่นใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาท
- แสดงออก แนะนําผูอื่น และมีสวนรวมในกิจกรรม เอื้อเฟอ เผื่อแผ และเสียสละ
๑.๒ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย
ผลการเรียนรู
- เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย
จุดเนนที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง: ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจ
ปฏิบัติ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
Theme: ภูมิใจในความเปนไทย
สาระการเรียนรู
- มารยาทไทย
- เอื้อเฟอ เผื่อแผ และเสียสละ
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาไทย
กิจกรรมหลัก
๑. นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงคมารยาทไทย
- เชิญวิทยากรมาอธิบาย / สาธิต
- จัดประกวดมารยาทไทยของนักเรียนในระดับตาง ๆ
๒. รวมกันอภิปรายและจัดกิจกรรมที่แสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละในรูปกิจกรรมจิตสาธารณะ
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๓. ทําแบบสํารวจขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยที่มีคุณคาตอการอนุรักษ
และสืบสาน
๔. วิเคราะหผลการสํารวจจากขอ ๓ และนักเรียนแตละชั้นรวมจัดนิทรรศการ แสดงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ฯลฯ ที่ไดรับการเสนอ ๔ อันดับแรก พรอมทั้งเสนอแนวทางการประยุกตขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมเหลานั้น
๓. ผลการเรียนรูบางขอในจุดเนนตาง ๆ เชน จุดเนนที่ ๑ และ ๒ นักเรียนแตละชั้นอาจจัดกิจกรรมตาง ๆ
รวมกันได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการวางแผนจัดหนวยการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมของทุกชั้นรวมกัน ซึ่งนาจะ
มีผลตอการพัฒนานักเรียนมาก (Impact)
๔. การวางแผนจัดหนวยการเรียนรูอาจจัดใหสอดคลองกับเหตุการณ สถานการณ ที่เกี่ยวของกับจุดเนน
ทั้ง ๕ จุดเนน
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การใชเทคนิค / กระบวนการ / วิธีสอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
การจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ห นา ที่ พลเมืองใหบ รรลุเปาหมายตามจุดเนน ทั้ง ๕ นั้น เพื่อใหเยาวชน
มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องคนไทย เห็ น คุ ณ ค า ความสํ า คั ญ และมี ส ว นร ว มมื อ ในการอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ไทย เห็น คุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย เป น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ด ว ยการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย มี สว นร ว มทางการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข มี ค วามปรองดอง สมานฉั น ท สามารถอยู ร ว มกั น ในสั ง คม
แหงความหลากหลาย มีการจัดการความขัดแยงและสันติวิธี ตลอดทั้งเปนผูมีวินัยในตนเองดวยการประพฤติตน
เป น คนซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ขยั น หมั่ น เพี ย ร อดทน ใฝ ห าความรู ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น า ที่ และยอมรั บ ผลที่ เ กิ ด จาก
การกระทําของตนเอง
การจัดการเรีย นรูใหบ รรลุเปาหมายดังกลาวนั้น ผูส อนจะตองใชกระบวนการ เทคนิค วิธีสอนที่มี
ขั้นตอนเนนสูการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังตองใชกระบวนการคิดที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกดวย
ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับชั้นจะมีผลการเรียนรูที่กําหนดไวอยางชัดเจนที่จะนําพาผูเรียน
บรรลุ ตามเป าหมายที่กํา หนด ดั งนั้น ผู สอนจึงควรแสวงหาและเลือกใช กระบวนการ เทคนิค วิธีส อน
อยางเหมาะสม ซึ่งตัวอยางกระบวนการ วิธีสอน วิธีคิดที่นําเสนอนี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่สามารถนําไปใช
ในการจัดการเรียนรูได
๑. การจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ (Conflict Situation Skills)
ทั ก ษะกระบวนการเผชิ ญ สถานการณ เ ปน กระบวนการเรี ย นรู อ ย า งหนึ่ ง ที่ ฝ ก ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู
ดวยตนเอง ไดมีโอกาสสัมพันธกับสิ่งที่จะเรียนรู หรือมีกัลยาณมิตร ชวยใหเกิดการเรียนรู และสามารถนํา
ประสบการณจากการเรียนรูนั้นมาเปนแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ โดยผานการวิเคราะหและประเมินคา
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน ไดเสนอการใชกระบวนการเผชิญสถานการณ ประกอบดวย
๔ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ การรวบรวม ขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ
ขั้นที่ ๒ การประเมินคาและประโยชน
ขั้นที่ ๓ การเลือกและการตัดสินใจ
ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติ
การนําทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณมาใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน สามารถดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ผูสอนอาจจะนําสถานการณที่เปนขาว ภาพขาวจากแหลงตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้น
จริง บทความ หรือกรณีศึกษามากระตุนใหผูเรียนไดตอบคําถามในประเด็นสําคัญที่ผูสอนกําหนด เพื่อใหเกิด
ความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น หรือเห็นความสําคัญที่จะตองศึกษาในเรื่องที่ผูสอนนําเสนอ ซึ่งเปนเรื่องที่
สอดคลองกับบทเรียน
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๒. ขั้นสอน
๑) การรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และหลักการ
ขั้นตอนนี้เปนขั้นพื้นฐานของการเผชิญสถานการณและการแกปญหา ผูสอนอาจจะมอบหมาย
ใหผูเรียนไดไปศึกษาคนควาหาความรู เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา หรือขาวสารการกระทําที่สอดคลอง
กับเรื่องที่ศึกษา ซึ่งผูสอนอาจจะหาแหลงขอมูล ความรูหรือแหลงขาวสารใหแกผูเรียน
๒) การประเมินคุณคาและประโยชน
เมื่ อผู เ รีย นได ศึกษาความรู หรือขาวสารขอมูล หรือสถานการณที่ผูส อนมอบหมายแลว
จะตองนํามาศึกษาวิเ คราะหคุณคา หรือประโยชน ในขั้นตอนนี้จะตองฝกใหผูเรียนรูจักหลักและวิธีการคิด
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหไดขอคิดวาสถานการณ หรือขอมูลที่ไดศึกษานั้นมีคุณคามากนอย หรือมีประโยชน
เพียงไร อาจจะใชเกณฑหรือวิธีการประเมินตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะใชเกณฑดานคุณธรรม จริยธรรม
เกณฑมาตรฐานและคานิยมของสังคม หรือกรอบทฤษฎี การคิดประเมินคามีความสําคัญและมีผลตอการเลือก
การตัดสินใจ ในขั้นการประเมินคุณคานี้ ผูสอนอาจจะจัดทําเปนแบบฝกหรือมีคําถามเพื่อฝกใหผูเรียนไดรูจัก
วิเคราะห เพื่อเปนพื้นฐานของการประเมินคา และประโยชนหรือโทษของเรื่องที่ศึกษาก็ได
๓) การเลือกและการตัดสินใจ
ขั้ น ตอนนี้ จะเป น ขั้ น ตอนที่ ต อ เนื่ อ งจากขั้ น ตอนที่ ๒ เมื่ อ ผู เ รี ย นได ป ระเมิ น คุ ณ ค า
และประโยชนจากขอมูลและขาวสารแลว จะมองเห็นชองทางวาถาตนเองไดประสบกับสถานการณดังกลาว
หรื อสถานการณ ที่ คล า ยคลึ ง กั น นั้ น ผู เ รี ย นจะสามารถเลือกและตัด สิน ใจอยางไร จึงจะถูกตอ งหรือ ไดรั บ
ประโยชนอยางแทจริง เพื่อจะไดไมเกิดปญหาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด
ในขั้ น นี้ ผู ส อนอาจจะสร า งสถานการณ ที่ เ ป น กรณี ตั ว อย า งป ญ หาในชี วิ ต จริ ง ของผู เ รี ย น
อาจจะเปนปญหาในครอบครัว โรงเรียน สังคม และตั้งประเด็นคําถามใหผูเรียนไดฝกทักษะในการเลือกและ
การตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีหลักการ
๔) การปฏิบัติ
เมื่อผูเรียนไดฝกทักษะตั้งแตขั้นการรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ
ไดฝกการประเมินคุณคาและประโยชน ตลอดจนการเลือกและตัดสินใจไปแลว ขั้นตอนที่สําคัญ คือควรจะฝกให
ผูเรียนไดรูจักนําไปปฏิบัติ ซึ่งในบางสถานการณ ผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง จะทําใหผูเรียนไดพิสูจนวา
การที่ตนไดตัดสินใจเลือกนั้น เมื่อนําไปปฏิบัติจริงแลว ไดผลดีหรือไดรับประโยชนอยางไร ตัดสินใจถูกตอง
หรือไม แตในกรณีสถานการณนั้นไมเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติดวยตนเอง ผูสอนอาจจะออกแบบกิจกรรม
ใหผูเรียนไดพิสูจนความรูในแงปฏิบัติ โดยการสัมภาษณจากบุคคล ผูที่มีประสบการณหรือผูมีความรู หรือ
จากผลงานของนักวิชาการ ที่ไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบัติแลวเปนการยืนยันและเปนการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูเรียน
๓. ขั้นสรุป เมื่อผูสอนไดดําเนินการใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบทุกขั้นตอนของกระบวนการเผชิญ
สถานการณ แ ล ว ผู ส อนควรให ผู เ รี ย นได ช ว ยกั น สรุ ป แนวคิ ด หรื อ ความรู แ ละประสบการณ ที่ ต นได รั บ
เปนการย้ําเตือนใหเกิดความกระจางชัดขึ้น
๔. ขั้นการวัดและการประเมินผล ผูสอนควรมีวิธีการวัดและการประเมินผลใหครอบคลุมทั้งดาน
พุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย มีการกําหนดเครื่องมือวัดและประเมิน พรอมทั้งกําหนดเกณฑการวัดและ
การประเมินผลใหชัดเจน
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ประโยชน
๑. ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ อยางหลากหลาย ตลอดจน
เปนผูที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน ทําใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
๒. ผู เ รี ย นรู จั ก วิ เ คราะห ส ถานการณ วิ เ คราะห ข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ด รั บ มาอย า งเป น ผู ที่ รู เ ท า ทั น
มีหลักเกณฑในการวิเคราะหสถานการณอยางหลากหลาย โดยคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานของสังคมและเกณฑ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
๓. ผู เ รี ย นรู จั ก การเลื อ กและการตั ด สิ น ใจ โดยอาศั ย พื้ น ฐานจากสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง
มีหลากหลาย เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตปจจุบัน เนื่องจากผูเรียนไมอาจจะเผชิญสถานการณที่รุนแรง หรือ
ร า ยแรงได จ ริ ง แต ก ารที่ ไ ด เ รี ย นรู ตั ว อย า งเหตุ ก ารณ จ ริ ง จะทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถฝ ก ทั ก ษะการเลื อ ก
และการตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีหลักการ
๔. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนในการเผชิญสถานการณและแกปญหาชีวิตจริง ซึ่งจะตองใชวิธีการปฏิบัติ
โดยอาศั ย หลั กธรรมของศาสนามาเป น แนวทาง เพื่อใหการปฏิบัติตนบรรลุผ ลโดยมีการฝกฝนตนเองใหมี
สติสัมปชัญญะ รูเทาทันปญหาและสถานการณที่กําลังเผชิญเพื่ อจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง การเผชิญ
สถานการณมีหลายระดับ ทั้งในบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนระดับโลก ซึ่งทุกระดับจะมี
การแกปญหาโดยใชวิธีคิดอยางถูกตอง
ขอจํากัด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะไดผลบรรลุจุดประสงคของเรื่องที่จะสอนนั้น จะตองใชเวลามาก
ผูสอนตองออกแบบกิจรรมใหผูเรียนไดศึกษาความรู และฝกปฏิบัตินอกหองเรียนบาง ซึ่งทําใหผูสอนบางคน
จะเห็นวาเปนเรื่องยุงยาก มองขามการเลือกนําทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณไปใชกับการเรียนการสอน
๒. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ (Learning Process)
การจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรีย นเกิดการเรียนรูตามขั้นตอน
อยางตอเนื่องจนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ผูสอนเปนผูวางแผนนําผูเรียนผานขั้นตอนตางๆของกระบวนการ
ทีละขั้นอยางเขาใจตรงกัน ครบวงจร ผูเรียนเขาใจและรับรูขั้นตอนของกระบวนการนั้น และยังสามารถนํา
กระบวนการนั้นไปใชในสถานการณใหมได และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย
กระบวนการไมใชวิ ธี สอนแต เป นแนวทางในการดําเนิน งานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีลําดับ ขั้นตอน
ตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ ทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการเปนทักษะที่จําเปน
และตองฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน ดังนั้น ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการสอนที่เปนขั้นตอนชัดเจน
และควรมีหลักการจัดกิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมตองมีความนาสนใจ นาติดตาม ไมนาเบื่อหนาย
๒. มีความเหมาะสม สามารถทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู
๓. เปนกิจกรรมที่สรางสรรค ทาทายความสามารถ ยั่วยุใหผูเรียนรวมกิจกรรมและสนองตอการเรียนรู
ของผูเรียน
๔. กิจกรรมตองสอดคลองกับธรรมชาติของรายวิชา และสอดคลองกับจุดประสงค
๕. กิจกรรมตองเนนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง คนพบการเรียนรูและสรุปผลการเรียนรู ดวย
ตนเอง ผูเรียนรูจักวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง
๖. ผูเรียนตองไดฝกทักษะรายบุคคล ฝกการทํางานเปนกลุม วิเคราะหเปน มองเห็นแนวทางในการ
แกปญหา สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ
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ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู ผูสอน
อาจใชกระบวนการหลากหลาย อาจเปน ๒ – ๓ กระบวนการก็ได
กระบวนการที่สามารถนํามาใชในการเรียนรูหนาที่พลเมือง ไดแก
๑. กระบวนการสรางความตระหนัก เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนสนใจ เอาใจใส รับรู เห็น
คุณคาของสิ่งที่กําหนดหรือสิ่งที่ศึกษา และเกิดความคิดที่จะหาวิธีแกปญหา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๑) สังเกต ผูสอนจัดสถานการณ หรือใหขอมูลที่เกี่ยวของ ใหผูเรียนสนใจ รับรู เอาใจใส และ
เห็นคุณคา
๒) วิเคราะหวิจารณ ใหตัวอยาง สถานการณ ประสบการณตรง เพื่อใหผูเรียนจําแนกแจก
แจงหาสาเหตุ ข องสถานการณ ที่ กํา หนด หรือสถานการณต รง พิจ ารณาผลเสีย ที่เกิ ดขึ้น ทั้ งระยะสั้น และ
ระยะยาว
๓) สรุป ใหผูเรียนอภิปรายหาเหตุผล ขอมูลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเพื่อประเมิน
คุณคาของสิ่งที่ศึกษา และวางเปาหมายเพื่อพัฒนาตอไป
๒. กระบวนการสรางคานิยม เปนกระบวนการที่กําหนดทิศทาง หรือแนวทางในการดํารงชีวิตที่ถูกตอง
เหมาะสม มีขั้นตอนดังนี้
๑) สังเกต ตระหนัก ผูสอนใหผูเรียนสังเกตภาพเหตุการณ สถานการณ แลวพิจารณาสิ่งที่
กําหนดใหวาคืออะไร เหมาะสมหรือไม ควรอนุรักษหรือไม เพราะเหตุใด
๒) ประเมินเชิงเหตุผล ใหผูเรียนประเมินสิ่งที่กําหนดใหวาคืออะไร ดีหรือไม เพราะเหตุใด
ผูเรียนชอบหรือไมชอบ เพราะเหตุใด
๓) กําหนดคานิยม ผูเรียนแตละคนแสดงความเชื่อ ความพอใจ ในการกระทํา สถานการณ
ตาง ๆ พรอมเหตุผล
๔) วางแนวปฏิบัติ ผูเรียนชวยกันกําหนดแนวทางปฏิบัติตามเหตุผลที่ผูเรียนกําหนด โดยมี
ผูสอนรวมรับทราบกติกา การกระทํา
๕) ปฏิบัติดวยความชื่นชอบ ผูเรียนปฏิบัติตามคานิยมที่ตนกําหนด เมื่อเกิดความชื่นชอบ
ก็จะปฏิบัติดวยความเต็มใจและเห็นคุณคา
๓. กระบวนการสรางเจตคติ เปนกระบวนการที่แทรกอยูในทุกเนื้อหา เปนความรูสึกที่มีตอสิ่งที่เรียน
อาจเปนความคิด หลักการ การกระทํา เหตุการณ สถานการณ เปนตน มีขั้นตอนดังนี้
๑) สังเกต ผูสอนเสนอขอมูล รูปภาพ สถานการณ ใหผูเรียนพิจารณาการกระทําที่ปรากฏวา
ผูเรียนมีความรูสึกอยางไร ดีหรือไม เชน ภาพคนทิ้งขยะลงแมน้ําลําคลอง ผูเรียนรูสึกอยางไร ชอบหรือไมชอบ
เพราะเหตุใด
๒) วิเคราะห ใหพิจารณาผลที่เกิดขึ้น ผลที่ตามมา แยกเปนการกระทําที่เหมาะสม ไดผล
เปนที่นาพอใจ หรือการกระทําที่ไมเหมาะสม ไดผลไมเปนที่นาพอใจ
๓) สรุ ป ผู เ รี ย นสรุ ป ความรู สึ ก ความคิ ด เห็ น อย า งมี เ หตุ ผ ลว า จะเลื อ กปฏิ บั ติ อ ย า งไร
แนวความคิดที่ถูกตองควรเปนอยางไร
๔. กระบวนการกลุม เปนกระบวนการที่ฝกใหทํากิจกรรมสําคัญคือ
๑) มี ผูนํา และมีการแบ งหนา ที่รับผิดชอบ กระบวนการกลุมจะตองมีการรวมกลุมตั้งแต
๒ คนขึ้น ไป มี บ ทบาทแตกต า งกั น ไปตามหน า ที่ คือ ผูนํ ากลุ ม และสมาชิ กในกลุ ม ผูนํ า กลุ มจะทํา หน า ที่
นําในความคิด เสนอความคิด ประสานความคิด กระตุนใหสมาชิกคิดวางแผน และกําหนดภาระงาน รวมทั้ง
ติดตามประสานสัมพันธเพื่อใหงานนั้นสําเร็จดวยดี ถาในกลุมมีบุคคลที่มีภาวะความเปนผูนําหลายคนก็ตอง
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ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา หรือผูตาม มีการเสนอความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกอยางมีเหตุผล
มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ แตตองชวยเหลือกันเมื่อมีปญหา
๒) การวางแผน มีการระดมพลังสมอง วางแผนการทํางาน กําหนดจุดประสงค และขั้นตอน
หรือวิธีการดําเนินการ
๓) ปฏิบัติตามแผน เมื่อวางแผนงานดวยการพิจารณาไตรตรองจากกลุมอยางดีแลว สมาชิก
ในกลุมจะปฏิบัติตามแผนดวยความรับผิดชอบ
๔) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางการดําเนินงานตามแผน ผูนํากลุมและสมาชิกจะตอง
ติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ เพื่อแกไขหรือปรับปรุงงานใหดีขึ้น
๕) ปรับปรุงและพัฒนา มีการประเมินผลรวมและชื่นชมในผลงานของกลุม หากยังไมเปน
ที่พอใจ หรือไดแนวทางที่ยังไมเหมาะสมจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
๕. กระบวนการปฏิบัติ เปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ เกิดความชํานาญ
จนสามารถทําไดอยางคลองแคลว มีขั้นตอนดังนี้
๑) สังเกตรับรู ใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางที่หลากหลายจนเกิดความเขาใจและเกิดความคิด
รวบยอด
๒) ทําตามแบบ ใหผูเรียนทําตามตัวอยางที่แสดงใหเห็นทีละขั้นตอนจากพื้นฐานไปสูงาน
ที่ยุงยากซับซอนยิ่งขึ้น
๓) ทําเองโดยไมมีแบบ ใหผูเรียนปฏิบัติเองโดยไมตองดูตัวอยาง เปนการฝกใหทําเองตั้งแต
ตนจนจบ
๔) ฝกใหชํานาญ การฝกขั้นนี้ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติดวยความชํานาญจากการฝกปฏิบัติ
ดวยตนเอง หรือทําไดดวยตนเองอยางอัตโนมัติจากงานชิ้นเดิม หรืองานที่ผูสอนกําหนดใหใหม
๖. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนเกิดการรับรู บอกได
อธิบายได และเขาใจในสิ่งที่เรียน วาคืออะไร หมายถึงสิ่งใด มีขั้นตอนดังนี้
๑) สั งเกต ให ผู เ รี ย นรั บ รู ศึ กษา พิจ ารณาสิ่งที่ผู ส อนนําเสนอ วามีลั กษณะอยา งไร เช น
ยกตัวอยางภาพ คํา ขอความตาง ๆ ใหผูเรียนพิจารณา
๒) จําแนกความแตกตาง ใหผูเรียนบอกขอแตกตางของสิ่งที่สังเกตวาตางกันอยางไร
๓) หาลักษณะรวม ใหผูเรียนพิจารณาภาพรวมของสิ่งที่สังเกต รับรู วามีอะไรที่เหมือนกัน
หรือคลายคลึงกัน ซึ่งเปนแนวทางในการนําไปสรุปเปนหลักเกณฑ วิธีการ คําจํากัดความ หรือนิยามได
๔) ระบุชื่อความคิดรวบยอด ใหผูเรียนระบุวาสิ่งที่รับรู สิ่งที่กําหนดใหคืออะไร เรียกวาอะไร
หรือมีวิธีการอยางไร
๕) ทดสอบและนําไปใช ใหผูเรียนนําความรูไปทดลอง ทดสอบ สังเกต ทําแบบฝกหัด ปฏิบัติ
หรือตรวจสอบคําตอบดูวาใชหรือไม นําไปใชตามคุณลักษณะที่ผูเรียนรับรูมาหรือไม เพื่อประเมินความรู
๗. ทักษะกระบวนการ ๙ ประการ เปนกระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการทํางานที่ครบขั้นตอน
ตั้งแตแรกเริ่มจนแลวเสร็จอยางดีมีคุณภาพเปนที่นาพอใจ ทักษะกระบวนการเปนวิธีการทํางานที่ผูเรียนควรฝก
ปฏิบัติจนเปนนิสัย ไมวาปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถปฏิบัติไดจนสําเร็จเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ ผูสอนจะใช
ทักษะกระบวนการ ๙ ประการ หรืออาจเรียกสั้น ๆ วา ทักษะกระบวนการ สอดแทรกในการสอนได ขั้นตอน
ของทักษะกระบวนการ ๙ ประการ มีดังนี้
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1) ตระหนักในปญหาและความจําเปน ผูสอนยกสถานการณตัวอยางใหผูเรียนเขาใจและ

ตระหนัก
ในปญหาและความจําเปนของเรื่องที่จะศึกษา หรือเห็นประโยชน เห็นความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษานั้น ๆ
หรืออาจยกกรณีตัวอยางที่สะทอนใหเห็นสภาพที่เปนปญหาความขัดแยงของเรื่องที่ศึกษาโดยใชสื่อประกอบ
เช น รู ป ภาพ วี ดิ ทั ศ น สถานการณ จ ริ ง ข า ว กรณี ตั ว อย า ง สไลด การอภิ ป ราย การซั ก ถาม การพาไปดู
สถานการณที่เปนจริง ฯลฯ กระตุนใหผูเรียนเห็นสภาพปญหา เห็นความจําเปนดวยตนเอง
๒) คิ ดวิ เคราะห วิ จารณ ผูสอนกระตุน ใหผูเรียนคิดวิเคราะห วิจ ารณ ตอบคําถาม หรือ
ทําแบบฝก โดยการแสดงความคิดเห็นเปนกลุม หรือรายบุคคล เพื่อใหผูเรียนเห็นสาเหตุของปญหานั้น ๆ
๓) สรางทางเลือกอยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหา
อยางหลากหลาย โดยรวมกันวิเคราะหขอดี ขอเสีย หรือขอจํากัด
๔) ประเมินและเลือกทางเลือกที่เ หมาะสม ใหผูเรียนวิเคราะหและตัดสิน ทางเลือก โดย
พิจารณาขอดีขอเสีย ขอจํากัด ปจจัย วิธีดําเนินงาน ผลผลิตตางๆ เปนตน และเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
จากการอภิปรายหรือระดมพลังสมองของกลุม
๕) กําหนดและลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ใหผูเรียนรวมกันวางแผนปฏิบัติงานดังนี้
o การศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐาน
o กําหนดวัตถุประสงค
o กําหนดขั้นตอนการทํางาน
o กําหนดผูรับผิดชอบ
o กําหนดระยะเวลาการทํางาน
o กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล
๖) ปฏิ บัติ ด วยความชื่ น ชอบ เมื่อกําหนดขั้นตอนการทํางานแลว ผูเรีย นก็จ ะปฏิบัติงาน
ตามแผน ผูสอนจะติดตาม ดูแล ชวยเหลือ เมื่อมีปญหา หากไมมีปญหาขณะปฏิบัติงานนั้น ผูเรียนก็จะทํางาน
ดวยความสนใจ กระตือรือรน และเพลิดเพลินในการทํางาน ผูสอนควรชมเชยเพื่อใหขวัญกําลังใจ
๗) ประเมินระหวางปฏิบัติ ในระหวางทํางานนั้นอาจมีปญหา และอุปสรรคบางใหผูเรียน
ประเมินผลการทํางานวามีปญหาอยางไร มีอุปสรรคอะไร ควรหาทางแกปญหาอยางไร นําไปปรับปรุงในการ
ทํางานขั้นตอนตอไป
๘) ปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ ใหผูเรียนนําผลการประเมินมาแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงงานให
ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๙) ประเมินผลรวมเพื่อใหเกิดความภูมิใจ เมื่อผูเรียนปฏิบัติงานตามแผนจนแลวเสร็จ ผูเรียน
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เปรียบเทียบกับสภาพผลงานกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการ หรือ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดวาไดผลเปนที่นาพอใจหรือไม มีผลพลอยไดอื่น ๆ อยางไร มีผลกระทบ
อยางไร ผูเรียนมีความพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนหรือกลุมเพียงใด และควรเผยแพรใหผูอื่นรับรูดวย
ในการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการ ๙ ประการนี้ บางขั้นตอนผูสอนอาจรวมขั้นตอนก็ได
แมจะเขียนไมครบ ๙ ขั้น แตในการปฏิบัติจริงจะตองครบวงจรของการทํางาน คือ มีการวางแผน มีการปฏิบัติ
และมีการประเมินผล ก็ถือวาเปนทักษะกระบวนการได
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนควรศึกษากระบวนการตาง ๆและสอนกระบวนการควบคูกัน
ไปกับเนื้อหา เพื่อไมใหหลงกระบวนการ ผูสอนอาจเขียนขั้นตอนของกระบวนการกํากับไวหนาขอก็ได
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๓. การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) เปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ของ ทิศนา แขมมณี ซึ่งมาจาก
แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนผูคิดเรื่องการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning
by Doing) ผูเรียนเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ ผูสอนเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียน
มีสวนรวม (Active Participation) โดยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน มีใจจดจอผูกพันกับสิ่งที่ทํา ศึกษา
คนควา รวบรวมขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางกัน ผูเรียนรูจักสรางองคความรูดวย
ตนเอง ไดเรียนรูกระบวนการคูกับการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู CIPPA Model มาจากแนวคิดหลัก ๕ แนวคิด ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานในการจัด
การศึกษาไดแก
1. แนวคิดการสรางความรู (Constructivism)
๒. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ (Group Process and Cooperative
Learning)
๓. แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness)
๔. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning)
๕. แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ตามรูปแบบของทิศนา แขมมณี
(๒๕๔๘: ๒๘๓ – ๒๘๔) มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
ขั้นที่ ๑ การทบทวนความรูเดิม
ขั้นนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิมของตน ผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ ไดอยางหลากหลาย เชน ผูสอนอาจใชการสนทนา
ซักถามใหแกผูเรียนเลาประสบการณเดิม หรือใหผูเรียนแสดงโครงความรูเดิม (Graphic Organizer) ของตน
ขั้นที่ ๒ การแสวงหาความรูใหม
ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูล หรือแหลงความรูตางๆ ซึ่งผูสอน
อาจจัดเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได ในขั้นนี้
ผูสอนควรแนะนําแหลงความรูตางๆ ใหแกผูเรียนตลอดทั้งจัดเตรียมเอกสารสื่อตางๆ
ขั้นที่ ๓ การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หาได ผูเรียนสรางความหมายของ
ขอมูล / ประสบการณใหม โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม
ในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลนั้นๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยความเชื่อมโยงกับความรูเดิม
ในขั้นนี้ผูสอนควรใชกระบวนการตางๆ ในการจัดกิจกรรม เชน กระบวนการคิด กระบวนการกลุม
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหา กระบวนการสรางลักษณะนิสัย กระบวนการทางสังคม
เพื่อใหผูเรียนสรางความรูขึ้นมาดวยตนเอง
ขั้นที่ ๔ การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกลุม
ขั้ น นี้ เ ป น ขั้ น ที่ ผู เ รี ย นอาศั ย กลุ มเป น เครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้ ง
ขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอื่น
และไดรับ ประโยชนจากความรูความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน ผูเรียนแตละคนในกลุมจะชวยเหลือกัน
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ขั้นที่ ๕ การสรุปและการจัดระเบียบความรู
ขั้นนี้เปนขั้นของการสรุปความรูทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหเปนระเบียบ เพื่อ
ชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย
ผูสอนควรใหผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญประกอบดวยมโนทัศนหลักและมโนทัศนยอยของความรูทั้งหมด
แลวนํามาเรียงใหไดสาระสําคัญครบถวน ผูสอนอาจใหผูเรียนจดเปนโครงสรางความรู จะชวยสรางความรูและ
จดจําขอมูลไดงาย
ขั้นที่ ๖ การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน
ขั้นนี้จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนเองใหผูอื่นรับรู เปนการชวยให
ผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตนเอง และชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหาก
ตองมีการปฏิบัติตามขอมูลที่ได ขั้นนี้จะเปนขั้นปฏิบัติและมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย ในขั้นนี้ผูเรียน
สามารถแสดงผลงานดวยวิธีตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ เรียงความ
วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดใหมีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑที่เหมาะสม
ขั้นที่ ๗ การประยุกตใชความรู
ขั้นนี้เปนขั้นการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนเองไปใชในสถานการณ
ตาง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําเปนในเรื่อง
นั้น ๆ เปนการใหโอกาสผูเรียนใชความรูใหเปนประโยชน เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค
หลั ง จากประยุ ก ต ใ ช ค วามรู อาจมี ก ารนํ า เสนอผลงานจากการประยุ ก ต อี ก ครั้ ง ก็ ไ ด หรื อ ไม มี
การนําเสนอผลงานในขั้นที่ ๖ แตนํามารวมแสดงในตอนทายหลังขั้นการประยุกตใชก็ไดเชนกัน
ขั้นที่ ๑ – ๖ เปนกระบวนการของการสรางความรู (Construction of Knowledge)
ขั้นที่ ๗ เปนขั้นตอนที่ชวยใหผูเรียนนําความรูไปใช (Application) จึงทําใหรูปแบบนี้มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหลัก CIPPA
ประโยชน
๑. ผูเรียนรูจักการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริงจากแหลงการเรียนรูตางๆ และสามารถเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิมเพื่อนํามาใชในการเรียนรู
๒. ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดที่หลากหลาย เปนประสบการณที่จะนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
๓. ผูเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น รูจักวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ขอจํากัด
ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกับกลุม จึงจะทําใหผลงานบรรลุเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process)
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนไดสืบคน
เสาะหา สํ า รวจ ตรวจสอบ และค น คว า ด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ จนเกิ ด ความเข า ใจและรั บ รู ค วามรู นั้ น
อยางมีความหมาย เปนการพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงใหแกผูเรียน ฝกใหสังเกต การถาม – ตอบ การสื่อสาร
เชื่อมโยงบูรณาการการนําเสนอ สรางองคความรู โดยมีผูสอนเปนผูกํากับ ควบคุม ใหคําปรึกษา ชี้แนะ ชวยเหลือ
กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น และสืบเสาะหาความรูจากการถาม พยายามหาคําตอบ หรือสรางองคความรู
ใหมดวยตนเองผานกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู
๑. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยนําเรื่องที่สนใจ อาจมาจาก
เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เรียนมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียน
สรางคําถามเปนแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย
๒. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจ มีการ
กําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง กิจกรรม
ภาคสนาม การศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ
๓. ขั้ นอธิบายและลงข อสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลเพีย งพอ จึงนําขอมูล ที่ไดมาวิเคราะห
แปรผล สรุปผล นําเสนอผลที่ไดในรูปแบบตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลอง หรือรูปวาด
๔. ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม แนวคิด
ที่ไดจะชวยเชื่อมโยงกับเรื่องตางๆ ทําใหเกิดความรูกวางขึ้น
๕. ขั้ น ประเมิ น (Evaluation) เปน การประเมิน การเรีย นรูดว ยกระบวนการตา ง ๆ วา นักเรีย น
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากนั้นจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอื่น ๆ
ประโยชน
กระบวนการสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
การลงมือปฏิบัติเพื่อใหไดความรู
ขอจํากัด
ผูสอนจะตองลดบทบาทของการเปนผูอธิบายในขั้นที่ ๓ ผูสอนจะเปนเพียงผูเสนอแนะ ใหคําแนะนํา
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน
๕. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา (The Use of Dhammasakaccha)
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เปนวิธีสอนที่ใชหลักการสนทนาเปนสําคัญ เปนการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและอภิปรายรวมกัน ซึ่งอาจจะเปนการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน หรืออาจเปนการสนทนา
อภิ ปรายรว มกั นในหมู ผูเ รีย น วิธี การสอนแบบธรรมสากัจ ฉาเปน วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชบ อย วิ ธีห นึ่ง
พระพุทธเจามักทรงใชถามนําคูสนทนาเขาสูความเขาใจธรรมะ ทรงสงเสริมใหมีการสนทนากันในหมูสาวก
ปจจุบันนักการศึกษาไดนําหลักการสอนแบบธรรมสากัจฉามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู โดยแทรกวิธีคิด
ตามหลักพุทธธรรมเขาไปในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีคิดตามหลักพุทธธรรมที่พระพรหมคุณาภรณ
(ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดอธิบายวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว ๑๐ วิธี คือ วิธีคิด แบบสืบสาวปจจัย วิธีคิดแบบ
แยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา วิธีคิดแบบอริยสัจหรือแบบแกปญหา วิธีคิดตามหลักการ
และความมุงหมาย (วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบคุณคาแทและคุณคา
เทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน และวิธีคิดวิเคราะหในลักษณะตาง ๆ
(วิธีคิดแบบวิภัชชวาท)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สุ มน อมรวิวัฒ น และ สุคนธ สิ น ธพานนท ไดเสนอหลักการในการจัดระบบการเรีย นการสอน
แบบธรรมสากั จ ฉาไว ว า ผู เ รี ย นจะต อ งรู จั ก แสวงหาความรู เพื่ อ นํ า มาเป น พื้ น ฐานในการคิ ด วิ เ คราะห
และประเมินคาความรู รวมสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน วิจารณ พูดโตตอบกัน และซักถาม
กันอยางมีเหตุผล และสามารถนําผลการคิดวิเคราะหไปพิสูจนความรูดวยการปฏิบัติ ผูเรียนตองปฏิบัติตน
เปนกัลยาณมิตร
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๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ผูสอนนําขาว หรือสถานการณตาง ๆ มาเสนอผูเรียน เพื่อใหเห็นปญหาและหาแนวทางในการ
แกไขปญหา และเห็นคุณคาของการแกปญหาอยางถูกตอง
๒. ขั้นสอน
๑) แสวงหาความรู ผูสอนออกแบบกิจกรรมหรือกําหนดประเด็น เพื่อใหผูเรียนแสวงหา
ความรู ด ว ยการค น คว า หาความรู จ ากเอกสาร ตํารา หนังสือประเภทตาง ๆ ปายนิเทศ สื่ออุป กรณตาง ๆ
ตลอดจนแหลงความรูดานเทคโนโลยี แลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูและชวยกันสรุป โดยมีผูสอนคอยชวยชี้แนะ
อยางมีเมตตา
๒) คนพบความรู / สนทนาแลกเปลี่ยนความรู ขณะที่ผูเรียนแสวงหาความรูดวยวิธีการ
ตา ง ๆ อย างหลากหลาย ผูเ รี ยนก็ย อมคน พบความรูไปดว ย ซึ่งถาจะใหคน พบความรูที่ตรงประเด็น ผูส อน
ควรจัดทําใบงานกําหนดหัวขอ หรือตั้งประเด็นคําถามเพื่อเปนการกํากับผูเรียนใหศึกษาขอมูลความรูไดตรงตาม
เปาหมาย
๓) การวิเคราะหและประเมินคาความรู ผูสอนควรไดนําวิธีคิดรูปแบบตาง ๆ แทรกเขามา
เพื่อใหผูเรียนไดรูจักวิเคราะหและประเมินคาความรูอยางมีเหตุผล ผูสอนอาจนํากรณีตัวอยางมาใหผูเรียนไดฝก
คิ ด หาสาเหตุ ของป ญ หา หรื อ คิ ดวิ ธี แก ป ญ หาโดยใชวิ ธีคิดวิ เคราะหแบบใดแบบหนึ่ ง เช น วิธี คิดตามหลั ก
พุทธธรรม คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ฯลฯ ตอจากนั้นใหผูเรียนไดฝกการสรุปประเด็น
ของขอมูลความรูและประเมินคาโดยวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม และเสนอตอชั้นเรียน
๔) พิ สู จ น ค วามรู ห รื อขั้ น ปฏิ บัติ เป น ขั้น ที่ ผูส อนได จัด กิ จ กรรมฝก ปฏิบั ติ พิ สู จ น ค วามรู
ให ผู เ รี ย นทุ กคนได ว างแผนการปฏิ บั ติ ต นและเลือ กแนวปฏิ บั ติ เพื่อ นํ าไปปฏิ บั ติจ ริ งทั้ ง ในเวลาเรี ย นและ
นอกเวลาเรียน โดยจะใหผูเรียนเลือกแนวทางปฏิบัติตนที่คลายคลึงกันในกลุมของตน เพื่อจะไดรูถึงปญหาและ
สาเหตุของปญหาในการปฏิบัติ และนํามาอภิปรายรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไข
ในขั้นปฏิบัตินี้ผูสอนควรใหเวลาผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติจริงตามแนวทางที่กลุมของตนไดเลือกไว ซึ่ง
อาจจะใชเวลาสัก ๑ – ๒ สัปดาห เปนอยางนอย
๓. ขั้นสรุป
๑) ให ผู เ รี ย นทุ ก คนสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ก ารและพิ สู จ น ค วามรู ตามทางเลื อ กของผู เ รี ย น
แต ล ะกลุ ม โดยสมาชิ กแต ล ะกลุ มนํ า ผลการสรุป มาเลา สูกั น ฟ ง ใหท ราบถึ งผลการปฏิบั ติว าเป น อย า งไร
มีเรื่องใดที่เปนปญหาอุปสรรค หาสาเหตุของปญหา และชวยกันเสนอแนวทางแกไข ถาบุคคลใดไดผลดีจาก
การปฏิบัติ ใหชวยกันหาสาเหตุของผลการปฏิบัตินั้น ซึ่งอาจใชวิธีคิดแบบที่ผูเรียนคิดวาเหมาะสม
๒) ใหนําผลการสรุปของแตละกลุมมาแลกเปลี่ยนกันดวยวิธีการตาง ๆ เชน พูด เขียน ฯลฯ
เพื่อแสดงความมั่นใจวาขอมูลที่ไดรับการพิสูจนดวยการปฏิบัตินั้นเปนไปได มีคุณคา และปฏิบัติไดผลจริง
ประโยชน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช วิ ธีก ารสอนแบบธรรมสากัจ ฉานี้ ผูเ รีย นจะไดมี สว นร ว มในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูเพื่อมาเปน
พื้นฐานในการสนทนา อภิปรายรวมกัน ใชกระบวนการคิดซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจปฏิบัติ
ขอจํากัด
การฝกใหผูเรียนใชทักษะการคิดในขั้นวิเคราะหและประเมินคาความรู อาจตองใชเวลานานถาผูสอน
ยังไมเคยฝกใหผูเรียนใหรูจักคิดมากอน
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๖. วิธีสอนแบบแกปญหา (Problem Solving)
วิธีสอนแบบแกปญหา เปนวิธีสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน
และแกปญหาเปน ซึ่งมีรากฐานมาจากความจริงในชีวิตของมนุษยที่ตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ ทุกขณะ ดังนั้น
ถามนุษยรูจักแกปญหาไดก็จะสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่น นอกจากนั้นยังเปนวิธีสอนที่เปนไป
ตามหลักจิตวิทยาแหงการเรียนรูที่วา “การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ ตั้งปญหา ผูสอนสามารถดําเนินการใหผูเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัย เชน การใชคําถามนําสู
ปญหา การเลาประสบการณหรือเหตุการณในชีวิตประจําวัน หรือการสรางสถานการณใหเกิดปญหา ใหผูเรียน
คิดคําถาม หรือปญหา
ขั้น ที่ ๒ ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน เป น ขั้ น ตอนที่ใ ช เ หตุ ผ ลในการคิ ด วิ เคราะห ป ญ หาและคาดคะเนคํ า ตอบ
พิจารณาแยกปญหาใหญออกเปนปญหายอย แลวคิดอยางเปนระบบ โดยนําความรูความเขาใจ ขอมูล และ
ประสบการณเดิมที่เคยศึกษามาแลวมาคิดแกปญหา คาดคะเนคําตอบ
ขั้นที่ ๓ วางแผนแกปญหา หรือออกแบบวิธีการหาคําตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว โดยศึกษาถึงสาเหตุ
ที่เกิดปญหาขึ้น และใชเหตุผลในการคิดหาวิธีการแกปญหาไดตรงกับสาเหตุ ซึ่งจะตองสรางทางเลือก หรือ
วิธีการแกปญหาใหหลากหลาย แลวใชเหตุผลในการพิจารณาเลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด มีความเปนไปไดมาก
ที่สุด พรอมทั้งเตรียมอุปกรณ เครื่องมือที่จะใชใหพรอม
ขั้น ที่ ๔ เก็ บรวบรวมข อมู ลและวิเคราะหขอมูล เมื่อกําหนดหรือวางแผนแกปญหาแล วผูเรีย น
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว จดบันทึกขอมูลที่ไดเพื่อนําเสนอขอมูล ผานการวิเคราะหและการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล จัดกระทําขอมูล แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เขาใจไดงาย
ขั้นที่ ๕ สรุปผล เปนขั้นที่นําขอมูลมาพิจารณา แปลความหมายระหวางสาเหตุกับผลที่เกิดขึ้น เพื่อ
หาคําตอบตามสมมติฐานแลวจึงสรุปเปนหลักการกวาง ๆ
ขั้นที่ ๖ การตรวจสอบและการประเมินผล เมื่อไดขอสรุปเปนหลักการกวาง ๆ แลวนํามาพิจารณา
อีกครั้งวาขอสรุปนาเชื่อถือหรือไม
ประโยชน
วิธีสอนแบบแกปญหามีประโยชนตอผูเรียน ทําใหไดคิดแกปญหาดวยตนเอง ฝกการสังเกต วิเคราะห
การหาเหตุผล ใชขอมูลในการตัดสินใจ ทําใหมีประสบการณตรงดวยการลงมือปฏิบัติ
ขอจํากัด
ปญหาที่เสนอตองนาสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูสอนตองมีความสามารถในการชวยให
คําแนะนําในการแกปญหาใหผูเรียน มีการฝกทักษะการคิดในการแกปญหาอยางเปนระบบ
๗. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
วิธีสอนแบบสาธิตเปนวิธีการที่ผูสอนเปนผูถายทอดความรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ
พรอมทั้งแสดงกระบวนการปฏิบัติประกอบคําอธิบายตามขั้นตอนการสาธิตนั้นๆ แลวใหผูเรียนซักถาม อภิปราย
และสรุปผลการเรียนรูจากการสาธิต
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต
การสาธิต แบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ
๑. การสาธิตสําหรับผูเรียนทั้งหอง (Class Demonstration)
๒. การสาธิตสําหรับกลุมยอย (Group Demonstration)
๓. การสาธิตเปนรายบุคคล (Individual Demonstration )
การสาธิต มีรูปแบบการสาธิตหลายแบบ เชน ผูสอนเปนผูสาธิต ผูสอนและผูเรียนรวมกันสาธิต
ผูเรียนสาธิตเปนกลุม ผูเรียนสาธิตเปนรายบุคคล วิทยากรสาธิต
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
๑. ขั้ น เตรี ย มการสาธิ ต กํ า หนดจุ ด ประสงค ข องการสาธิ ต ให ชั ด เจน ศึ ก ษาเนื้ อ หาในบทเรี ย น
อยางละเอียด กําหนดขั้นตอนในการสาธิต จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณสําหรับสาธิต จัดเตรียมสถานที่สาธิต
กอนการสาธิตในชั้นเรียนทุกครั้งผูสอนจะตองทดลองกระบวนการสาธิตทุกขั้นตอน จัดเตรียมเอกสารและ
วิธีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน กําหนดเวลาในการสาธิตใหเหมาะสม
๒. ขั้นสาธิต
๑) บอกจุดประสงคการสาธิตและเรื่องที่จะสาธิตใหผูเรียนทราบ
๒) บอกขั้น ตอนของกิ จกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ เชน ตําแหนงที่ผูเรีย นนั่ง การจดบัน ทึก
การสังเกต การตั้งคําถาม การสรุปขั้นตอน การสาธิต
๓) แนะนําสื่อการเรียนใหผูเรียนทราบ วาจะใชสื่อประเภทใดและแหลงการเรียนรูที่จะศึกษา
คนควาเพิ่มเติมมีอะไรบาง
๔) ดําเนินการสาธิตอยางชาๆ เพื่อใหผูเรียนไดเห็นขั้นตอนอยางละเอียด แมการสาธิตจะตอง
อาศัยทักษะการทํางานที่รวดเร็ว แตผูสอนตองทําการสาธิตครั้งแรกอยางชาๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจขั้นตอน
การสาธิต หลังจากที่สาธิตครบทุกขั้นตอนแลว ผูสอนอาจยอนกลับมาสาธิตใหเร็วขึ้น เพื่อใหเห็นธรรมชาติของ
การทํางานที่ตอเนื่อง หรืออาจกลับมาสาธิตเฉพาะบางขั้นตอนที่เห็นวาซับซอน
๕) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการสาธิต ผูสอนอธิบายใหผูเรียนฟงไปดวยระหวางการสาธิตแตละ
ขั้ น ตอน โดยเน น ให ผู เ รี ย นสั งเกตขั้ น ตอนการทํา งานแต ล ะขั้น ตอนที่ ผูส อนสาธิ ต ในขณะที่ มี การสาธิ ต นั้ น
ผูสอนอาจตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมที่ดี เพราะการซักถามจะทําให
ผูเรียนเขาใจและมีความมั่นใจยิ่งขึ้นวาจะสามารถทําดวยตนเองได
๓. ขั้นสรุปการสาธิต
๑) สรุปขั้นตอนหรือสิ่งที่สําคัญ คือ ผูสอนใหผูเรียนสรุปผลจากที่เห็นตามลําดับขั้นตอนตาง ๆ
จากการสาธิต เพื่อประเมินวาผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนนั้นๆ มากนอยเพียงใด
๒) ผู สอนสรุป ด ว ยการตั้ งคําถาม เพื่อใหผูเรีย นพิจารณาจากขั้นตอนตาง ๆ ที่ส าธิต หรือ
กระบวนการสาธิต
๔. ขั้นวัดและประเมินผล
ผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ เพื่อประเมินวาผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่สาธิต ถามี
เวลาอาจใหผูเรียนคนใดคนหนึ่งออกมาสาธิตใหดู
ประโยชน
วิธีสอนแบบสาธิตทําใหผูเรียนมีความเขาใจกระจางชัดในสิ่งที่เรียนรู สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ของการสาธิตได ผูเรียนมีประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติตามแบบ
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ขอจํากัด
ผูสอนตองใชเวลาในการเตรียมการสาธิต ขณะทําการสาธิตผูสอนจะตองใชเทคนิคในการบริหาร
จั ด การชั้ น เรี ย นเพื่ อ ให ผู เ รี ย นติ ดตามการสาธิต อย างตอ เนื่ อง ถ าผู เรี ย นกลุม ใหญเ กิน ไปอาจทํ าใหผู เรี ย น
ไมสามารถมองเห็นการสาธิตไดทั่วถึง
การนํากระบวนการคิดมาใชในการจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมือง
การคิ ดเป น กระบวนการทางสมอง หรือ พฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ น ในสมองที่ มีก ารคน หาหลัก การ หรื อ
ความจริ ง แล ววิ เ คราะหเ นื้ อหา ข อสรุป ซึ่งการคิดนั้น อาจจะเกิดจากสิ่งเรา หรือความจริงที่ ไดรั บ รวมกับ
ประสบการณ เ ดิ ม ที่ มีอ ยู ในการจั ด การเรี ย นรู ใ นรายวิช าเพิ่ม เติม หน าที่ พ ลเมื อง นอกจากจะเน น การจั ด
การเรียนรูที่ลงสูการปฏิบัติจริงแลว ครูผูสอนพึงนํากระบวนการคิดในรูปแบบตาง ๆ มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรีย นรูเ พื่อใหบรรลุเปาหมายตามผลการเรียนรู กระบวนการคิดมีมากมายหลายวิธี และนักการศึกษา
แตละทานก็เสนอขั้นตอนการคิดที่แตกตางกันไป แตในที่นี้จะขอยกตัวอยางบางวิธี ดังนี้
๑. การคิดวิเคราะห (Analyzing)
ทิศนา แขมมณี และคณะ ไดใหความหมายและขั้นตอนการคิดวิเคราะห ดังนี้
การคิดวิเคราะหเปนการจําแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง / เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อคน หาองคประกอบ
และความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น
ขั้นตอนการคิด
๑. ศึกษาขอมูล
๒. ตั้งวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล
๓. กําหนดเกณฑในการจําแนกแยกแยะขอมูล
๔. แยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนดเพื่อใหเห็นองคประกอบของสิ่งที่วิเคราะห
๕. หาความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ และความสัมพันธของขอมูลในแตละองคประกอบ
๖. นําเสนอผลการวิเคราะห
๗. นําผลการวิเคราะหมาสรุปตอบคําถามตามวัตถุประสงค
๒. การคิดสังเคราะห (Synthesizing)
ทิศนา แขมมณี และคณะ ไดใหความหมายและขั้นตอนการคิดสังเคราะหไววา การคิดสังเคราะหเปน
การนําความรูที่ผานการวิเคราะหมาผสมผสานสรางสิ่งใหมที่มีลักษณะตางจากเดิม
ขั้นตอนการคิดสังเคราะห
๑. กําหนดวัตถุประสงคของสิ่งใหมที่ตองการสราง
๒. ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
๓. เลือกขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
๔. นําขอมูลมาทํากรอบแนวคิดสําหรับสิ่งใหม
๕. สรางสิ่งใหมตามวัตถุประสงคโดยอาศัยแนวคิดที่กําหนด รวมกับขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๓. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการคิดที่ใชเหตุผลโดยมีการศึกษาขอเท็จจริง หลักฐาน และ
ขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แลวนํามาพิจารณาวิเคราะหอยางสมเหตุผล กอนตัดสินใจวาสิ่งใด
ควรเชื่อ หรือไมควรเชื่อ ผูที่มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ จะเปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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อยางมีเหตุผล ไมยึดถือความคิดเห็นของตนเอง กอนจะตัดสินใจในเรื่องใดก็จะตองมีขอมูลหลักฐานเพียงพอ
และสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองใหเขากับผูอื่นได ถาผูนั้นมีเหตุผลที่เหมาะสมถูกตองกวา เปนผูที่มี
ความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลและความรู กลาวไดวาผูที่มีความคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนผูมีเหตุผล
บลูมและกาเย ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปนกระบวนการที่เริ่มจาก
สัญลักษณทางภาษา จนโยงมาเปนความคิดรวบยอด เปนกฎเกณฑ และนําเกณฑไปใช โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. สังเกต ใหผูเรียนสังเกต รับรู และพิจารณาคํา ขอความ หรือภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น ใหทํากิจกรรม
การรับรู เขาใจ ไดความคิดรวบยอดที่เชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ สรุปเปนใจความสําคัญครบถวน
ตรงตามหลักฐานขอมูล
๒. อธิบาย ใหผูเรียนอธิบายหรือตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับสิ่งที่
กําหนด เนนการใชเหตุผลดวยหลักการ กฎเกณฑ อางหลักฐานขอมูลประกอบใหนาเชื่อถือ
๓. รั บ ฟ ง ให ผู เ รี ย นได ฟงความคิ ดเห็น ที่แตกตา งจากความคิดเห็น ของตน ไดฟ งและตอบคําถาม
ตามความคิดเห็นที่แตกตางกัน เนนการปรับเปลี่ยนความคิดอยางมีเหตุผล ไมใชอารมณ หรือถือความคิดเห็น
ของตนเองเปนใหญ
๔. เชื่อมโยงความสัมพันธใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตางและความคลายคลึงของสิ่งตาง ๆ
จัดกลุมที่เปนพวกเดียวกัน หาเหตุผล หรือกฎเกณฑมาเชื่อมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย
๕. วิจารณ จัดกิจกรรมใหผูเรียนวิเคราะหเหตุการณ คํากลาว แนวคิด หรือการกระทําที่กําหนด แลว
ให จํา แนกหาข อดี ขอดอย สว นดี สว นดอย สว นสําคัญ หรือสว นที่ไมสําคัญ จากสิ่งนั้น ดว ยการยกเหตุผ ล
และหลักฐานมาประกอบ เชน บอกวาการกระทํานั้นไมเหมาะสม เพราะอะไร ทําถูกตองเพราะอะไร
๖. สรุ ป ให ผู เ รี ย นพิ จ ารณาการกระทํ า หรื อ ข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงเกี่ ย วข อ งกั น แล ว สรุ ป ผล
อยางตรงไปตรงมาตามหลักฐานขอมูล เชน การกระทํานั้นผูเรียนเห็นวาเปนการกระทําที่ถูกตอง ควรประพฤติ
ปฏิบัติอยางไร มีเหตุผลสนับสนุนอยางไร ขอความที่กลาวมานั้นเชื่อถือไดหรือไมอยางไร
กลาวไดวา การฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิดโดยใชวิธีการคิดตาง ๆ นั้น จะเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสู
การตัดสินใจอยางถูกตองเหมาะสม เปนทักษะหนึ่งตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญในดานความสามารถในการคิด เนนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปน
ระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
ผูเรียน

ตัวอยางหนวยการเรียนรู
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๑. ตัวอยางหนวยการเรียนรูระดับประถมศึกษา
ส๑๒๒..... หนาที่พลเมือง ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๕ ชั่วโมง

๑. หนวยการเรียนรูที่ ๓ ชื่อหนวยการเรียนรู สมาชิกที่ดี
๒. ผลการเรียนรู
๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติตนในโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
3. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ ตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและ
โรงเรียน และมีความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ เปนพื้นฐานของการเปนพลเมืองดี
4. สาระการเรียนรู
๑. กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน
- การแตงกาย
- การเขาแถว
- การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
๒. บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี
- หนาที่และความรับผิดชอบ
๓. คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง
- ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย
๗. ชิ้นงาน / ภาระงาน
ภาระงานรวบยอด
- การแตงกายถูกระเบียบ
- การเขาแถวเปนระเบียบ
- การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
- การเปนผูนําและสมาชิกที่ดี
๘. การวัดและประเมินผล
๑. เกณฑการประเมิน
๒. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
- ครูประเมินนักเรียน
- นักเรียนประเมินตนเอง
- เพื่อนประเมินเพื่อน
๓. แบบสรุปผลการประเมิน
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เกณฑการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
การแตงกาย
การเขาแถว
ปฏิบตั ิตนตามบทบาท
หนาที่
การเปนผูนําและ
สมาชิกที่ดี

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
แตงกายสะอาดเรียบรอย แตงกายสะอาดเรียบรอย
ถูกระเบียบสม่ําเสมอ
แตไมถูกระเบียบ ตองใหครู
ตักเตือน
เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย
ขณะเขาแถว
ขณะเขาแถว โดยครูตอง
ตักเตือน
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายไดเรียบรอย
มอบหมายไดเรียบรอย
ดวยตนเอง
โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา
ปฏิบัติตนเปนผูนําที่ดี
ปฏิบัติตนเปนผูนําที่ดี
และเปนสมาชิกที่ดี
หรือเปนสมาชิกที่ดีของ
ของกลุม
กลุมโดยมีครูเปนผูแนะนํา

ปรับปรุง
แตงกายไมสะอาด
และไมถูกระเบียบ
เขาแถวไมตรงเวลา
และพูดคุยขณะเขาแถว
ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
ไมปฏิบัติตนเปนผูนําที่ดี
หรือเปนสมาชิกที่ดี

วิธีการคิดคะแนน
การคิ ดคะแนน ใหนํ า คะแนนจากผลการประเมินของครู เพื่อน และตนเอง มาคิดคะแนนรวมกัน
โดยกําหนดสัดสวนคะแนน ดังนี้
ครู
ใหคิดคะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเปน รอยละ ๖๐
เพื่อน ใหคิดคะแนนเต็ม ๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเปน รอยละ ๒๐
ตนเอง ใหคิดคะแนนเต็ม ๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเปน รอยละ ๒๐

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สําหรับครู)

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล
สมาชิกกลุม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
เกณฑการใหคะแนน
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
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พฤติกรรม
ปฏิบัติตนตาม การเปนผูนําและ รวม
การแตงกาย ระเบียบแถว
บทบาทหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒

=
=
=

๓
๒
๑
ลงชื่อ…………………………………………………………
(…………………………………….……………….)
………./……………/………

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สําหรับตนเอง)

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล
สมาชิกกลุม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
เกณฑการใหคะแนน
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
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พฤติกรรม
ปฏิบัติตนตาม การเปนผูนําและ รวม
การแตงกาย ระเบียบแถว
บทบาทหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒

=
=
=

๓
๒
๑
ลงชื่อ…………………………………………………………
(…………………………………….……………….)
………./……………/………

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สําหรับเพื่อน)

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล
สมาชิกกลุม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
เกณฑการใหคะแนน
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
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พฤติกรรม
ปฏิบัติตนตาม การเปนผูนําและ รวม
การแตงกาย ระเบียบแถว
บทบาทหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒

=
=
=

๓
๒
๑
ลงชื่อ…………………………………………………………
(…………………………………….……………….)
………./……………/………
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แบบสรุปผลการประเมิน (สําหรับครู)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุม

ครู
(๑๒)

สรุปผลการประเมิน
เพื่อน
(๔)

ตนเอง
(๔)

ลงชื่อ…………………………………………………………
(…………………………………….……………….)
………./……………/………

รวม
(๒๐)

๙. กิจกรรมการเรียนรู
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กิจกรรมที่ ๑ (๑ ชั่วโมง)
๑. ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาวาเพื่อนคนใดแตงกายถูกระเบียบและเรียบรอย พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบ
๒. ครูใหนักเรียนที่แตงกายถูกระเบียบและเรียบรอย เลาวิธีการแตงกายที่ถูกระเบียบและเรียบรอย
ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๓. นักเรียนสํารวจการแตงกายของตนเองวาถูกระเบียบและเรียบรอยหรือไม หากแตงกายถูกระเบียบ
และเรียบรอย ใหชวยเหลือเพื่อนที่แตงกายไมถูกระเบียบและเรียบรอย
๔. นักเรียนบันทึกการแตงกายที่ถูกระเบียบและเรียบรอยดวยตนเอง
กิจกรรมที่ ๒ (๑ ชั่วโมง)
๕. ครูสรางสถานการณจําลองการแจกสิ่งของใหนักเรียนมารับ และใหนักเรียนแสดงความรูสึก
และความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับสิ่งของของนักเรียนและเพื่อน
๖. กรณีที่นักเรียนแยงกันรับสิ่งของ ใหครูสรางสถานการณจําลองการแจกสิ่งของใหนักเรียนมารับ
โดยใหนักเรียนเขาแถวรับสิ่งของ และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับสิ่งของของ
นักเรียนและเพื่อน
๗. ครูเชื่อมโยงใหเห็นความสําคัญของการเขาแถวที่เปนระเบียบเรียบรอย
๘. นักเรียนสาธิตการเขาแถวอยางเปนระเบียบ ในกรณีตาง ๆ เชน การเขาแถวเคารพธงชาติ
การเขาแถวรับบริการ
๙. นักเรียนบันทึกการเขาแถวเคารพธงชาติและการเขาแถวรับบริการของตนเองและเพื่อน
กิจกรรมที่ ๓ (๑ ชั่วโมง)
๑๐. แบงนักเรียนเปนกลุม เลนเกมสรางปราสาท ใหแตละกลุมสงตัวแทนมารับวัสดุ / อุปกรณจากครู
๑ ชุด (กระดาษหนังสือพิมพเกา ๑ ฉบับ กระดาษกาว ๑ มวน กระดาษ A๔ ๑ แผน)
๑๑. ครูบอกกติกาและเวลาในการเลนเกมใหทุกกลุมทราบ และใหคํานึงถึง ผลงานจะตอง...สูงที่สุด
แข็งแรงที่สุด และสามารถยายจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได โดย...ไมลม
๑๒. นักเรียนเริ่มเลนเกม เมื่อหมดเวลา ใหตัวแทนของแตละกลุมยกผลงานมาสง และใหแตละกลุม
ออกมาอธิบายวิธีทํา พรอมทั้งบอกวาไดอะไรจากการเลนเกมนี้ ในประเด็นตอไปนี้
- บทบาทผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี
- กระบวนการทํางานกลุม
- ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
๑๓. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงานและรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากการเลนเกม
๑๔. ครูเชื่อมโยงประเด็นบทบาทผูนํา การเปนสมาชิกที่ดี และกระบวนการทํางานกลุม ไปสู
การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน
๑๕. นักเรียนชวยกันบอกบทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอหองเรียนและโรงเรียน
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กิจกรรมที่ ๔ (๒ ชั่วโมง)
๑๖. นักเรียนเลาประสบการณการดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายในหองเรียน
๑๗. ครูเชื่อมโยงใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ
๑๘. นักเรียนแบงกลุมดูแลพื้นที่ในโรงเรียน และชวยกันกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
สมาชิกในกลุม และนําไปปฏิบัติ
๑๙. ครูและนักเรียนรวมกันประเมินการทํางานกลุมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๑๐. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
๑. สิ่งของที่ใชแจกในสถานการณจําลอง
๒. เกมสรางปราสาท
๓. วัสดุ / อุปกรณประกอบการเลนเกมสรางประสาท (กระดาษหนังสือพิมพเกา ๑ ฉบับ กระดาษกาว
๑ มวน กระดาษ A๔ ๑ แผน) ตอ ๑ กลุม
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๒. ตัวอยางหนวยการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา
ส๒๑๒..... หนาที่พลเมือง ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. หนวยการเรียนรูที่ ๓ ชื่อหนวยการเรียนรู พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. ผลการเรียนรู
๒. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
๓. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ตัดสินใจโดยใชเหตุผล
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาที่
๔. สาระการเรียนรู
๑. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม
- การตัดสินใจโดยใชเหตุผล
๒. ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ
๓. ความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาที่
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. ชิ้นงาน / ภาระงาน
ภาระงานรวบยอด
- บันทึกการเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
๘. การวัดและประเมินผล
๑. เกณฑการประเมิน
๒. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
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เกณฑการประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ปฏิบัติหนาที่
เปนพลเมืองดี
(การมีสวนรวม)

ดีมาก
มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม และ
มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
ในการแกปญหา
และรับผิดชอบ
ในผลที่เกิดขึ้น
๒. มีวินัยในตนเอง
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
(ขยันหมั่นเพียร และ มอบหมาย
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่)
ดวยความไมยอทอ
และมีการตรวจสอบ
ปรับปรุงงานที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของงาน
๓. ความ
อุทิศกําลังกาย หรือ
เอื้อเฟอเผื่อแผ
กําลังทรัพยใหแก
และเสียสละตอสังคม ผูอื่นโดยไมหวัง
ผลตอบแทนและ
ไมกระทบตอตนเอง
และผูอื่น

ระดับคุณภาพ

ดี
มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม และ
มีสวนรวม
ในการตัดสินใจ
ในการแกปญหา

พอใช
มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม และ
มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการ
แกปญหาโดยมี
ครูเปนผูแนะนํา

ปรับปรุง
มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม
แตไมมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ
ในการแกปญหา

ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
ดวยความไมยอทอ
และมีการตรวจสอบ
แตไมนําผล
มาปรับปรุงงาน

ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ ไมเต็มใจที่จะปฏิบัติ
มอบหมายดวย
หนาที่ที่ไดรับ
ความไมยอทอโดยมี มอบหมาย
ครูเปนผูแนะนํา

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอื่นโดยไมหวัง
ผลตอบแทน

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอื่นโดยไมหวัง
ผลตอบแทน ซึ่งมี
ครูเปนผูแนะนํา

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอื่นโดยหวัง
ผลตอบแทน
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหนาที่
มีวินัยในตนเอง
เปนพลเมืองดี (ขยันหมั่นเพียร และ รวม
(การมีสวนรวม) ตั้งใจปฏิบัติหนาที่)
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
และเสียสละตอสังคม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑
ลงชื่อ…………………………………………………………
(…………………………………….……………….)
………./……………/………
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๙. กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ ๑ (ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ) (เวลา ๔ ชั่วโมง)
ขั้นนํา
๑. นักเรียนดู Video Clip เกี่ยวกับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย แลวรวมกันวิเคราะหการกระทํา
ของบุคคลที่แสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองดี
๒. นั ก เรี ย นดู ภ าพการร ว มทํ า กิ จ กรรมของประชาชนที่ เ ป น ประโยชน ต อ สั ง คม เช น ปลู ก ต น ไม
ในสวนสาธารณะ ลอกคลอง ทํ า ความสะอาดชุมชน สรางทางเขาหมูบาน ทํ าความสะอาดโบราณสถาน
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ชวยกันกําจัดแหลงเพาะยุงลาย การรณรงคปองกันตอตานยาเสพติด เปนตน
และร ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น อย า งมี เ หตุ ผ ลถึ ง ผลที่ ค าดว า จะได รั บ จากกิ จ กรรมในภาพ ครู เ ชื่ อ มโยง
ใหนักเรียนเห็นวากิจกรรมเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของการกระทําที่แสดงถึงการเปนพลเมืองดี
ขั้นที่ ๑ การรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ
๓. นั ก เรี ย นแบ ง กลุ ม ร ว มกั น สื บ ค น ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนทั่ ว ไป
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ที่แสดงถึงการเปนพลเมืองดีจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ครูชี้แจงวิธีการทํางาน
กลุมรวมกัน และการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ
ขั้นที่ ๒ การประเมินคุณคาและประโยชน
๔. สมาชิกในแตละกลุมนําขอมูลที่ไดสืบคนมาเลาสูกันฟง แลววิเคราะหตามประเด็นตอไปนี้
- ลักษณะสําคัญของกิจกรรม
- ผลดีตอผูปฏิบัติ
- ผลดีตอสังคมและประเทศชาติ
- สิ่งที่นักเรียนสามารถนําไปประยุกตปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๕. สมาชิกแตละกลุมรวมกันสรุปขอมูลจากการวิเคราะหที่แสดงถึงผลดีของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
แลวนําเสนอผลการวิเคราะห กลุมผูฟงรวมกันเสนอแนะเพิ่มเติม ครูตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
๖. นักเรียนรวมกันเขียนผังมโนทัศนแสดงแนวทางการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม
ขั้นที่ ๓ การเลือกและการตัดสินใจ
๗. สมาชิกแตละกลุมรวมกันเลือกและตัดสินใจอยางมีเหตุผล เพื่อเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคม เชน
- การปลูกตนไมในสวนสาธารณะหรือในโรงเรียน
- รวมกิจกรรมประหยัดพลังงาน
- รักษาความสะอาดสาธารณสมบัติ
- รณรงคตอตานสิ่งเสพติด
- เผยแพรความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ
- รวมกิจกรรมกับชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ฯลฯ
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ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติ
๘. สมาชิกแตละกลุมวางแผนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม มีการแบงหนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ แล ว นํ า ไปปฏิ บั ติ แ ละบั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ใ นแบบบั น ทึ ก ผลการเข า รว มกิ จ กรรมที่ เ ป น
ประโยชนตอสังคม โดยแสดงถึงการปฏิบัติดังนี้
- การรวมมือกันทํากิจกรรมของสมาชิกในกลุมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
- การแสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ
ขั้นสรุป
๙. นักเรียนและครูรวมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และผลดี
ตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ
กิจกรรมที่ ๒ (กระบวนการสรางความตระหนัก) (เวลา ๒ ชั่วโมง)
ขั้นสังเกต
๑๐. นักเรียนสังเกตการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมของเพื่อนสมาชิกในกลุม (กลุมเดิม
ในกิจกรรมที่ ๑) และผลัดกันเลาความประทับใจ หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคม

อยางไร

ขั้นวิเคราะหวิจารณ
๑๑. สมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี้
- การเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมนั้นสงเสริมใหมีคุณลักษณะของพลเมืองดีอยางไรบาง
- ผลของการเขารวมกิจกรรมนั้นสงผลดีตอตนเอง ผูอื่น และสังคม อยางไร
- นักเรียนไดแสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผหรือเสียสละอยางไรบาง
- ขอคิดที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมมีอะไรบาง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

๑๒. ตัวแทนแตละกลุมรวมเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ดวยวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย
๑๓. สมาชิ ก กลุ ม ผู ฟ ง ตั้ ง คํ า ถามในประเด็ น ที่ ส งสั ย หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต า งออกไป
กลุมผูเสนอผลงานยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและตอบคําถามประเด็นที่สงสัยอยางมีเหตุผล ครูตรวจสอบ
ความถูกตองและใหขอเสนอแนะ
ขั้นสรุป
๑๔. นั กเรี ย นและครู ร ว มกั น สรุ ป ความสํ า คัญ และความจํ า เป น ของการปฏิ บั ติต นเป น พลเมื อ งดี
การมีน้ําใจเผื่อเฟอเผื่อแผและเสียสละ
๑๕. ครู ม อบหมายให นั ก เรี ย นแต ล ะคนบั น ทึ ก พฤติ ก รรมของตน ลงในสมุ ด บั น ทึ ก ความดี และ
สงครูผูสอนตามกําหนดเวลา เพื่อใหครูประเมินผลงานตามประเด็นตอไปนี้
- การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม
- การแสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ
- ความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาที่
๑๐. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. Video Clip เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. ภาพกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคม
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายวินัย รอดจาย
2. นายกมล รอดคลาย
3. นางอองจิต เมธยะประภาส
4. นางเบญจลักษณ น้ําฟา
5. นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู สพฐ.
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานยกรางเอกสาร
1. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
2. นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี
3. นางวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. นางสุคนธ สินธพานนท
5. นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
6. นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน
7. นายอรรถพล อนันตวรสกุล
8. นายวัฒนา อัคคพานิช
9. ร.ต.อ.สมบัติ สิทธิบุศร
10. นางสาวศิริณี ศิริพงษพันธ
11. นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค
12. นายพงศศักดิ์ กาญจนภักดิ์
13. นางสาววัชรี เหลมตระกูล
14. นายแกลวกลา ศรีหนารถ
15. นางรวิสา สมานรักษ
16. นางนาฏธยาน รอดสน
17. นางเพชราภรณ อยูนาน
18. นายเสถียร เที่ยงธรรม
19. นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ
20. นายประดิษฐ ทองคําปลิว
21. นางนิตยา มั่นชํานาญ
22. นางสาวกัลยา มั่นในธรรม
23. นางแววนภา กาญจนาวดี
24. นางพรทิพา คําแหง
25. นางชนิษฐภาณ ไชยพรหม
26. นางละออ ปนทอง
27. นางจันทนา ปานรัตน
28. นายสุธารักษ พันธวงศรัตน
29. นางสาวอารีรัตน หนูจรเพชร

ประธาน
รองประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นักวิชาการอิสระ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาการมีสวนรวม กกต.
ฝายกิจการเลขาธิการ กกต.
ศึกษานิเทศก สพป.ราชบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ศึกษานิเทศก สพป.ลําปาง เขต 1
ศึกษานิเทศก สพป.จันทบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก สพม. เขต 2 (กรุงเทพฯ)
ศึกษานิเทศก สพม. เขต 3 (นนทบุรี)
ศึกษานิเทศก สพม. เขต 4 (สิงหบุรี)
ศึกษานิเทศก สพม. เขต 20 (อุดรธานี)
ศึกษานิเทศก สพม. เขต 33 (สุรินทร)
รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ จ.ปราจีนบุรี สพม.เขต 7
โรงเรียนราชวินิต ประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) สพป.กทม.
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) สพป.กทม.
โรงเรียนวัดทุงแฝก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป.สิงหบุรี
โรงเรียนบานตนปรง สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบานตนปรง สพป.ตรัง เขต 2
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นางนงนุช สีลอ
นางอังสนา พิไสยสามนตเขต
นายสุรเศรษฐ บุญเกตุ
นางสุภาวดี บุญญานุรักษ
นางสาวสุชาดา สังขเสือโพธิ์
นางสาวกนกวรรณ โกนาคม
นางสุคนธ เทพณรงค
นางสาวอุไรรัตน มากนุย
นางนิธิดา เบาศรี
นางสาวบรรจง มุกดา
นางละเอียด สุขจิตต
นางวิมลรัตน ศรีสุข
นายบรรดิษฐ กลางนภา
นางสาวชมัยพร ธีรพงษ
นางสาวเยาวลักษณ เตียรณบรรจง
นายธัญญา เรืองแกว
นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ
นางสาวชยพร กระตายทอง
นางปานทิพย จตุรานนท
นางมัทนา มรรคผล
นางสาวอนัญญา นวาวัตน
นางวรรณี จันทรศิริ
นายปรีชา หมั่นคง
นายเฉลิมชัย พันธเลิศ
นายอนุจินต ลาภธนาภรณ
นายประชา ออนรักษา

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ สพป.อุตรดิตถ เขต 1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ สพม.เขต 1
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี สพม.เขต 8
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) จ.พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3
โรงเรียนราษฎรนิยม จ.นนทบุรี สพม.เขต 3
โรงเร ีย น น วม ิน ท ราช ิน ูท ิศ เต ร ีย ม อ ุด ม ศ ึก ษ าพ ัฒ น าก าร จ . ส ม ุท รป ราก าร ส พ ม . เข ต 6
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14
โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแกน สพม. เขต 25
โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแกน สพม.เขต 25
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จ.ลําปาง สพม. เขต 35
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จ.กําแพงเพชร สพม. เขต 41
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จ.กําแพงเพชร สพม. เขต 41
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จ.กําแพงเพชร สพม. เขต 41
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาสื่อการเรียนรู
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานทบทวนและปรับปรุงเอกสารใหสมบูรณ
1. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
ประธาน
2. นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี
รองประธาน
3. นางวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูทรงคุณวุฒิ
4. นางสุคนธ สินธพานนท
ผูทรงคุณวุฒิ
5. นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
ผูทรงคุณวุฒิ
6. นายอรรถพล อนันตวรสกุล
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. นายวัฒนา อัคคพานิช
นักวิชาการอิสระ
8. นายธัญญา เรืองแกว
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
9. นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู
10. นางสาวชยพร กระตายทอง
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
11. นางปานทิพย จตุรานนท
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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12.
13.
14.
15.
16.

นางมัทนา มรรคผล
นางสาวอนัญญา นวาวัตน
นายเฉลิมชัย พันธเลิศ
นายอนุจินต ลาภธนาภรณ
นายประชา ออนรักษา

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะบรรณาธิการกิจ
1. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
2. นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี
3. นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ
4. นางสาวชยพร กระตายทอง
5. นางมัทนา มรรคผล
6. นางสาวอนัญญา นวาวัตน
7. นายเฉลิมชัย พันธเลิศ
8. นายอนุจินต ลาภธนาภรณ
9. นายประชา ออนรักษา

ประธาน
รองประธาน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ออกแบบปกและภาพประกอบ
1. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
2. นายอิทธิชัย ไชยสวน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

