


 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู 

รายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนํา 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมือง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๕๗ 



คํานํา 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดจัดทํา
เอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง” เพ่ือเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปใช 
ในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง เพ่ือพัฒนาคานิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผู เรียนท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให เปนพลเมืองดีของสังคมไทยท่ีมีการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอขอบคุณ
ผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางานทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และ 
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนา
เยาวชนไทยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีความรู ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค  
มีคุณธรรม และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
                                                

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

เรื่อง                            หนา 

คํานํา             
สารบัญ             
ความนํา            ๑ 
กรอบความคิดในการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง      ๓ 
เปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง              ๔ 
จุดเนนและขอบขาย          ๕ 
ผลการเรียนรูชั้นป / ชวงชั้น         ๖ 
ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู                ๑๑ 
คําอธิบายรายวิชา                 ๒๘ 
การจัดการเรียนรู                  ๓๙ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู                ๔๐ 
บรรณานุกรม                  ๔๖ 
ภาคผนวก                  ๔๘ 

- คําอธิบายของคําหลักในจุดเนนและขอบขายรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง         ๔๙ 
- การเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง: แนวปฏิบัติสําคัญ           ๕๙ 
- การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง           ๖๒ 
- การใชเทคนิค / กระบวนการ / วิธีสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

รายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง               ๖๖ 
- ตัวอยางหนวยการเรียนรู                  ๘๐ 
- คําสั่ง สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน 

ประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมือง               ๙๓ 
คณะผูจัดทํา                  ๙๖ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

ความนํา 

   การศึกษาของประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะทอนจากพัฒนาการจัด

การศึกษาอยางตอเนื่อง  กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหนําไปสูการปฏิบัติ 

ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ท้ังนี้ ในประเด็นของ

หลักสูตรไดเนนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพ่ือใหคนรุนใหมเกิดกระบวนการคิด

อยางมีระบบ และแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผล รวมท้ังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสรางระเบียบวินัย  

การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจ 

ในการเปนคนไทย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกลาวคือ  

การพัฒนาความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ซ่ึงเปนวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษา

ของโลก มีแนวโนมเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติดานเนื้อหาและการเรียนรู เชน การสงเสริมการพัฒนาดานทักษะ 

การรูเทาทัน ทักษะชีวิต (Life Skills) การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ รวมท้ังมีการเนนวิชาการศึกษา 

เพ่ือความเปนพลเมือง (Citizenship Education)   

 กอปรกับในขณะนี้มีนโยบายดานการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมืองของคณะรักษา

ความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ท่ีสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชาติไดมีความรูความเขาใจในเรื่อง

ประวัติศาสตร ความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และเปนพลเมืองดีในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความปรองดองสมานฉันท เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย  และ

กําหนดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ เพ่ือสรางคนไทยท่ีเขมแข็งนําไปสูการสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้ 

      ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน   

  ๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  

  ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนทางตรงและทางออม  

๕. รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม  

          ๖.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  

๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

๘. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ  

๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบตัิ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ 

เม่ือมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันท่ีดี  

          ๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว 

ตอบาปตามหลักของศาสนา  

      ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย 

ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหนาท่ีพลเมืองในฐานะท่ีเปนกลไกสําคัญในการเตรียมพลเมือง 

ของชาติไปสูการเปนพลเมืองดีท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกําหนดสาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 

การดําเนินชีวิตในสังคม ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แลว  และเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ให มีความรู  ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค  สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการเรียน 

การสอนหนาท่ีพลเมือง และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ จึงนํามาสูการกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง  

โดยเนนการพัฒนาผูเรียน ในเรื่อง ความเปนไทย รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความปรองดอง สมานฉันท และ

ความมีวินัยในตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษานําไปจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบความคิด 

ในการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมอืง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเปนไทย 
รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย 

การดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

พลเมืองดี 
ในระบอบ 
 ประชาธิปไตย 

ปรองดอง 
สมานฉันท 

การเปนพลเมืองด ี

ของชาติ 
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จุดเนนและขอบขาย รายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมอืง  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดเนนท่ี 1 ความเปนไทย  
   1. ลักษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญูกตเวที เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ)  
  2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแตงกาย ภาษา ภูมิปญญา ประเพณี) 

จุดเนนท่ี 2 รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
  การเห็นคุณคาและการแสดงออกถึงความรักชาต ิยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

จุดเนนท่ี 3 ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
1. การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
2. การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

จุดเนนท่ี 4 ความปรองดอง สมานฉันท  
   1. การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย 
   2. การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี 

จุดเนนท่ี 5 ความมีวินัยในตนเอง  
ซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก 

การกระทําของตนเอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
ผลการเรียนรูช้ันป / ชวงช้ัน รายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

จุดเนน ผลการเรียนรูชั้นป ผ ล ก า ร เร ีย น ร ูช ว ง ช ั้น  
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 1. ความเปนไทย           
 1.๑ ลักษณะ 
ท่ีดีของคนไทย  
(มารยาทไทย   
กตัญูกตเวที  
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  
เสียสละ) 

๑. ปฏิบัตติน
เปนผูม ี
มารยาทไทย  
 
 

๑. ปฏิบัตติน 
เปนผูม ี
มารยาทไทย  
 
 

๑. ปฏิบัตติน
เปนผูม ี
มารยาทไทย  
 
 

๑. เห็นคณุคา
และปฏิบัติตน 
เปนผูม ี
มารยาทไทย  

๑. เห็นคณุคา 
และปฏิบัติตน 
เปนผูม ี
มารยาทไทย 

๑. ปฏิบัตติน 
และชักชวน
ผูอ่ืนใหม ี
มารยาทไทย 

๑. มีสวนรวม 
ในการอนุรักษ 
มารยาทไทย  
 
 

1. มีสวนรวม 
และแนะนําผูอ่ืน
ใหอนุรักษ 
มารยาทไทย 

 1. มีสวนรวม 
 แนะนําผูอ่ืน 
 ใหอนุรักษ และ  
 ยกยองผูม ี
 มารยาทไทย 

  ๑. มีสวนรวม  
  และแนะนําผูอ่ืน 
  ใหอนุรักษ และ 
  เผยแพรมารยาท 
  ไทยสูสาธารณะ 

๒. แสดงออกถึง
ความกตัญ-ู
กตเวทีตอบุคคล
ในครอบครัว 

๒. แสดงออกถึง
ความกตัญ-ู
กตเวทีตอบุคคล
ในโรงเรียน 

๒. แสดงออกถึง
ความกตัญ-ู
กตเวทีตอบุคคล
ในชุมชน 

๒. แสดงออกถึง
ความกตัญ-ู
กตเวทีตอ 
ผูทําประโยชน
ในสังคม 

๒. รูคณุคา 
และบํารุงรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒. มีสวนรวม
และชักชวน
ผูอ่ืนใหอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒. แสดงออกถึง
ความเอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ  และ
เสียสละตอสังคม 

๒. แสดงออก 
และแนะนําผูอ่ืน
ใหมีความเอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ และ
เสียสละตอสังคม 

 ๒. แสดงออก 
 แนะนําผูอ่ืน  
 และมสีวนรวม 
 ในกิจกรรม 
 เก่ียวกับ 
 ความเอ้ือเฟอ 
 เผื่อแผ และ 
 เสียสละ 

  ๒. แสดงออก 
  แนะนําผูอ่ืน  
  และยกยองบุคคล 
  ท่ีมีความเอ้ือเฟอ 
  เผื่อแผ และ 
  เสียสละ 

  ๑.2 ศิลปวัฒนธรรม   
 ขนบธรรมเนียม  
 ประเพณไีทย   
 (การแตงกาย ภาษา  
 ภูมิปญญา ประเพณี) 

๓. เห็น
ความสําคญั 
ของภาษาไทย  

๓. เห็น
ประโยชนของ
การแตงกาย
ดวยผาไทย 

๓. เห็นคณุคา
ของภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

 ๓. มีสวนรวม 
 ในข น บ ธ ร ร ม เน ีย ม   
 ประเพณไีทย 
  
 
 

๓. มีสวนรวมใน
ศ ิล ป ว ัฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย   

๓. มีสวนรวม 
 ในข น บ ธ ร ร ม เน ีย ม    
 ประเพณี  
 ศิลปวัฒนธรรม   
 แ ล ะ ภ ูม ิป ญ ญ า ไ ท ย  

๓. เห็นคณุคา  
และอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะ ภ ูม ิป ญ ญ า ไ ท ย  
 
 

 ๓. เห็นคณุคา  
 อนุรักษ และ 
 สืบสาน  
 ขนบธรรมเนียม   
 ประเพณี  
 ศิลปวัฒนธรรม  
 แ ล ะ ภ ูม ิป ญ ญ า ไ ท ย  
 

๓. เห็นคณุคา  
อนุรักษ สืบสาน 
และประยุกต
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะ ภ ูม ิป ญ ญ า ไ ท ย  
 

๓. เห็นคณุคา  
อนุรักษ สืบสาน 
ประยุกต และ 
เผยแพร 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะ ภ ูม ิป ญ ญ า ไ ท ย  
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2. รักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

          

   การเห็นคณุคา
และการแสดงออกถึง 
ความรกัชาต ิ 
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
   

๔. เขารวม
กิจกรรม
เก่ียวกับชาต ิ 
ศาสนา และ
สถาบัน 
พ ร ะ ม ห า ก ษ ัต ร ิย  
 

๔. เขารวม
กิจกรรม
เก่ียวกับชาต ิ 
ศาสนา และ
สถาบัน 
พ ร ะ ม ห า ก ษ ัต ร ิย  
 

๔. เขารวม
กิจกรรม
เก่ียวกับชาต ิ 
ศาสนา และ
สถาบัน 
พ ร ะ ม ห า ก ษ ัต ร ิย  
 

๔. เห็น
ความสําคญั 
และแสดงออกถึง 
ความรกัชาต ิ 
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูน
สถาบัน 
พระมหากษัตริย 
 

๔. เห็นคณุคา
และแสดงออก
ถึงความรักชาต ิ 
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูน
สถาบัน 
พระมหากษัตริย 
 

๔. เห็นคณุคา 
และแนะนํา
ผูอ่ืนให
แสดงออกถึง 
ความรกัชาต ิ 
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูน
สถาบัน 
พ ร ะ ม ห า ก ษ ัต ร ิย  

๔. เปนแบบอยาง
ของความรักชาต ิ 
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูน
สถาบัน 
พระมหากษัตริย 
 

๔. เปนแบบอยาง 
และแนะนําผูอ่ืน
ใหมีความรักชาต ิ 
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูน
สถาบัน 
พ ร ะ ม ห า ก ษ ัต ร ิย  

๔. เปนแบบอยาง
และมสีวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
ท่ีแสดงออกถึง
ความรกัชาต ิ 
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูน
สถาบัน 
พระมหากษัตริย 

๔. เปนแบบอยาง 
มีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม และ
สนับสนุนใหผูอ่ืน
แสดงออกถึง 
ความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูน
สถาบัน 
พระมหากษัตริย 

๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต า ม  
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  
หลัก 
การทรงงาน 
แ ล ะ ห ล ัก ป ร ัช ญ า
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต า ม  
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  
หลัก 
การทรงงาน 
แ ล ะ ห ล ัก ป ร ัช ญ า
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต า ม  
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  
หลัก 
การทรงงาน 
แ ล ะ ห ล ัก ป ร ัช ญ า
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต า ม  
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  
หลัก 
การทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต า ม  
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  
หลัก 
การทรงงาน 
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๕. ป ฏ ิบ ัต ิต น ต า ม  
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  
หลัก 
การทรงงาน 
แ ล ะ ห ล ัก ป ร ัช ญ า
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๕. ประยุกต 
และเผยแพร 
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน  
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕. ประยุกต
และเผยแพร 
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  
หลัก 
การทรงงาน 
แ ล ะ ห ล ัก ป ร ัช ญ า  
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๕. ประยุกต 
และเผยแพร 
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน  
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๕. เปนแบบอยาง 
ประยุกต 
และเผยแพร  
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  
หลักการทรงงาน 
แ ล ะ ห ล ัก ป ร ัช ญ า
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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๓. ความเปน 
พลเมืองดี 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ 

          

๓.๑ การดําเนิน
ชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 

๖. ปฏิบัตติน
ตามขอตกลง 
กติกา และ
หนาท่ีท่ีตอง
ปฏิบัต ิ
ในหองเรียน  

๖. ปฏิบัตติน
ตามกฎ 
ระเบียบ 
และหนาท่ี 
ท่ีตองปฏิบัต ิ
ในโรงเรียน 

๖. ปฏิบัตติน
ตามขอตกลง 
กติกา กฎ 
ระเบียบ 
และหนาท่ี 
ท่ีตองปฏิบัต ิ
ในหองเรียน 
และโรงเรียน 

๖. มีสวนรวม
ในการสราง
และปฏิบัติตาม
ขอตกลง กติกา 
ของหองเรียน  

๖. มีสวนรวม
ในการสราง
และปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบียบ 
ของโรงเรียน  

๖. ปฏิบัตติน
และแนะนําผูอ่ืน
ใหปฏิบัติตาม 
ขอตกลง กติกา 
กฎ ระเบียบ  
ของหองเรียน 
และโรงเรียน  

๖. ปฏิบัตติน
เปนพลเมืองด ี
ตามวิถี-
ประชาธิปไตย 
 

๖. ปฏิบัตติน
เปนพลเมืองด ี
ตามวิถี-
ประชาธิปไตย 
 

๖. ปฏิบัตติน 
เปนพลเมืองด ี
ตามวิถี-
ประชาธิปไตย 
 

๖. เปนแบบอยาง
และสงเสรมิ
สนับสนุนใหผูอ่ืน 
เปนพลเมืองด ี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

๓.๒ การมสีวนรวม 
ทางการเมือง 
การปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 

๗. ปฏิบัตติน
ตามบทบาท
หนาท่ีใน
ฐานะสมาชิก
ท่ีดีของ
ครอบครัว 
และ
หองเรียน  

๗. ปฏิบัตติน
ตามบทบาท
หนาท่ีในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของ
หองเรียน และ
โรงเรียน 

๗. ปฏิบัตติน
ตามบทบาท
หนาท่ี และ 
มีสวนรวม 
ในกิจกรรม 
ตาง ๆ ของ 
หองเรียน และ
โรงเรียน 

๗. ปฏิบัตติน
ตามบทบาท
หนาท่ี  
มีสวนรวม 
และรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจ 
ในกิจกรรม 
ของครอบครัว 
และหองเรยีน  

๗. ปฏิบัตติน
ตามบทบาท
หนาท่ี  
มีสวนรวม 
และรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจ 
ในกิจกรรม ของ
หองเรียน และ
โรงเรียน  

๗. เห็นคณุคา
และปฏิบัติตน
ตามบทบาท
หนาท่ี  
มีสวนรวม 
และรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจ 
ในกิจกรรมของ 
หองเรียน และ
โรงเรียน  

๗. มีสวนรวม 
และรับผิดชอบ  
ในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบขอมลู
เพ่ือใชประกอบ 
การตัดสินใจ 
ในกิจกรรม 
ตาง ๆ  

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

๗. มีสวนรวม 
และรับผิดชอบ  
ในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบ 
ขอมูล ตรวจสอบ 
การทําหนาท่ีของ
บุคคลเพ่ือใช
ประกอบ 
การตัดสินใจ 
 

๗. ประยุกตใช
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 
ในการวิพากษ 
ประเด็นนโยบาย
สาธารณะท่ีตน
สนใจ 
๘. มีสวนรวม 
และตดัสินใจ 
เลือกตั้งอยางมี
วิจารณญาณ 
๙. รูทันขาวสารและ
รูทันสื่อ 
๑๐. คาดการณ
เหตุการณลวงหนา  
บนพ้ืนฐานของ
ขอมูล 
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 ๔ . ค ว า ม ป ร อ ง ด อ ง

ส ม า น ฉ ัน ท  
          

 ๔ .๑  ก า ร อ ย ูร ว ม ก ัน   
ใ น ส ัง ค ม แ ห ง  
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  

๘. ยอมรับ
ความเหมือน
และ 
ความแตกตาง 
ของตนเอง
และผูอ่ืน  

๘. ยอมรับ
ความเหมือน
และ 
ความแตกตาง 
ของตนเอง
และผูอ่ืน 

๘. ยอมรับ
และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสันต ิ

๘. ยอมรับ
และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสันติ
และพ่ึงพา 
ซึ่งกันและกัน 
 

๘. ยอมรับ
ความ
หลากหลาย
ทางสังคม-
วัฒนธรรม 
ในทองถ่ิน 
และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสันติ
และพ่ึงพา 
ซึ่งกันและกัน 
 

๘.  ยอมรับ
ความ
หลากหลาย
ทางสังคม-
วัฒนธรรม 
ในประเทศไทย 
และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสันติ
และพ่ึงพา 
ซึ่งกันและกัน 
 

๘. ยอมรับ 
ความ
หลากหลาย 
ทางสังคม-
วัฒนธรรม 
ในภูมิภาค- 
เ อ เ ช ีย ต ะ ว ัน อ อ ก -  
เฉียงใต และ 
อ ย ูร ว ม ก ัน อยาง
สันติและพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน 

๘. เห็นคณุคา 
ข อ ง ก า ร อ ย ูร ว ม ก ัน
ในภูมิภาคเอเชีย
อยางสันต ิและ
พ่ึงพาซึ่งกัน 
และกัน 
 

๘. เห็นคณุคา 
ข อ ง ก า ร อ ย ูร ว ม ก ัน
ในภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก 
อยางสันต ิและ
พ่ึงพาซึ่งกัน 
และกัน 
 

๑๑. ยอมรับ       
ในอัตลักษณ 
และเคารพ 
ความหลากหลาย 
ในสังคม- 
พหุวัฒนธรรม 
๑๒. เห็นคุณคา 
ข อ ง ก า ร อ ย ูร ว ม ก ัน
อยางสันติ และ 
พ่ึงพาซึ่งกัน 
และกัน 

  ๔.๒ การจัดการ 
ความขัดแยง และ
สันติวิธี 

๙. ยกตัวอยาง
ความขัดแยง 
ในหองเรียน 
และเสนอวิธีการ
แกปญหา 
โดยสันติวิธี 

๙. ยกตัวอยาง
ความขัดแยง 
ในโรงเรียน 
และเสนอวิธีการ
แกปญหา 
โดยสันติวิธี 

๙. ยกตัวอยาง
ความขัดแยง 
ในชุมชน 
และเสนอวิธีการ
แกปญหา 
โดยสันติวิธี 

๙. วิเคราะห
ปญหา 
ความขัดแยง
ในทองถ่ิน 
และเสนอ 
แนวทาง 
การแกปญหา 
โดยสันติวิธี 

๙. วิเคราะห
ปญหา 
ความขัดแยง
ในภูมิภาคของ
ตนเอง 
และเสนอ 
แนวทาง 
การแกปญหา 
โดยสันติวิธี 

๙. วิเคราะห 
ปญหา 
ความขัดแยง
ในประเทศไทย  
และเสนอ 
แนวทาง 
การแกปญหา 
โดยสันติวิธี 

๙. มีสวนรวม
ในการ
แกปญหา
ความขัดแยง 
โดยสันติวิธี 

๙. มีสวนรวม
และเสนอ 
แนวทาง 
การแกปญหา
ความขัดแยง
โดยสันติวิธี 

๙. มีสวนรวม
และเสนอ 
แนวทาง 
การปองกัน
ปญหา 
ความขัดแยง 

๑ ๓ .  มีสวนรวม 
ในการแกปญหา 
เมื่อเกิด 
ความขัดแยง 
โดยสันติวิธี และ
สรางเครือขาย 
การปองกันปญหา
ความขัดแยง 

 

 

 



๑๐ 

 

จุดเนน 
ผลการเรียนรูชั้นป ผ ล ก า ร เร ีย น ร ูช ว ง ช ั้น  

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖ 
5. ความมีวินัย 
ในตนเอง  

          

  ซื่อสัตยสจุริต  
 ขยนัหมั่นเพียร  
 อดทน ใฝหาความรู  
 ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี    
 ยอมรับผลท่ีเกิด 
 จากการกระทํา 
 ของตนเอง 

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ๑๔. ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู รายวิชาเพิม่เตมิหนาท่ีพลเมือง 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดเนนท่ี 1 ความเปนไทย 
๑.๑ ลักษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญูกตเวที เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ) 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย  

 
 
 

มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ (การไหว)  
- การรับประทานอาหาร 
- การทักทายดวยวาจา และยิ้ม 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 
ตอบุคคลในครอบครัว 

ความกตัญูกตเวทีตอพอแม ญาติผูใหญ  

ป.2 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย  
 

มารยาทไทย  
- การพูดดวยถอยคําไพเราะ 
- การมีกิริยาสุภาพออนนอม   

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 
ตอบุคคลในโรงเรียน 

ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 

ป.3 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
 

มารยาทไทย  
- การตอนรับผูมาเยือน 
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 
ตอบุคคลในชุมชน 

ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน  

ป.4 1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทไทย  

มารยาทไทยในพิธีการตาง ๆ   
- การกลาวคําตอนรับ 
- การแนะนําตัวเอง แนะนําสถานท่ี 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ
ผูทําประโยชนในสังคม 

ความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม 

ป.5 1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี 
มารยาทไทย 
 

มารยาทไทย  
- การสนทนา 
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 
- การตอนรับผูมาเยือน  

๒. รูคุณคาและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การรูคุณคา การใชอยางประหยัดและคุมคา และ 
การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.6 1. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ืนใหมี 

มารยาทไทย 
มารยาทไทย  

- การแสดงความเคารพ  
- การสนทนา 
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 

   - การตอนรับผูมาเยือน 
๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอ่ืนใหอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ม.1 1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย  มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแตงกาย 
- การมีสัมมาคารวะ 

๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และ
เสียสละตอสังคม 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

ม.2 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ 
มารยาทไทย 

มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแตงกาย 
- การมีสัมมาคารวะ 

๒. แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมี 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ 
ตอสังคม 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

ม.3 1. มีสวนรวม แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และ
ยกยองผูมีมารยาทไทย 

มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแตงกาย 
- การมีสัมมาคารวะ 

๒. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวม
ในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
และเสียสละ 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.4 - 6 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ

และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ 
มารยาทไทย 

- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแตงกาย 
- การมีสัมมาคารวะ 

๒. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และยกยอง
บุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 
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  ๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแตงกาย ภาษา ภูมิปญญา ประเพณี) 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย ความสําคัญของภาษาไทย 
ป.2 ๓. เห็นประโยชนของการแตงกาย 

ดวยผาไทย 
การแตงกายดวยผาไทย 

ป.3 ๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องตาง ๆ  
ป.4 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม  

ประเพณีไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถ่ิน 

ป.5 ๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ป.6 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 

ม.1 ๓. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 

ม.2 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 

ม.3 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และ
ประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 

ม.4 - 6 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต 
และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 
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จุดเนนท่ี 2 รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
การเห็นคุณคาและการแสดงออกถึงความรักชาต ิยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 
ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 

และสถาบันพระมหากษัตริย  
๑. กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย  
๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. พระบรมราโชวาท 
- การออม 
- การประหยัด 

๒. หลักการทรงงาน 
- ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด  
- ความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน  

ป.2 ๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย 

๑. กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย  
๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. พระบรมราโชวาท 
- ความขยัน 
- ความอดทน 

๒. หลักการทรงงาน 
- การพ่ึงตนเอง  
- รู รัก สามัคคี  

ป.3 ๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย 

๑. กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย  
๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
- ความซ่ือสัตย 
- ความเสียสละ 

๒. หลักการทรงงาน 
- การมีสวนรวม  
- ความเพียร: พระมหาชนก 
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.4 ๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึง 

ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

- การใชสินคาไทย 
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
- การรักษาสาธารณสมบัติ 
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี 
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. พระบรมราโชวาท 
- การมีวินัย 
- การขมใจ 

๒. หลักการทรงงาน 
- ประโยชนสวนรวม  
- พออยูพอกิน  

ป.5 ๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึง 
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

- การใชสินคาไทย 
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
- การรักษาสาธารณสมบัติ 
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี 
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พระบรมราโชวาท  
- เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
- ความสามัคคี 

๒. หลักการทรงงาน 
- ทําตามลําดับข้ัน  
- ทํางานอยางมีความสุข 

ป.6 ๔. เห็นคุณคาและแนะนําผูอ่ืน 
ใหแสดงออกถึงความรักชาติ   
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

- การใชสินคาไทย 
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
- การรักษาสาธารณสมบัติ 
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี 
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พระบรมราโชวาท 
- ความใฝรู 
- ความกตัญูกตเวที 

๒. หลักการทรงงาน 
- องครวม  
- ทําใหงาย  
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.1 ๔. เปนแบบอยางของความรักชาติ  

ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง 
  - ความรักชาติ   
  - การยึดม่ันในศาสนา  
  - การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท  
- มีเหตุผล 
- รอบคอบ 

๒. หลักการทรงงาน 
- การใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ  
- การปลูกปาในใจคน  

ม.2 ๔. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมี 
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง 
  - ความรักชาติ   
  - การยึดม่ันในศาสนา  
  - การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
-  การมีสติ 
-  ความขยันอดทน 

๒. หลักการทรงงาน 
- ภูมิสังคม  
- ขาดทุนคือกําไร  

ม.3 ๔. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง 
  - ความรักชาติ   
  - การยึดม่ันในศาสนา  
  - การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
-  การเสียสละ 
-  ความซ่ือสัตย 

๒. หลักการทรงงาน 
  - ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  
  - แกปญหาท่ีจุดเล็ก  
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.4 - 6 ๔. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง    
  - ความรักชาติ   
  -  การยึดม่ันในศาสนา  
  -  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. เปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร
พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. พระบรมราโชวาท 
-  การมีระเบียบวินัย 
-  ความสามัคคี 

๒. หลักการทรงงาน 
- ระเบิดจากขางใน  
- ไมติดตํารา  
- บริการรวมท่ีจุดเดียว  
- ใชอธรรมปราบอธรรม   
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จุดเนนท่ี 3 ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 3.1 การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และ

หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียน 
 

ขอตกลง กติกา และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียน  
- การรักษาความสะอาด 
- การรักษาของใชรวมกัน 
- การสงงาน  

ป.2 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาท่ี
ท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน 
 

กฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน  
   - การแตงกาย 

- การเขาแถว 
- การดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ป.3 ๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
ในหองเรียนและโรงเรียน 

ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ
ในหองเรียนและโรงเรียน  

- การใชสิ่งของ เครื่องใช และสถานท่ีของสวนรวม 
- การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช และสถานท่ี  
  ของสวนรวม 

ป.4 ๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม
ขอตกลง กติกา ของหองเรียน  

๑. ขอตกลง กติกา ในหองเรียน  
- การรักษาความสะอาด 
- การรักษาของใชรวมกัน 
- การสงงาน 

๒. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง 
กติกา ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน
สวนรวม 

ป.5 ๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 
 

๑. กฎ ระเบียบ ในโรงเรียน  
- การรักษาความสะอาด 
- การรักษาของใชรวมกัน 

 - การดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎ 
ระเบียบ ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน
สวนรวม 

ป.6 ๖. ปฏิบัติตนและแนะนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม
ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของหองเรียน
และโรงเรียน 
 

ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ในหองเรียนและ
โรงเรียน  

- การใชสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานท่ี   
  ของสวนรวม 

  - การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ   
    และสถานท่ีของสวนรวม 
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.1 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี-

ประชาธิปไตย 
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
- มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม 
- การตัดสินใจโดยใชเหตุผล 

ม.2 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี-
ประชาธิปไตย 
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
- การติดตามขาวสารบานเมือง 
- ความกลาหาญทางจริยธรรม 
- การเปนผูนํา และการเปนสมาชิกท่ีดี 

ม.3 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี-
ประชาธิปไตย 
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
- การใชสิทธิและหนาท่ี 
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
- การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง 

ม.4 - 6 ๖. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนให
ผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี 
- การใชสิทธิและหนาท่ี 
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
- ความกลาหาญทางจริยธรรม 
- การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ 
- การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง และ 
การรูเทาทันสื่อ 
- การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
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๓.๒ การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
      ทรงเปนประมุข 

 
ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะ

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว และหองเรียน  
บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
และหองเรียน  
- เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ญาติผูใหญ และครู 

ป.2 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของหองเรียน และโรงเรียน 

บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
และโรงเรียน  
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี  
- หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ป.3 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี และ 
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียน 
และโรงเรียน 

๑. บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
และโรงเรียน  
- การใชสิทธิและหนาท่ี 
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน  

ป.4 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี  
มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียน 
 

๑. บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
และหองเรียน  
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี 
- การมีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- การปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับ 

เสียงขางนอย 
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัวและหองเรียน 

ป.5 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี  
มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน  
 

๑. บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน
และโรงเรียน  
- การยึดถือหลักความจริง ความดีงาม  

ความถูกตอง และหลักเหตุผล 
- การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
- การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม 
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน 

ป.6 ๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาท
หนาท่ี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน 
และโรงเรียน 

๑. บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน
และโรงเรียน 
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี 
- การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
- การใชสิทธิและหนาท่ี 
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน 
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.1 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ
ในกิจกรรมตาง ๆ  

1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 
2. การตรวจสอบขอมูล 

ม.2 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 
ในกิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร 

1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 
2. การตรวจสอบขอมูล 
๓. การรูทันขาวสาร 

ม.3 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาท่ีของ
บุคคลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 

1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 
2. การตรวจสอบขอมูล 
๓. การตรวจสอบการทําหนาท่ีของบุคคล 

ม.4 - 6 ๗. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตย 
ในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ 
ท่ีตนสนใจ 

การประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตย 
ในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ 

๘. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้ง 
อยางมีวิจารณญาณ 

การมีสวนรวมและการตัดสินใจเลือกตั้ง 
อยางมีวิจารณญาณ 

๙. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ การรูทันขาวสารและการรูทันสื่อ 
๑๐. คาดการณเหตุการณลวงหนา 
บนพ้ืนฐานของขอมูล 

การคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐาน 
ของขอมูล 
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จุดเนนท่ี 4 ความปรองดอง สมานฉันท 
 4.1 การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง 

ของตนเองและผูอ่ืน  
ความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล 
ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถ่ินกําเนิด ฯลฯ    ป.2 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง 

ของตนเองและผูอ่ืน 
ป.3 ๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  ๑. ความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล 

ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถ่ินกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ 
๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพ่ึงพาซ่ึงกัน 
และกัน 
    - ไมรังแก ไมทําราย 
    - ไมลอเลียน 
    - ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน 

ป.4 ๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ 
และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

ป.5 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-
วัฒนธรรมในทองถ่ิน และอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถ่ิน  
ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม 
๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพ่ึงพาซ่ึงกัน 
และกัน 
    - เคารพซ่ึงกันและกัน 
    - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน 
    - ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน 

ป.6 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-
วัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศ
ไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม 
๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพ่ึงพาซ่ึงกัน 
และกัน 
    - เคารพซ่ึงกันและกัน 
    - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน 
    - ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน 
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.1 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-

วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก- 
เฉียงใต และอยูรวมกันอยางสันติและ
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
 
 

1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งแวดลอม 
2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 
การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
    - เคารพซ่ึงกันและกัน 
    - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน 
    - ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน 

ม.2 ๘. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 
ในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกัน
และกัน 
 

1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม 
2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 
การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
    - เคารพซ่ึงกันและกัน 
    - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน 
    - ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน 

ม.3 ๘. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 
ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และ
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
 

1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดลอม 
2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 
การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
    - เคารพซ่ึงกันและกัน 
    - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน 
    - ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน 

ม.4-6 ๑๑. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพ 
ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1. อัตลักษณและความหลากหลายในสังคม- 
พหุวัฒนธรรม 
2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 
การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
    - เคารพซ่ึงกันและกัน 
    - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน 
    - ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน 

๑๒. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 
อยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
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4.2  การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน  

และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
ความขัดแยงในหองเรียน และวิธีการแกปญหา 
โดยสันติวิธี ในกรณี  
 - ความคิดเห็นไมตรงกัน     
 - การละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  

ป.2 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน 
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

ความขัดแยงในโรงเรียนและวิธีการแกปญหา 
โดยสันติวิธี ในกรณี  
 - หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
 - การใชของสวนรวม 

ป.3 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชน 
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

ความขัดแยงในชุมชนและวิธีการแกปญหา 
ความขัดแยงโดยสันติวิธี ในกรณี 
  - การใชสาธารณสมบัติ 
 - การรักษาสิ่งแวดลอม 

ป.4 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง 
ในทองถ่ิน และเสนอแนวทางการแกปญหา 
โดยสันติวิธ ี

ความขัดแยงในทองถ่ิน และแนวทางการแกปญหา
โดยสันติวิธี ในกรณี 
 - การใชสาธารณสมบัติ 
 - การรักษาสิ่งแวดลอม 

ป.5 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง 
ในภูมิภาคของตนเอง และเสนอ 
แนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

ความขัดแยงในภูมิภาคของตนเอง และแนวทาง 
การแกปญหาโดยสันติวิธี  
 - การจัดการทรัพยากร (น้ํา ปาไม ท่ีดิน)  
 - การขัดแยงทางความคิด 

ป.6 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง 
ในประเทศไทย และเสนอแนวทาง 
การแกปญหาโดยสันติวิธี 

ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และ
แนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
 - การละเมิดสิทธิ  
 - การรักษาสิ่งแวดลอม 

ม.1 ๙. มีสวนรวมในการแกปญหา 
ความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 
 

๑. ความขัดแยง 
  - การทะเลาะวิวาท 
  - ความคิดเห็นไมตรงกัน 
๒. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  
  - การเจรจาไกลเกลี่ย 
  - การเจรจาตอรอง  
  - การระงับความขัดแยง  
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ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.2 ๙. มีสวนรวมและเสนอแนวทาง 

การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี
๑. ความขัดแยง 
  - การละเมิดสิทธิ 
  - การใชของสวนรวม 
๒. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  
  - การเจรจาไกลเกลี่ย 
  - การเจรจาตอรอง  
  - การระงับความขัดแยง  

ม.3 ๙. มีสวนรวมและเสนอแนวทาง 
การปองกันปญหาความขัดแยง  

๑. ความขัดแยง 
  - ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ 
  - ชูสาว  
๒. การปองกันปญหาความขัดแยง 

ม.4 - 6 ๑๓. มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิด 
ความขัดแยงโดยสันติวิธี และสราง
เครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง 

๑. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  
  - การเจรจาไกลเกลี่ย 
  - การเจรจาตอรอง  
  - การระงับความขัดแยง 
๒. การสรางเครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง 
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จุดเนนท่ี 5 ความมีวินัยในตนเอง 
ซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก 

การกระทําของตนเอง 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
 ป.1 – ๓ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง  

- ความซ่ือสัตยสุจริต  
- ขยันหม่ันเพียร อดทน  
- ใฝหาความรู  
- ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  
- ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

(การพัฒนาผูเรียนใหมีวินัยในตนเองใหนําไปบูรณาการ
กับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของจุดเนน 
ท่ี ๑ - ๔ ท่ีเกี่ยวของ)  

 ป.๔ – ๖ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

ม.1 – ๓ 
 

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

ม.๔ – ๖ ๑๔. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

๑. ระดับประถมศึกษา 

    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

  ส๑๑๒...  หนาท่ีพลเมือง ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

 ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายดวยวาจา
และยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพอแมและญาติผูใหญ เห็นความสําคัญของภาษาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทําของตนเอง 
 เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
การออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ความซ่ือสัตย
สุจริตและจริงใจตอกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย
สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษา
ของใชรวมกัน และการสงงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและหองเรียน  
ในเรื่องการเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ญาติผูใหญและครู ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย
สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผู อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถ่ินกําเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน ในกรณีความคิดเห็นไมตรงกัน  
การละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย
สุจริต อดทน  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึงความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
 ๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย   
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  

  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียน     
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและหองเรียน   
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน  
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 



29 

    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒  

ส๑๒๒...  หนาท่ีพลเมือง ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

 ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดดวยถอยคําไพเราะและการมีกิริยาสุภาพออนนอม แสดงออก
ถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทําของตนเอง 
 เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู รัก สามัคคี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแตงกาย การเขาแถว การดูแล
พ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการเปน
ผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี หนาท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผู อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถ่ินกําเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน ในกรณีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
และการใชของสวนรวม และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย
สุจริต อดทน  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึงความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
 ๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย   
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  

  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน     
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน   
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน  
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  

  ส๑๓๒...  หนาท่ีพลเมือง ๓ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

 ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการตอนรับผูมาเยือน และการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ แสดงออกถึง 
ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องตาง ๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความซ่ือสัตยและความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีสวนรวมและความเพียร และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู 
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช
และการดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใชและสถานท่ีของสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีด ี
ของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใชสิทธิและหนาท่ี และการใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีสวนรวมในกิจกรรม 
ตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน 
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถ่ินกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ดวยการไมรังแก 
ไมทําราย ไมลอเลียน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และแบงปน ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชน ในกรณีการใช 
สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอวิธีการปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  
ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึงความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
 ๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  

  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน     
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน   
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  
๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

  ส๑๔๒...  หนาท่ีพลเมือง ๔ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในพิธีการตาง ๆ ในเรื่องการกลาวคําตอนรับ การแนะนํา
ตัวเองและแนะนําสถานท่ี แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยในทองถ่ิน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
ในเรื่องการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติ
ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการขมใจ หลักการ
ทรงงาน ในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยูพอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผล 
ท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลง กติกาของหองเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษา 
ของใชรวมกันและการสงงาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง กติกาดวยหลักเหตุผลและยึดถือ
ประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและหองเรียน ในเรื่องการเปนผูนํา 
และการเปนสมาชิกท่ีดี การมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และการปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับ 
เสียงขางนอย มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถ่ินกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในเรื่อง 
การไมรังแก ไมทําราย ไมลอเลียน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถ่ิน  
ในกรณีการใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตน 
เปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึงความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
 ๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม 
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   
๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลง กติกาของหองเรียน    
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว 

และหองเรียน  
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถ่ินและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี    
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

  ส๑๕๒...  หนาท่ีพลเมือง ๕ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการตอนรับผูมาเยือน  
รูคุณคา ใชอยางประหยัด คุมคาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทํา 
ของตนเอง 
 เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดวยการใช
สินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนตาม 
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความเอ้ือเฟอเผื่อแผและความสามัคคี  
หลักการทรงงาน ในเรื่องการทําตามลําดับข้ันและทํางานอยางมีความสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษา 
ของใชรวมกันและการดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎ ระเบียบ 
ดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
และโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกตองและหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน 
ของสวนรวมเปนสําคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร 
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถ่ิน ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและสิ่งแวดลอม  
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพากัน ดวยการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน และแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเอง ในเรื่องการจัดการทรัพยากร และ 
การขัดแยงทางความคิด และเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง 
ความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึงความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
 ๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. รูคุณคาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย   
๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน     
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในทองถ่ิน และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกัน

และกัน  
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

  ส๑๖๒...  หนาท่ีพลเมือง ๖ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู อ่ืนใหมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตน 
ตามกาลเทศะ และการตอนรับผูมาเยือน มีสวนรวมและชักชวนผูอ่ืนใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซ่ือสัตยสุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 เห็นคุณคาและแนะนําผูอ่ืนใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
ดวยการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความใฝรู ความกตัญู หลักการทรงงาน  
ในเรื่ององครวมและทําใหงาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง 
ความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนและแนะนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน ในการใช
และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานท่ีของสวนรวม เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี
ของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน ดวยการเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี การยึดถือประโยชนของ
สวนรวมเปนสําคัญ การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร 
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดลอม อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพากัน ในเรื่องการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดูหม่ินผูอ่ืน 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทย ในเรื่องการการละเมิดสิทธิ  
การรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง 
ความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
กระบวนการแกปญหา 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึงความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ 
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
 ๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ืนใหมีมารยาทไทย 

๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอ่ืนใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย   
๔. เห็นคุณคาและแนะนําผูอ่ืนใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนและแนะนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน     
๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม 

ของหองเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ และพ่ึงพา 

ซ่ึงกันและกัน  
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1                                                                                     

   ส๒๑๒...  หนาท่ีพลเมือง 1   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต   
 ส๒๑๒...  หนาท่ีพลเมือง ๒   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  ๐.๕ หนวยกิต   

มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน 
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต
และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 
การปลูกปาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย
สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  
 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ
โดยใชเหตุผล มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล 
เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน 
ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดวยการเคารพซ่ึงกันและกัน 
ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง 
โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับ 
ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และ
กระบวนการสรางเจตคติ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม 
3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
4. เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกัน 

อยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
9. มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

  ส๒๒๒...  หนาท่ีพลเมือง ๓    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต     
ส๒๒๒...  หนาท่ีพลเมือง ๔   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต        

 มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย  
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ 
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน 
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกําไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง ความกลาหาญ 
ทางจริยธรรม การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร ปฏิบัติตน
เปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ใฝหาความรู และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันโดยคํานึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิ ถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม  
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในเรื่องการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยา 
และวาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยง 
โดยสันติวิธีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ การใชของสวนรวม ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับ 
ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และ
กระบวนการสรางเจตคติ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม 
 3. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
 4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม                  
ตาง ๆ และรูทันขาวสาร 
 8. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
 9. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี
  10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓                                                                                     

  ส๒๓๒...  หนาท่ีพลเมือง ๕    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต   
 ส๒๓๒...  หนาท่ีพลเมือง ๖   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต          

 มีสวนรวม แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การสนทนา 
การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนําผูอ่ืนและมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
และเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู  
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซ่ือสัตย 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาท่ีของบุคคลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 
 เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซ่ึงกัน 
และกัน ในเรื่องการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน  
มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยงในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตน 
เปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และ
กระบวนการสรางเจตคติ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
1. มีสวนรวม แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย   
2. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ 
3. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
4. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และ 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาท่ีของบุคคล 

เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
9. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง 
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  

  ส๓๐๒...  หนาท่ีพลเมือง ๑   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต    
 ส๓๐๒...  หนาท่ีพลเมือง ๒  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต     

 มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพรขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู   
และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  
  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร 
พระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา 
บริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผู อ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ 
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง 
และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง  ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ
ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 
อยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกันดวยการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ  
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
๑. มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ 
๒. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปญญาไทย 
๓. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  

ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
๔. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๖. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
๗. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ 
๘. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ 
๙. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล 
๑๐. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๑๑. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
๑๒. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 1๒ ผลการเรียนรู 
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 ส๓๐๒...  หนาท่ีพลเมือง ๓   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต    
 ส๓๐๒...  หนาท่ีพลเมือง ๔  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค   ๐.๕ หนวยกิต     

 แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และยกยองบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝหาความรู 
  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร 
พระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา 
บริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 
  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผู อ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ 
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง 
และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ
ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง  
การระงับความขัดแยง และสรางเครือขายปองกันปญหาความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซ่ือสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู 
๑. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และยกยองบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ 
๒. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
๓. เปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๕. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
๖. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ 
๗. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ 
๘. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล 
๙. มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง 
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 1๐ ผลการเรียนรู 
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การจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเตมิหนาท่ีพลเมอืง 

 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรู 

 ๑. การจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมืองตามจุดเนนท้ัง 5 นั้น มีเปาหมายสําคัญเพ่ือใหเยาวชน 
มีลักษณะท่ีดีของคนไทย เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิต 
ตามวิถีประชาธิปไตย มีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สามารถอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลายและจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ซ่ึงสอดคลองกับ
คานิยมหลัก 12 ประการ  
๒. รายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง มีผลการเรียนรูท่ีมีเปาหมายเนนใหผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาในเรื่อง 
ท่ีเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง  ซ่ึงเปนการตอยอดการเรียนรูจากรายวิชาพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
๓. การจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง สามารถจัดทําได ๒ ลักษณะ คือ 
 ๓.๑ การจัดการเรียนรูตามจุดเนนแตละจุดเนน โดยบูรณาการจุดเนนท่ี ๕ ความมีวินัยในตนเอง  
ท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของจุดเนนท่ี ๑ - ๔ ท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๒ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท้ัง ๕ จุดเนน โดยตองวิเคราะหผลการเรียนรูในแตละจุดเนนวา 
เก่ียวของ หรือเชื่อมโยง หรือมีประเด็นรวมกันในเนื้อหาตาง ๆ  และตั้งเปน Theme (หัวเรื่อง) 
๔. การจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูอาจจัดใหสอดคลองกับเหตุการณ สถานการณ ท่ีเก่ียวของกับจุดเนน 
ท้ัง ๕ จุดเนน 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูผูสอนจะตองจัดทํา
อยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ ผลจากการประเมินจะตองนําไปใชเปนขอมูลสําหรับ
ติดตาม กํากับ สนับสนุน และพัฒนาการเรียนรู พัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น การวัดและประเมินผลการเรียน  
จึงเนนไปท่ีการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน  ซ่ึงจะนําไปสูการชี้ใหเห็นถึงสภาพท่ีแทจริงของผูเรียน และสภาพจริง
ของการเรียนการสอนจากพฤติกรรมท่ีผูเรียนไดแสดงออก (Student Performance) สะทอนใหเห็น
ความสามารถท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับความสามารถท่ีแทจริงจากการปฏิบัติ ตัดสินใจ หรือการแกปญหา 
ไดดวยตนเอง  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง โดยพิจารณาจากคุณภาพของชิ้นงาน หรือ
การปฏิบัติ ท่ีเปนผลผลิต / รองรอยหลักฐานการเรียนรูของผูเรียนวาเปนไปตามผลการเรียนรูและจุดเนนของรายวิชา
เพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมืองหรือไม ซ่ึงประกอบไปดวยความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค               
การปฏิบัติตนโดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน ท้ังนี้ เม่ือผูเรียนไดรับ 
การพัฒนาแลวจะตองบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีกําหนด 
 

ตัวอยาง การวัดและประเมินผลการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 

หนวยท่ี ๑… หนวยท่ี ๓… 
 

หนวยท่ี ๒… 
 

หนวยท่ี ๔… 
 

คะแนน… คะแนน…  คะแนน… คะแนน… + + + 

การทดสอบ

คุณลักษณะ 

ตัดสินผลการเรียน 

คะแนนรวม 

ช้ินงาน/         

ภาระงาน       

รวบยอด 

ช้ินงาน/         

ภาระงาน       

รวบยอด 

ช้ินงาน/         

ภาระงาน       

รวบยอด 

ช้ินงาน/         

ภาระงาน       

รวบยอด 

+ 



41 

  ตัวอยาง โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง ๒ รหัสวิชา ส๑๒๒๐๒ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวนช่ัวโมง น้ําหนัก

คะแนน 
๑ ……………………………….. ……………… ……………… ๑๐ ๒๕ 
๒ ……………………………….. ……………… ……………… ๑๐ ๒๐ 
๓ ……………………………….. ……………… ……………… ๑๐ ๒๐ 
๔ ……………………………….. ……………… ……………… ๑๐ ๒๕ 

ระหวางป ๙๐ 
ปลายป/ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ) ๑๐ 

 รวม ๑๐๐ 
 
การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

การประเมินรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมืองจะตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจนเหมาะสม    
เพราะเกณฑการประเมินเปนแนวทางในการใหคะแนนท่ีประกอบดวยเกณฑดานตาง  ๆ เพ่ือใชประเมินคาผล 
การปฏิบัติของผูเรียน เกณฑเหลานี้ คือ สิ่งสําคัญท่ีผูเรียนควรประพฤติจนกลายเปนลักษณะนิสัย   
 ครูผูสอนสามารถออกแบบวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน ไดดังนี้ 

๑. กําหนดผลการเรียนรู / คุณลักษณะท่ีจะประเมิน 
๒. วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากผลการเรียนรูเพ่ือกําหนดหลักฐานการเรียนรู 
๓. เลือกใชวิธีการเครื่องมือใหเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีจะประเมิน 
๔. กําหนดเกณฑการประเมินพฤติกรรม  (Scoring Rubrics) 

 
ตัวอยาง การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
ผลการเรียนรู พฤติกรรมสําคัญ ช้ินงาน / ภาระงาน การประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ 
และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตน
ในโรงเรียน 

- การปฏิบัติตน 
 

- การแตงกายถูกระเบียบ 
- การเขาแถวเปนระเบียบ 

การประเมิน
การปฏิบัติ 

- เกณฑ 
การประเมิน 
- แบบ
ประเมิน 

ปฏิบัติตนตามบทบาท
หนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดี
ของหองเรียนและโรงเรียน 

- การปฏิบัติตน 
 

- การดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
- การเปนผูนําและสมาชิก
ท่ีด ี

การประเมิน
การปฏิบัติ 

- เกณฑ 
การประเมิน 
- แบบ
ประเมิน 
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ตัวอยาง เกณฑการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  

ดี พอใช ปรับปรุง 
การแตงกาย 
 

แตงกายสะอาดเรียบรอย 
ถูกระเบียบสมํ่าเสมอ 

แตงกายสะอาดเรียบรอย 
แตไมถูกระเบียบ ตองใหครู
ตักเตือน 

แตงกายไมสะอาด 
และไมถูกระเบียบ 

การเขาแถว เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย
ขณะเขาแถว           

เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย
ขณะเขาแถว โดยครูตอง
ตักเตือน         

เขาแถวไมตรงเวลา  
และพูดคุยขณะเขาแถว  
         

ปฏิบัติตนตามบทบาท
หนาท่ี 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายไดเรียบรอย 
ดวยตนเอง 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายไดเรียบรอย 
โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา 

ไมปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

การเปนผูนําและ         
สมาชิกท่ีดี 

ปฏิบัติตนเปนผูนําท่ีดี 
และเปนสมาชิกท่ีดี         
ของกลุม 

ปฏิบัติตนเปนผูนําท่ีดี  
หรือเปนสมาชิกท่ีดีของ
กลุมโดยมีครูเปนผูแนะนํา 

ไมปฏิบัติตนเปนผูนําท่ีดี 
หรือเปนสมาชิกท่ีดี 
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ตัวอยาง แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล ประจําหนวยการเรียนรู 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

พฤติกรรม 
รวม 

การแตงกาย ระเบียบแถว 
ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาท่ี 

การเปนผูนําและ
เปนสมาชิกท่ีดี 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               
…               

 

เกณฑการใหคะแนน 
  ดี   = ๓   
  ปานกลาง  = ๒    
  ปรับปรุง  = ๑     
 
 

ลงช่ือ………………………………………………………… 
  (…………………………………….……………….) 
             ………./……………/……… 
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การตัดสินผลการเรียน 
 เม่ือครูผูสอนจัดการเรียนการสอนและวัดและประเมินผลในแตละหนวยการเรียนรูจบครบท้ังรายวิชา 
และประเมินผลปลายป / ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ) แลวนําคะแนนท้ัง ๒ สวนมารวมกันเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียน ดังตัวอยาง  
 

ตัวอยาง การตัดสินผลการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 
 

หนวยการเรียนรู คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. ……………………………………………………………………………… ๒๕ ๒๐ 
๒. ……………………………………………………………………………… ๒๐ ๑๕ 
๓. ……………………………………………………………………………… ๒๐ ๑๕ 
๔. …………………………………………………….………………………… ๒๕ ๒๐ 

รวมคะแนนระหวางเรียน (๙๐) ๗๐ 
ปลายป/ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ) (๑๐) ๘ 

รวม (๑๐๐) ๗๘* 

 
 * คะแนนท่ีนําไปตัดสินผลการเรียน เม่ือเทียบกับเกณฑนักเรียนจะไดผลการเรียน ๓.๕ 
 
การใหระดับผลการเรียน 

 การตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง สถานศึกษาสามารถใหระดับผล
การเรียนดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน 
เปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบท่ีใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  

 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ  

 ระดับมัธยมศึกษา ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ 
 
การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและนักเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู          
ของผูเรียน ซ่ึงสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนท่ีสะทอนผลการเรียนรู ท้ังนี้สถานศึกษา
ตองสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินใหผูปกครองและนักเรียนทราบเปนระยะ ๆ                 
หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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ตัวอยาง แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรูรายบุคคล (สําหรับครู) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล 

ผลการเรียนรู 
ปฏิบัติตนตาม
กฎ ระเบียบ 
และหนาท่ีท่ี

ตองปฏิบัติตน
ในโรงเรียน 

ความเห็น
เพ่ิมเติม 

ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาท่ี 
ในฐานะสมาชิก 
ท่ีดีของหองเรียน

และโรงเรียน 

ความเห็น 
เพ่ิมเติม 

……………… 
ความเห็น 
เพ่ิมเติม 

…… 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
…              

 

     
 
 

ลงช่ือ………………………………………………………… 
  (…………………………………….……………….) 
             ………./……………/……… 
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คําอธิบายของคําหลักในจุดเนนและขอบขายรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

  คําหลักตอไปนี้เปนคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยท่ีครูควรจะจัดการเรียนรู 
ใหผูเรียนไดตระหนัก เห็นความสําคัญ มีความเขาใจท่ีถูกตอง คิดอยางมีวิจารณญาณและนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
 

คําหลัก คําอธิบาย 
ความเปนไทย   - หมายถึง สิ่งท่ีบงบอกถึงลักษณะของคนไทย ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และประเพณีของไทย 
- ผูท่ีรักความเปนไทย คือ ผูท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม อนุรักษ
ดวยการปฏิบัติตน สืบทอด และเผยแพรคุณลักษณะของคนไทย ตลอดจน
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีท่ีดีงามของไทยใหคงอยู
สืบไป 

ความกตัญูกตเวที - หมายถึง การรูคุณและตอบแทนคุณผูมีพระคุณ รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ท่ีทุกคนไดพ่ึงพาอาศัยในการดํารงชีวิต 
- เปนคุณธรรมสําคัญอยางหนึ่งของความเปนมนุษย เพราะมนุษยตองพ่ึงพา
ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือให
สามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยดี 
- การตอบแทนคุณผูมีพระคุณ ไดแก การเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา 
สั่งสอน ใหความเคารพยกยอง ชวยเหลือและเอาใจใสดูแล 
- การตอบแทนคุณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา การดูแลรักษาและไมทําลาย
สิ่งแวดลอม 

ศิลปะ - ศิลปะ มีความหมายกวางครอบคลุมการแสดงออก และการสรางสรรค 
ทุกดานของมนุษย กูรูดานศิลปะหลายคนไดใหความหมายของ “ศิลปะ” 
ไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
๑. ศิลปะ คือ สิ่งท่ีสรางสรรคข้ึนจากการเลียนแบบธรรมชาติ 
๒. ศิลปะ คือ การแสดงออกเก่ียวกับ ความเชื่อ ความศรัทธา ความงาม 
๓. ศิลปะ คือ การถายทอดความรูสึก โดยใชสัดสวน รูปทรง และ 
ความกลมกลืนขององคประกอบตาง ๆ 
๔. ศิลปะ คือ ความชํานาญในการถายทอดประสบการณ และจินตนาการ 
ใหเปนวัตถุท่ีมีสุนทรียภาพ 
- ศิลปะไทยมีเอกลักษณเฉพาะ มีความงดงาม ท่ีชาวตางชาติชื่นชม  
มีหลายแขนง เชน สถาปตยกรรมในการสรางวัด วัง จิตรกรรมไทย 
หัตถกรรมไทย ดนตรี นาฏศิลป เปนตน 
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คําหลัก คําอธิบาย 
วัฒนธรรม - วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม อันเปนแบบแผน 

ในการประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม
เดียวกัน เปนสิ่งท่ีเกิดจากการสัง่สม เลือกสรร ปรบัปรุงแกไข จนถือวาเปนสิ่งดีงาม 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และมีการสืบทอดเปนมรดกทางสังคม 
- ยูเนสโกแบงมรดกทางวัฒนธรรมเปน ๒ สวน คือ มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตอง
ได เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได  
อันเปนเรื่องเก่ียวกับภูมิปญญา ระบบคุณคา ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิต 
- วัฒนธรรมมีความสําคัญตอการดํารงอยูของความเปนชาติ ชาติท่ีไมมี
วัฒนธรรมของตนเองจะคงความเปนชาติอยูไมได ในอดีต จีนเคยถูกชาวตาด
เขายึดครอง และตั้งราชวงศหงวนข้ึนปกครอง แตก็ถูกชาวจีนซ่ึงมีวัฒนธรรม
ท่ีสูงกวากลืนเปนชาวจีนจนหมดสิ้น 
- วัฒนธรรมในแตละสังคมอาจคลาย หรือแตกตางกันได ก็เนื่องมาจาก  
ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และถ่ินท่ีอยู  สังคมท่ีประกอบดวยผูคน 
อันหลากหลายท่ีเรียกวา พหุสังคม ยอมมีความแตกตางหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมดวยเชนกัน  การอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายเชนนี้
จึงตองมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน ใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกันดวย 
- วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ 
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะปจจุบันท่ีเทคโนโลยีการสื่อสาร 
มีความเจริญกาวหนา การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจึงแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว  
การเลือกรับวัฒนธรรมอยางมีวิจารณญาณจึงเปนสิ่งจําเปน ไมควรรับวัฒนธรรม
ตามกระแสนิยม แตควรเลือกรับเฉพาะสิ่งท่ีมีคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

- เปนคําท่ีใชเรียกรวมกัน หมายถึง สิ่งท่ีคนในสังคมหนึ่ง ๆ นิยมประพฤติปฏิบัติ
ตอเนื่องกันมา เพราะถือวามีคุณคาท่ีกอใหเกิดความสุข ความเจริญแกชีวิตและ
สังคม  ขนบธรรมเนยีมประเพณีของไทย เชน การมีสัมมาคารวะตอผูใหญ ชายไทย
ตองเปนผูนําครอบครัว  หญิงไทยตองมีกิริยามารยาทเรียบรอย หญิงไทยตอง 
รักนวลสงวนตัว ไมยอมรับการแสดงความรูสึกทางเพศอยางเปดเผยในท่ีสาธารณะ  
คนไทยถือวาศีรษะเปนของสูง สวนเทาเปนของต่ํา การลงแขกชวยงานตาง  ๆ
- ขนบธรรมเนียมไทยท่ีเก่ียวกับศีลธรรม จรรยาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอสังคม 
ผูใดฝาฝนถือวาละเมิดกฎของสังคม ถือเปนความผิด ความชั่ว เชน การท่ี 
ชาวไทยพุทธแสดงกิริยาลบหลูดูหม่ินพระพุทธรูป ศาสนสถาน และ 
ศาสนวัตถุ สวนขนบธรรมเนียมไทยบางเรื่องอาจไมเครงครัด  ผูท่ีไมทําตาม
ขนบธรรมเนียมอาจถูกมองวาไมมีการศึกษา ไมมีสมบัติผูดี เชน แตงกาย 
ไมถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตัวไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ประเพณีไทยซ่ึงเปนท่ีรับรูและชื่นชมของชาวตางชาติ เชน สงกรานต  
ลอยกระทง แหเทียนพรรษา บุญบั้งไฟ  นอกจากนี้ยังมีประเพณีในทองถ่ิน
ตาง ๆ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินนั้น อันเปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวตางชาติ 
ซ่ึงสนใจดานวัฒนธรรมชื่นชอบ เชน แหเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี  
ผีตาโขน จ.เลย ปอยสางลอง จ.แมฮองสอน 
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คําหลัก คําอธิบาย 
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง องคความรู ความสามารถ เทคนิคของผูคนในแตละทองถ่ิน  

ท่ีนํามาใชในการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
กับยุคสมัย ท่ีสืบทอดมาอยางตอเนื่อง 

ภูมิปญญาไทย - หมายถึง องคความรู ความสามารถ เทคนิคของคนไทย ท่ีนํามาใช 
ในการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  
ท่ีสืบทอดมาอยางตอเนื่อง อันเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
- ลักษณะท่ีสําคัญของภูมิปญญาไทย คือ 
๑. เปนท้ังความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
๒. แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
๓. เปนกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของคนไทย 
๔. เปนเรื่องการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว เพ่ือความอยูรอดในการ
ดําเนินชีวิต 
๕. มีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับยุคสมัย 

ความรักชาติ ความรักชาติ การแสดงออกถึงความรักชาติ มีดังนี้  
๑. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสัญลักษณ 
ท่ีเก่ียวกับชาติ เชน รองเพลงชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ ประดับธงชาติถูกตอง
ตามระเบียบท่ีราชการกําหนด 
๒. การเปนพลเมืองดี และธํารงรักษาไวซ่ึงความเปนชาติไทย เชน เสียภาษี  
เคารพกฎหมาย บํารุงรักษาและไมทําลายสาธารณสมบัติ ใชสิทธิเลือกตั้ง 
สอดสองการกระทําท่ีจะทําลายความม่ันคงและความสงบเรียบรอยของชาติ
บานเมือง  

ยึดม่ันในศาสนา การยึดม่ันในศาสนา คือ การศึกษาหลักธรรมคําสอนใหเขาใจอยางถองแท
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ และทําหนาท่ี 
เปนศาสนิกชนท่ีดีในการทํานุบํารุง และปกปองคุมครองศาสนา 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย คือ  
๑. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอองคพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ 
๒. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสัญลักษณท่ีเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย  
๓. ซาบซ้ึงในพระราชกรณียกิจ และนอมนําแบบอยางของพระราชจริยวัตร 
พระราชดํารัส หลักการทรงงาน ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการดําเนินชีวิตและการงาน เพ่ือความสุข ความเจริญของตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ ตลอดจนเผยแพรใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 
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คําหลัก คําอธิบาย 
ความมีวินัยในตนเอง   หมายถึง ระเบียบในการดําเนินชีวิต ในท่ีนี้จํากัดเฉพาะเรื่อง ความซ่ือสัตย

สุจริต ความขยันหม่ันเพียรและอดทน การใฝหาความรู ความตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ี และการยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง อันเปน
คุณลักษณะสําคัญท่ีตองการปลูกฝงใหเกิดข้ึนในคนไทย เพ่ือใหเปนคนดี  
มีความรูและความสามารถ เพ่ือความสุข ความเจริญในชีวิต และเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิ

ความซ่ือสัตยสุจริต - หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตอง การประพฤติตามความเปนจริง 
และความถูกตองตอตนเอง ผูอ่ืน และประเทศชาติ ท้ังทางกาย วาจาและใจ 
เชน ทําตามสัญญาท่ีใหไวตอตนเองและผูอ่ืน พูดความจริง ไมนําสิ่งของ 
ของผูอ่ืน (ท่ีเจาของไมอนุญาต) หรือของสวนรวมมาเปนของตน  
การหลีกเลี่ยงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตจะประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิต 
และการงาน เปนท่ีไววางใจ อยูรวมกับผูอ่ืนได และเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 

ความขยันหม่ันเพียรและอดทน - หมายถึง การทําหนาท่ีการงานดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน  
ไมทอถอย เปนคุณธรรมจริยธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จ   

ใฝหาความรู - หมายถึง ความตั้งใจแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีเชื่อถือได
อยางสมํ่าเสมอ 
- การใฝหาความรูเปนคุณสมบัติของผูท่ีพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือใหมี
ความรู ความสามารถ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับตัวและพ่ึงตนเองได
ในการดําเนินชีวิตและการงาน 

ความตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี - หมายถึง ความเอาใจใส มุงม่ันในการทําหนาท่ีของตนใหเกิดผลสําเร็จ และ
ผลดีตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

การยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 

- หมายถึง ความรับผิดชอบในผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของตน เม่ือเกิด 
ผลเสียหายก็ไมโยนความผิดใหแกผูอ่ืน นอมรับความผิดพลาด แลวนํามา
พิจารณาไตรตรอง เพ่ือปรับปรุงแกไขมิใหเกิดความเสียหาย หรือ 
ความผิดพลาดข้ึนอีก ผูท่ีมีความรับผิดชอบควรพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบ
ถึงความดีงาม ความถูกตองเหมาะสม ผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน กอนท่ีจะ
ตัดสินใจกระทําการใด ๆ 
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ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข
(Constitutional 
Monarchy) 

- ประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หมายถึง ประเทศท่ีใชระบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยท่ีพระมหากษัตริย 
มีพระราชอํานาจในฐานะท่ีทรงเปนประมุขเทานั้น สวนอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารนั้น
เปนของประชาชนท่ีเลือกและมอบอํานาจใหตัวแทนใชอํานาจแทน แตตองใชอํานาจ 
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เนื่องจากประชาชนเห็นความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย เพราะการบัญญัติกฎหมาย การออกคําสั่ง การบริหารราชการในนามของ
ประชาชนดวยกันเอง อาจไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร หรืออาจขาดเอกภาพในการปกครอง
ประเทศได 

หลักอํานาจอธิปไตย
ของปวงชน 
(Popular 
Sovereignty) 
 

- ประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเปนใหญ การถือเสียงขางมาก 
เปนใหญ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) เพราะประชาธิปไตยตั้งอยูบนหลัก
ปรัชญามนุษยนิยมท่ีเชื่อวามนุษยมีคุณคา มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ สามารถท่ีจะปกครองกันเองได 
ไมควรท่ีจะใหอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศไปอยูกับใครคนเดียว หรือกลุมคนสวนนอย 
กลุมเดียว หากแตควรท่ีจะใหประชาชนทุกคนมีสวนในการกําหนดความเปนไปของสังคม 
และประเทศชาติรวมกัน คงเปนไปไมไดท่ีจะใหทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันหมดทุกคน   
หากกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นอยางหนึ่ง แตอีกกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นอีกอยางหนึ่ง บางครั้ง 
การกําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติจําเปนตองเลือกท่ีจะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น ดังนั้นสังคมและประเทศท่ีเปนประชาธิปไตยจึงตองใหสมาชิกทุกคนในสังคมลงมติ 
เพ่ือใหทราบความคิดเห็นของคนสวนใหญ และนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดความเปนไป 
ของสังคมและประเทศชาติ   

คารวธรรม 
  - เห็นคุณคา 
และเคารพศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย 
และสิทธิมนุษยชน 

 
- เดิมมนุษยกีดกัน รังเกียจเดียดฉันท เอารัดเอาเปรียบ ขมเหงรังแก ทํารายประหัตประหารกัน 
เม่ือมนุษยมีอารยะข้ึนจึงไดเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตอกันโดยคํานึงถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน หรือท่ีไทยเราเรียกวา “เห็นคนเปนคน” นั่นเอง  ในอดีต
สังคมตะวันตกมีการทํารายกันอยางปาเถ่ือนมาก จึงตระหนักในเรื่องนี้สูง การเห็นคุณคาและ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนหมายถึงการยอมรับวามนุษยทุกคน ทุกเชื้อชาติ
ลวนมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และมีสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เชน ความเสมอภาคของบุคคล สิทธิในรางกายและ
ชีวิต สิทธิในการศึกษา สิทธิทางสาธารณสุข สิทธิในการยุติธรรม สิทธิในทางศาสนา  
สิทธิทางการเมือง สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ 
ไดรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right – 
UDHR) เม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ 
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  - ใชสิทธิ 
โดยไมละท้ิงหนาท่ี   

- สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ 
ในท่ีดินแปลงนี้ หรืออํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตอง
ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔) 
- ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีหลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีวามนุษยมีศักดิ์ศรี มีคุณคา จึงใหประชาชน 
มีสิทธิและเสรีภาพมาก ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในฐานะ
เจาของอํานาจสูงสุด แทนท่ีจะมีสวนรวมไดเพียงในฐานะผูใตปกครองเทาท่ีผูปกครองจะอนุญาต
ใหเทานั้น 
- หลายครั้งคนสวนใหญมักคิดถึงสิทธิท่ีจะได สิทธิท่ีจะมีเพียงดานเดียว แตสิทธิในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีสิทธิท่ีจะใหสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีมีประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
ดวย ซ่ึงก็คือหนาท่ี สิทธิและหนาท่ีเปนสิ่งท่ีตองอยูคูกันอยางสมดุลเสมอ บุคคลยอมไมอาจ 
มีสิทธิไดหากไมทําหนาท่ี 

  - ใชเสรีภาพ 
อยางรับผิดชอบ    

- เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการใดๆ ไดตามท่ีตนปรารถนาโดยไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิท่ีจะทําจะพูดได 
โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- ในระบอบเผด็จการประชาชนมักจะถูกจํากัดเสรีภาพ พอเปลี่ยนมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
คนท่ัวไปมักเขาใจวาบุคคลยอมมีเสรีภาพไดอยางเต็มท่ีจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ การใชเสรีภาพ
ของบุคคลนั้นอาจไปกระทบ หรือละเมิดตอเสรีภาพของบุคคลอ่ืนได  หรืออาจกลาวไดวา 
การใชเสรีภาพตองมีความรับผิดชอบกํากับอยูดวยเสมอ อันหมายถึงความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอ่ืน  
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงตองเขาใจถึงหลักการท่ีวา “ใชสิทธิแตไมละท้ิงหนาท่ี” 
และ “ใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ” แตมิไดหมายความวาเสรีภาพของคนอ่ืนทําใหเราตองมี
เสรีภาพนอยลงแตอยางใด เพราะมนุษยท่ีมีอยูคนเดียวและมีเสรีภาพท่ีจะทําอะไรก็ไดตามใจ
ชอบท้ังหมดไมมีอยูจริง  มีแตมนุษยท่ีอยูรวมกับคนอ่ืน  เพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีตองพ่ึงพา
อาศัยกัน  มนุษยจึงตองอยูรวมกันเปนสังคม ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยพึงยินดีท่ีจะใช
เสรีภาพของตนเพ่ือใหคนอ่ืนไดใชเสรีภาพเทาเทียมกับตน 
- สภาพท่ีบุคคลมีเสรีภาพท่ีจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบโดยไมจํากัดนั้นเปนลักษณะของอนาธิปไตย 
ซ่ึงมาจากคําวา “อน” ท่ีแปลวาไมมี และคําวา “อธิปไตย” ท่ีแปลวาอํานาจสูงสุด  “อนาธิปไตย” 
จึงหมายถึงสภาวะท่ีไมมีอํานาจสูงสุด ทุกคนใหญหมด ใครจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ นาจะเปน
ภาวะท่ีจลาจล สับสน วุนวายเปนอยางยิ่ง  ดังนั้นจะเห็นไดวา การเขาใจวาประชาชนควรมี
เสรีภาพท่ีจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบนั้นคืออนาธิปไตย ไมใชประชาธิปไตย 

  - ซ่ือสัตยสุจริต
และมีความโปรงใส    

- ซ่ือสัตย หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง 
สุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ความโปรงใส (Transparency) ในท่ีนี้หมายถึงการเปดเผยความจริง ความพรอมท่ีจะถูก
ตรวจสอบไดท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการทุจริตไดยาก คนในระบอบประชาธิปไตยตองซ่ือสัตยสุจริต 
และมีความโปรงใสดวย มิใชเพียงเรียกรองใหผูอ่ืนซ่ือสัตยสุจริตและมีความโปรงใสเทานั้น 
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  - ยึดหลัก 
ความเสมอภาค 
และความยุติธรรม 

- เสมอภาค หมายถึง มีสวนเทากัน เทาเทียมกัน 
- ยุติธรรม หมายถึง ความเท่ียงธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล เท่ียงธรรม  
ไมเอนเอียงเขาขางใด ชอบดวยเหตุผล (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยยอมมีความเสมอภาคในความเปนมนุษย เชน สิทธิ 
ทางการเมืองการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในฐานะมนุษยหรือท่ีเรียกวาสิทธิมนุษยชน  
ความเสมอภาคในฐานะท่ีเปนมนุษย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เปนตน  
- การมีความเสมอภาคนั้น มิไดหมายความวาประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองมี 
ความเสมอภาคเสมอภาคกันทุกเรื่องท้ังหมด ความเสมอภาคนี้หมายถึงความเสมอภาคกัน 
ในฐานะมนุษย แตประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอาจมีบทบาท หนาท่ีท่ีแตกตางกันได  
เชน ครูยอมมีความเสมอภาคกับนักเรียนในฐานะท่ีเปนมนุษย และในฐานะท่ีเปนพลเมือง  
แตการท่ีครูเปนผูทําหนาท่ีสอน มอบหมายภารกิจการเรียน วัดและประเมินผลผูเรียน และ
นักเรียนเปนผูเรียน รับมอบภารกิจการเรียน รับการวัดและประเมินผลจากครูนั้น  มิได
หมายความวาครูกับนักเรียนไมเสมอภาคกัน 

สามัคคีธรรม 
  - ยึดหลัก 
ภราดรภาพ 
ปรองดอง สมานฉันท   

- ภราดรภาพ หมายถึง ความเปนฉันพ่ีนองกัน  
- ปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน ตกลงกันดวย 
ความไกลเกลี่ย ตกลงกันดวยไมตรีจิต 
- สมานฉันท หมายถึง ความพอใจรวมกัน ความเห็นพองกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนั้นตองเปนความเสมอภาคท่ียึดหลักความยึดเหนี่ยว
กันในสังคม (Social Coherence) ไมใชความเสมอภาคแบบตัวใครตัวมัน (Individualistic)  
หรือความเสมอภาคแบบไมยอมเสียเปรียบกัน ถาคนหนึ่งได ๕ สวน คนอ่ืน ๆ ก็ตองได ๕ สวน
เทากัน นอยกวานี้เปนไมยอมกัน ตองแยงชิงกัน ขัดแยง ทะเลาะเบาะแวงกัน แตเสมอภาค 
ในระบอบประชาธิปไตยนี้หมายถึงสุขทุกขเสมอกัน หากใครในสังคมมีความสุข คนอ่ืน ๆ 
ก็พรอมท่ีจะสุขดวย และหากใครในสังคมมีความทุกข คนอ่ืน ๆ ก็พรอมท่ีจะทุกขดวย  
พรอมท่ีจะชวยกันท้ังยามสุขและทุกข ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมกีดก้ันกัน  มิใชคอยแตจะอิจฉา
ริษยา ไมใหใครไดเปรียบใครอยูตลอดเวลา ท้ังหมดนี้ก็คือหลักภราดรภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยนั่นเอง  ซ่ึงก็คือความเปนพ่ีนองกัน ไมแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน  
มีความสมัครสมานรักใครกลมเกลียวกัน (Solidarity) 
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองยึดหลักการประสานกลมกลืน (Harmony) คือ 
การกาวไปดวยกัน ทํางาน และพัฒนาไปพรอมกัน ดวยสํานึกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ของสังคม ไมใชจําใจตองประนีประนอม ยอมลดราวาศอกใหกัน อันอาจเปนความจําเปน 
ตองอยูรวมกันท่ีไมยั่งยืน 
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* แตกตาง 
แตไมแตกแยก 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไมจําเปนตองมีความคิดเห็น มีความปรารถนาตองการ
เหมือนกันทุกเรื่อง  ตรงกันขาม ระบอบประชาธิปไตยตองการคนท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
หลากหลาย  เพราะอาจจะทําใหไดทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของสังคมก็ได และถาไมมีความคิดเห็น 
ท่ีแตกตางหลากหลาย  สังคมโลกก็อาจจะไมพัฒนาเลย เชน อาจจะยังเชื่อวาโลกแบนและเปน
ศูนยกลางของจักรวาลอยูก็ได ประชาธิปไตยจึงไมหลบหนีความขัดแยง หากแตประชาชน 
ในระบอบประชาธิปไตยจะตองชวยกันทําใหความขัดแยงนั้นนําไปสูการสรางสรรค  
- ตามหลักประชาธิปไตยสากล หามไมใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ 
แหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

  - ใชหลักสันติวิธี    - สันติวิธี หมายถึง วิธีท่ีจะกอใหเกิดความสงบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตยก็เพ่ือใหประชาชนไมตองทะเลาะ ทําราย 
ประหัตประหารกันดวยความรุนแรงอันอาจนํามาซ่ึงความไมสงบสุข แตกแยกกันท่ัวไป ดังนั้น
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองเรียนรูท่ีจะใชหลักสันติวิธีดวย 

  - ยึดหลักเสียง 
ขางมากและเคารพ
สิทธิของเสียงขางนอย 
(Majority Rule and 
Minority Rights) 

- ฝายท่ีเปนเสยีงขางมาก ไมควรใชเสยีงขางมากละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของฝายเสยีง 
ขางนอย ดังท่ีเรียกวา “ปกครองโดยเสียงขางมากและเคารพสทิธิของเสียงขางนอย (Majority Rule 
and Minority Rights)” เชน ฝายเสียงขางมากไมพึงใชมติเพ่ือจัดสรรงบประมาณใหแกพ้ืนท่ีของ 
พวกตนโดยไมคํานึงถึงความเดอืดรอนและความจําเปนของคนสวนนอย  

  - เห็นความสําคัญ 
ในประโยชนของ
สวนรวม   

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองรูจักแยกแยะประโยชนของสวนตัวกับประโยชนของ
สวนรวม ตามปกติคนสวนใหญมักเห็นประโยชนของสวนตนเปนสําคัญ แตในการอยูรวมกัน 
ในสังคมทุกคนตองเห็นความสําคัญในประโยชนของสวนรวม เชน แมวาผูสมัครรับเลือกตั้ง 
จะหยิบยื่นประโยชนใหแกเราเปนการสวนตัว แตในการใชสิทธิเลือกตั้งเราตองยึดหลักประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ 

  - มีจิตสํานึก 
รวมหมู (Team 
Spirit) และทํางาน 
เปนหมูคณะ (Team 
Working) 

- ประชาธิปไตยตั้งอยูบนพ้ืนฐานการอยูรวมกันในสังคม คนในระบอบประชาธิปไตยจึงตองมี
สํานึกความเปนกลุม เปนสังคมเดียวกันเสมอ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และพรอมท่ีจะรับ
ผลท่ีอาจเกิดข้ึนไดรวมกัน (Accountability) 

  - มีจิตสาธารณะ
(Public-Mindedness) 
และการมีจิตอาสา
(Volunteerism)  
การมีสวนชวยในการ
พัฒนาครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
อยางย่ังยืน 

- ประชาธิปไตยเปนเรื่องของทุกคนในสังคมและสังคมจะอยูรวมกันอยางผาสุกไดนั้น ทุกคน
นอกจากจะมีชีวิตสวนตัวของแตละคนแลว ทุกคนยังตองเสียสละ พรอมท่ีจะเสนอตัวชวยกัน
รับผิดชอบในกิจการท่ีเปนสาธารณะ ท้ังในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ประชาคมโลก 
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ปญญาธรรม 
  - ยึดหลักเหตุผล 
ความจริง และ
ความถูกตอง   

 
- การใชเสียงขางมากนั้นอาจบอกไดแตความชอบ ความพึงพอใจ ความตองการ แตไมสามารถ
ตัดสินความจริง ความถูกตองไดท้ังหมด  ดังนั้น ประชาธิปไตยท่ีดีจําเปนตองตั้งอยูบนหลัก 
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หรือหลักธรรมาธิปไตย ดวยเหตุนี้เสียงขางมากในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงจําเปนตองรับฟงเสียงขางนอยดวยเหตุผล หากเสียงขางนอยมีเหตุผลท่ีดีกวา 
ฝายเสียงขางมากก็ควรท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของเสียงขางนอย และความจริง ความถูกตอง 
การท่ีจะเปนสังคมประชาธิปไตยท่ียึดหลักเหตุผล ความจริง ความถูกตองได คนในสังคม 
มีสติปญญา มีความรู และมีคุณธรรม ดวยการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  - รูทันขอมูล
ขาวสาร
(Information 
Literacy) และ 
รูทันส่ือ (Media 
Literacy) 

- ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสื่อและขอมูลขาวสารมีความสําคัญมากข้ึน คนในระบอบ
ประชาธิปไตยจําเปนตองเห็นความสําคัญ ติดตาม และสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณในขอมูล
ขาวสารเพ่ือใหรูเทาทัน รวมถึงตองรูและเขาใจวิธีการและกระบวนการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศดีพอสมควร เนื่องจากผูผลิตสื่อสามารถใชสื่อและขอมูลขาวสารโนมนาวใหประชาชน
ทุกคนเชื่อ คลอยตาม และทําสิ่งท่ีผูผลิตสื่อตองการ ยิ่งไปกวานั้น ในปจจุบันประชาชน 
ยังสามารถเปนผูผลิตสื่อและเผยแพรขอมูลขาวสารเอง เชน การนําเสนอ หรือแบงปน (Share) 
สาระผานสื่อสังคมสมัยใหมและสื่อออนไลนตาง ๆ การกระทําดังกลาวจะตองกระทํา 
ดวยความมีสติ พิจารณาไตรตรองถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน 

  - ติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 
ทางการเมือง    

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองรูทันขาวสาร โดยเฉพาะขาวสารทางการเมือง 
อยางนอยตองมีขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเมือง เพ่ือใหทราบวา 
มีผลกระทบตอประชาชนอยางไร ประชาชนควรสนับสนุน หรือคัดคาน ควรเตรียมตัวอยางไร 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนตองใชในการตัดสินใจในทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

  - มีความกลาหาญ
ทางจริยธรรม 
(Moral Courage) 
กลาท่ีจะยืนหยัด 
ในส่ิงท่ีถูกตอง 
(Moral 
Assertiveness) 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนอกจากจะตองซ่ือสัตยสุจริตและมีความโปรงใสแลว 
จะตองกลาท่ีจะยืนหยัดในความจริง ความถูกตอง ไมปลอยใหความเท็จ ความไมถูกตองดํารงอยู 
กลาท่ีจะพูด แสดงออก และคัดคาน  ท้ังนี้ ครูตองฝกใหผูเรียนมีความกลาหาญทางจริยธรรม
และกลาท่ีจะยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองอยางมีวิจารณญาณโดยคํานึงถึงความปลอดภัยดวย เพ่ือท่ีจะ
ยืนหยัดในความจริงและความถูกตองใหยั่งยืนมากท่ีสุด 

  - มีทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ  

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ท้ังคิดวิเคราะห 
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 และการมีสวนรวมทางการเมืองอ่ืน ๆ  

  - ทักษะการส่ือสาร
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีทักษะการสื่อสารในระบอบประชาธิปไตย ไดแก  
การฟง การอาน การคนควา การจับใจความ การสรุปความ การยอความ การขยายความ  
การตีความ การแปลความ การพูด การเขียน การโตวาที การอภิปราย การวิจารณ  
การกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน    
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  - พัฒนาความรู 
ความคิด จิตใจ 
พฤติกรรมและ 
การทํางาน 
ของตนเองอยูเสมอ  

- ในระบอบประชาธิปไตยถือวาประชาชนเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ คุณภาพ
ของประชาธิปไตยจึงอยูท่ีคุณภาพของประชาชน ดังนั้น ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
ตองพัฒนาความรู ความคิด เจตคติ พฤติกรรมและการทํางานของตนเองอยูเสมอ จึงจะสามารถ 
ทําใหประชาธิปไตยสําเร็จผลดวยดีได 

  - มีสวนรวม
ทางการเมือง 
อยางสรางสรรค    

- ในระบอบเผด็จการประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางจํากัดเพียงในฐานะผูใตปกครอง  
แตประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีสวนรวมทางการเมืองอยางสรางสรรคในฐานะ
เจาของประเทศไดหลากหลายวิธี แตท้ังนี้ตองพัฒนาประชาชนใหมีสวนรวมทางการเมือง 
อยางมีคุณภาพ 

  - มีความรูพ้ืนฐาน
ทางการเมือง
(Political 
Literacy) 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีความรูพ้ืนฐานทางการเมือง ไดแก ความหมาย 
และความสําคัญของการเมืองการปกครอง ระบอบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ  
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครอง
ของไทยในปจจุบัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  
การบริหารราชการแผนดินของไทยในปจจุบัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน สภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหาการเมืองการปกครองของไทย  
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย 
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การเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเตมิหนาท่ีพลเมอืง: แนวปฏิบัติสําคัญ 

 การเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมืองมีจุดเนนสําคัญ คือ ตองการใหเยาวชนไทยเปนพลเมือง 
ท่ีดีของสังคมไทย คือ มีความเปนไทย รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองด ี
ท่ีมีวิถีชีวิตและมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
อยูรวมกันในสังคมอยางปรองดอง สมานฉันท พรอมดวยคุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง ดังนั้น การเรียนการสอน
รายวิชาเพ่ิมเติมนี้ จึงเนนท่ีการปฏิบัติลงมือทํา (Action) เพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลตอ
กระบวนการเรียนการสอน ผูสอนจะตองทําใหการเรียนการสอนมีความหมายและมีคุณคาแกผูเรียน เพ่ือจะทําให
เกิดประโยชนท่ีแทจริงแกเยาวชนและสังคมโดยรวม  

  แนวปฏิบัติสําคัญท่ีจะทําใหการเรียนการสอนหนาท่ีพลเมืองบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี้ 
1. ผูสอนตองเขาใจมโนทัศน (Concept) สําคัญของรายวิชานี้ นั่นคือ การเขาใจในจุดเนนท่ีเปนพ้ืนฐาน

สําคัญ ซ่ึงวัตถุประสงคของรายวิชานี้ตองการพัฒนาทักษะ คานิยม และคุณลักษณะ ซ่ึงสะทอนดวยการปฏิบัติ 
(Action) 

2. การวางแผนการสอนจะตองเนนการพัฒนาท่ีตอเนื่อง (Continuous Development) ของกระบวนการคิด 
กระบวนการสืบคน กระบวนการแกปญหา รวมท้ังกระบวนการพัฒนาคานิยม เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค ดังนั้น การวางแผนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรม ดังนี้ 

1) ตั้งคําถามดวยตนเองเพ่ือการสืบคน 
2) มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีหลากหลายในการสืบคนขอมูล 
3) ฝกการวิเคราะหโดยใชขอมูลจริง (Real Data) ในสภาพจริง ท้ังนี้ มีผูเชี่ยวชาญการสอน 

สังคมศึกษาหลายทานเสนอวาตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจ (Survey) หรือสัมภาษณ จากแหลงขอมูลท่ีเปน
ปฐมภูมิ 

4) ผูเรียนทํางานเปนกลุมรวมกันกับเพ่ือน รวมท้ังบุคคลอ่ืนในชุมชนตามโอกาสและวุฒิภาวะ 
ของผูเรียน 

5) นําเสนองาน หรือผลงานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน จัดอภิปราย ทําปายนิเทศ จัดนิทรรศการ 
แสดงบทบาทสมมุติ จัดทํา Video Clip เปนตน 

3. การสอนหนาท่ีพลเมืองตองเนนความเชื่อมโยง หรือความเก่ียวของ (Relevant) การลงมือทํา หรือ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง (Engaging) และเรียนรูอยางกระตือรือรน (Active Learning) 

3.1 ความเชื่อมโยง หรือความเก่ียวของ (Relevant) คือ การใชประเด็นจริง (Real Issue) ท่ีเปน
ปจจุบันท่ีเก่ียวของกับความคิดของคนวาจะถูก หรือผิด ดี หรือไมดี มีคุณคา หรือไมมีคุณคา เพ่ือการเรียนรู 
ของผู เรียนจะเชื่อมโยงกับประสบการณจริง แตในกรณีใชประเด็นจริง ผูสอนควรใชวิจารณญาณ เพราะ 
บางประเด็นอาจมีความออนไหว (Sensitive) ตอสังคม รวมท้ังควรคํานึงถึงวัยและวุฒิภาวะของผูเรียนดวย 

3.2 การลงมือทํา หรือปฏิบัติอยางตอเนื่อง (Engaging) การเรียนจากประสบการณจริง ถือวา 
เปนหลักการสําคัญของการสอนหนาท่ีพลเมืองและเปนท่ียอมรับของนักการศึกษาท่ัวโลก ดังนั้น การลงมือทํา 
(ปฏิบัติ) อยางตอเนื่องกับประเด็นจริง (Real Issue) หรือเหตุการณจริง ท้ังในระดับครอบครัว หองเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน จึงเปนสิ่งสําคัญ ตัวอยางตอไปนี้ เปนขอเสนอแนะในประเด็นจริง หรือเหตุการณจริง ท่ีอาจนํามาใชกับ
ผลการเรียนรูของรายวิชาหนาท่ีพลเมืองได 
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน เชน จัดใหมีกรรมการหองเรียน  สภานักเรียน 
การแกปญหา   เชน จัดกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดลอมและสาธารณสมบัติ 

  วันสําคัญ / เหตุการณสําคัญ เชน  จัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ 
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 
       สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

       จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ วันประชาธิปไตยสากล 
  การรณรงค   เชน  จัดกิจกรรมรณรงคการตอตานการฉอราษฎรบังหลวง 
  การมีจิตสาธารณะ  เชน จัดกิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ หรือ 

       ผูท่ีเดือดรอน  
  การยอมรับ-   เชน การทําแบบวัดเจตคติ การทําวิจัยเก่ียวกับ 
  ในความหลากหลาย-    ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
    ทางวัฒนธรรม        

3.3 เรียนอยางกระตือรือรน  (Active) การเรียนอยางกระตือรือรน ก็คือ การเรียนท่ีผูเรียนตอง “ทํา” 
หรือ “do” ท้ังนี้ การเรียนโดยผานการอภิปราย (Discussion) เปนวิธีท่ีสําคัญในการเรียนรายวิชาหนาท่ีพลเมือง  
เพราะการอภิปรายเปนทักษะท่ีสําคัญในการเรียนและทักษะของความเปนพลเมือง (Citizenship skill) เพ่ือแสดงออกซ่ึง
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายโดยท่ัวไปคงไมใชการอภิปรายท่ีเก่ียวของกับประเด็น 
ความเปนพลเมือง (Citizenship Discussion) Sandie Llewellin (2001) นักการศึกษาดานความเปนพลเมือง 
(Citizenship Education) ไดเสนอวา การอภิปรายท่ีเก่ียวของกับความเปนพลเมืองควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนประเด็นท่ีเกิดข้ึนจริง (Real Life Issue)  
2. เก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชน (Deal with Public Dimension of Life ) 
3. เก่ียวของกับเยาวชนในฐานะเปนพลเมืองคนหนึ่ง (Relate to Young People as Citizens)  

3.4 การเรียน (Learning) การเรียนรูเรื่อง หนาท่ีพลเมืองจะมีประสิทธิภาพ ตอเม่ือมีบรรยากาศของ
หองเรียนท่ีมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไมมีบรรยากาศของการใชอํานาจ หรือทําใหผูเรียนเกิดความไมสบายใจ 
กลยุทธสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนในบริบทของสังคมไทยเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ คือ 

1. จัดการทํางานเปนกลุมเล็ก เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดท่ัวถึงกวาการทํางาน 
ในกลุมใหญ 

2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนกําหนดกติกาในการทํางาน คุณภาพของงาน ประเด็นการอภิปราย
หรือประเด็นท่ีจะศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีผูเรียนเกิดความรูสึกวาการเรียน หรือการทํางานนั้น 
มีความหมายและมีคุณคา จะไดทํางานอยางตอเนื่องและตั้งใจ (Engaging) 

3. เปดโอกาสใหผู เรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นและเม่ือมีขอสรุปความคิดเห็นของทุกคน 
ควรจะอยูในขอสรุปนั้น ๆ ดวย 

4. ครูควรสรางความรูสึกวาการประสบความสําเร็จ คือ การเรียนรู หรือการทํางาน โดยผาน
กระบวนการตาง ๆ เปนรางวัลท่ีนาภูมิใจ 

5. ครูควรคํานึงถึงการเรียนรูหลาย ๆ รูปแบบ (Learning Style) ของผูเรียน การจัดกิจกรรม 
จึงควรมีหลากหลาย เชน การสาธิต การตอบคําถาม การอภิปราย การคนควาวิจัย การทําโครงการ การสํารวจ  
การแกปญหา การใชเกม การแสดงบทบาทสมมติ การใชสถานการณจําลอง การใชกรณีศึกษา (Case Study) 
โดยมีการทํางานกลุมเล็กและรายบุคคล 
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6. กรณีการเรียนรูท่ีเปนกระบวนการควรจัดใหครบข้ันตอนอยางตอเนื่อง แตครูก็อาจนํา 
บางข้ันตอนมาจัดกิจกรรมแยกได เชน กิจกรรมการวิเคราะห ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีอยูในข้ันตอนของกระบวนการเรียน 
การสอนหลายรูปแบบสามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมแยกออกมาไดตามความเหมาะสม เปนการฝกความสามารถ 
ในการวิเคราะห หรือการจัดการกับขอมูลตาง ๆ แกผูเรียน 

7. ครูควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลาในการจัด 
การเรียนรูเพ่ือสะทอนการปฏิบัติของผูเรียนในสภาพจริง ท้ังนี้ การวัดและประเมินหนาท่ีพลเมืองตองมีการประเมิน
ภาระงานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติ การสรางลักษณะนิสัย รวมท้ังกระบวนการทํางานและคุณภาพงาน  
ดวยวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 

จากหลักการสอนท้ัง 4 หลัก ขางตน Sadie  Llewellin  (2001) ไดสรุปหลักการสอนวาเปน R-E-A-L: 
Relevant,  Engaging  and Active  Learning และแสดงความเห็นวาการทํางานในลักษณะโครงงาน  (Project Work) 
เปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการเรียนการสอนหนาท่ีพลเมือง เพราะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับผิดชอบในการเรียนรู 
มีวินัย และเปนการเรียนรูท่ีเปน Active  Learning ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาประเด็นตาง ๆ ในสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง ศึกษา
ปญหาอุปสรรค และเรียนรูในการแกไข เรียนรูบทบาทของพลเมืองดีในสังคมเพ่ือการเตรียมตัวเปนพลเมืองดีของชาติ 
ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



62 

การจัดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเตมิหนาท่ีพลเมือง 

๑. จัดเนื้อหาตามจุดเนนแตละจุดเนนในทุกชั้นป โดยบูรณาการจุดเนนท่ี ๕ ความมีวินัยในตนเอง ท่ีสอดคลอง
กับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของจุดเนนท่ี ๑ - ๔ ท่ีเก่ียวของ 

ตัวอยางระดับประถมศึกษา 
 
ระดับช้ัน จุดเนน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู บูรณาการวินัยในตนเอง 

ป.๕ ๑. ความเปนไทย 
   ๑.๑ ลักษณะท่ีดี 
ของคนไทย 

๑. เห็นคุณคาและ
ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทไทย 
 
 
 
๒. รูคุณคาและ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

มารยาทไทย 
- การสนทนา 
- การปฏิบัติตน 
ตามกาลเทศะ 
- การตอนรับ 
ผูมาเยือน 

- ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
 
 
 
 
 
- ยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 

 
  กิจกรรมหลัก 

1. สาธิตมารยาทไทย และใหปฏิบัติตาม 
2. อธิบายประโยชนจากการมีมารยาทไทยท่ีดีงาม 
3. เขียนตารางผลกระทบตอการมีมารยาทไทยในเรื่องตางๆ 
4. กําหนดสถานการณและใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณนั้นๆ 
5. นักเรียนเขียนบันทึกประสบการณการนํามารยาทไทยไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 
6. นักเรียนเขียนบันทึกประจําวันท่ีแสดงถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. ครูใหนักเรียนทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอการมีมารยาทไทยและการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

  ตัวอยางระดับมัธยมศึกษา 
 
ระดับช้ัน จุดเนน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู บูรณาการวินัยในตนเอง 

ม.๒ ๓. ความเปน
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
   ๓.๑ การดําเนิน
ชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ปฏิบัติตน 
เปนพลเมืองดี 
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

การติดตามขาวสาร 
ความกลาหาญ 
ทางจริยธรรม  
การเปนผูนํา 
เปนสมาชิกท่ีดี 

ใฝหาความรู อดทน 
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กิจกรรมหลัก 
๑. ติดตามขาวสาร วิเคราะห และสรุปขาวตลอดสัปดาห 

  ๒. วิเคราะหขาวท่ีเปนประเด็นปญหาทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
๓. เสนอความคิดเห็นท่ีเปนรูปธรรมในการแกปญหาจากขอ ๒ ในปายนิเทศของโรงเรียน (กิจกรรม

ท้ังหมดเปนกิจกรรมกลุมท่ีตองมีการวางแผน มอบหมายงาน ทํางานอยางตอเนื่อง) 

๒. จัดเนื้อหาแบบบูรณาการใน ๕ จุดเนน โดยตองวิเคราะหผลการเรียนรูในแตละจุดเนนวา เก่ียวของ หรือ
เชื่อมโยง หรือมีประเด็นรวมกันในเนื้อหาตาง ๆ  และตั้งเปน Theme (หัวเรื่อง) 

  ตัวอยาง 
 ประถมศึกษาปท่ี ๖  
  จุดเนนท่ี ๓  ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ๓.๑ การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
  ผลการเรียนรู   

- ปฏิบัติตนและแนะนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของหองเรียน และ
โรงเรียน   

- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
จุดเนนท่ี ๔  ความปรองดอง สมานฉันท   

๔.๑ การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย 
ผลการเรียนรู   
- ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ

และพ่ึงพาอาศัยกัน 
จุดเนนท่ี ๕  ความมีวินัยในตนเอง 

  ผลการเรียนรู   
- ปฏิบัติตนเปนผูใฝหาความรู    
- ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี     
- ขยันหม่ันเพียร 

Theme:  เคารพกติกา ปฏบัิติตามหนาท่ี อยูอยางสันติสุข 

 สาระการเรียนรู  
- ขอตกลง กฎ กติกา ในหองเรียนและโรงเรียน 

  - บทบาทหนาท่ีตาง ๆ ของการเปนสมาชิกท่ีดี 
  - กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียน 
  - ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย 

 กิจกรรมหลัก  
๑. วิเคราะหคุณคาขอตกลง กฎ กติกา กับชีวิตประชาธิปไตยในหองเรียนและโรงเรียน 

  ๒. เสนอแนวทางในการดูแลสาธารณสมบัติ สวนรวมในหองเรียนและโรงเรียนตามบทบาทของตนเอง 
  ๓. สํารวจและอภิปรายรวมกันถึงการใชสิทธิ หนาท่ี และการใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบในหองเรียน 
และโรงเรียน 
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 ๔. สํารวจและอภิปรายรวมกันถึงการทําหนาท่ีเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน ในประเด็น
การเปนผูนํา การเปนสมาชิกท่ีดีและการถือประโยชนของสวนรวมตอการรวมกิจกรรมตาง ๆ  
  ๕. ระดมสมองเสนอแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในขณะท่ีสังคมมีความหลากหลายทางสังคม-
วัฒนธรรม  
  ๖. ทําแบบวัดทัศนคติของตนเองตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในประเด็นดังนี้ 
  - เคารพซ่ึงกันและกัน 
  - ไมแสดงกิริยาวาจาดูหม่ินผูอ่ืน 
  - ชวยเหลือกันและกัน 
  - แบงปน 
  ๗. คนควาสถานการณขัดแยงในประเทศไทย และเสนอแนวทางแกไขปญหาในประเด็นละเมิดสิทธิ 
และการรักษาสิ่งแวดลอม  

  ตัวอยาง  

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
จุดเนนท่ี ๑  ความเปนไทย 

   ๑.๑ ความเปนไทย: ลักษณะท่ีดีของไทย 
ผลการเรียนรู 
- มีสวนรวม แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาท 
- แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรม เอ้ือเฟอ  เผื่อแผ  และเสียสละ 

   ๑.๒ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย 
ผลการเรียนรู 
- เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาไทย 
จุดเนนท่ี ๕ ความมีวินัยในตนเอง  

ผลการเรียนรู 
ปฏบิัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง: ความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจ

ปฏิบัติ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

Theme: ภูมิใจในความเปนไทย 

สาระการเรียนรู 
- มารยาทไทย 
- เอ้ือเฟอ เผื่อแผ และเสียสละ 
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาไทย 

กิจกรรมหลัก 
๑. นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงคมารยาทไทย 
 - เชิญวิทยากรมาอธิบาย / สาธิต 
 - จัดประกวดมารยาทไทยของนักเรียนในระดับตาง ๆ  
๒. รวมกันอภิปรายและจัดกิจกรรมท่ีแสดงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละในรูปกิจกรรมจิตสาธารณะ 
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๓. ทําแบบสํารวจขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยท่ีมีคุณคาตอการอนุรักษ
และสืบสาน 

๔. วิเคราะหผลการสํารวจจากขอ ๓ และนักเรียนแตละชั้นรวมจัดนิทรรศการ แสดงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ฯลฯ ท่ีไดรับการเสนอ ๔ อันดับแรก พรอมท้ังเสนอแนวทางการประยุกตขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมเหลานั้น 

๓. ผลการเรียนรูบางขอในจุดเนนตาง ๆ เชน จุดเนนท่ี ๑ และ ๒ นักเรียนแตละชั้นอาจจัดกิจกรรมตาง ๆ 
รวมกันได  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการวางแผนจัดหนวยการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมของทุกชั้นรวมกัน  ซ่ึงนาจะ
มีผลตอการพัฒนานักเรียนมาก (Impact) 

 

๔. การวางแผนจัดหนวยการเรียนรูอาจจัดใหสอดคลองกับเหตุการณ สถานการณ ท่ีเก่ียวของกับจุดเนน  
ท้ัง ๕ จุดเนน 
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การใชเทคนิค / กระบวนการ / วิธีสอน  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูหนาท่ีพลเมืองใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนนท้ัง ๕ นั้น เพ่ือใหเยาวชน              
มีคุณลักษณะท่ีดีของคนไทย เห็นคุณคาความสําคัญและมีสวนรวมมือในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ดวยการดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความปรองดอง สมานฉันท  สามารถอยู ร วมกันในสังคม 
แหงความหลากหลาย มีการจัดการความขัดแยงและสันติวิธี ตลอดท้ังเปนผูมีวินัยในตนเองดวยการประพฤติตน
เปนคนซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 

 การจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้น ผูสอนจะตองใชกระบวนการ เทคนิค วิธีสอนท่ีมี
ข้ันตอนเนนสูการปฏิบัติจริง อีกท้ังยังตองใชกระบวนการคิดท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกดวย 
ท้ังนี้  ในการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับชั้นจะมีผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนท่ีจะนําพาผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ดังนั้น  ผูสอนจึงควรแสวงหาและเลือกใช กระบวนการ เทคนิค วิธีสอน 
อยางเหมาะสม  ซ่ึงตัวอยางกระบวนการ วิธีสอน วิธีคิดท่ีนําเสนอนี้เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสามารถนําไปใช 
ในการจัดการเรียนรูได 
 

๑. การจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ (Conflict Situation Skills) 

ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณเปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งท่ีฝกใหผูเรียนไดเรียนรู 
ดวยตนเอง ไดมีโอกาสสัมพันธกับสิ่งท่ีจะเรียนรู หรือมีกัลยาณมิตร  ชวยใหเกิดการเรียนรู และสามารถนํา
ประสบการณจากการเรียนรูนั้นมาเปนแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ โดยผานการวิเคราะหและประเมินคา 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 จากแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน ไดเสนอการใชกระบวนการเผชิญสถานการณ ประกอบดวย  
๔ ข้ันตอน คือ 
 ข้ันท่ี ๑  การรวบรวม ขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ 
 ข้ันท่ี ๒  การประเมินคาและประโยชน 
 ข้ันท่ี ๓  การเลือกและการตัดสินใจ 
 ข้ันท่ี ๔  การปฏิบัติ 
 การนําทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณมาใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน สามารถดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ผูสอนอาจจะนําสถานการณท่ีเปนขาว ภาพขาวจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
จริง บทความ หรือกรณีศึกษามากระตุนใหผูเรียนไดตอบคําถามในประเด็นสําคัญท่ีผูสอนกําหนด เพ่ือใหเกิด
ความตระหนักในปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเห็นความสําคัญท่ีจะตองศึกษาในเรื่องท่ีผูสอนนําเสนอ  ซ่ึงเปนเรื่องท่ี
สอดคลองกับบทเรียน 
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 ๒. ข้ันสอน 
      ๑) การรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และหลักการ 
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันพ้ืนฐานของการเผชิญสถานการณและการแกปญหา ผูสอนอาจจะมอบหมาย
ใหผูเรียนไดไปศึกษาคนควาหาความรู เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีศึกษา หรือขาวสารการกระทําท่ีสอดคลอง
กับเรื่องท่ีศึกษา  ซ่ึงผูสอนอาจจะหาแหลงขอมูล ความรูหรือแหลงขาวสารใหแกผูเรียน 
      ๒) การประเมินคุณคาและประโยชน 
  เม่ือผูเรียนไดศึกษาความรู  หรือขาวสารขอมูล  หรือสถานการณท่ีผูสอนมอบหมายแลว  
จะตองนํามาศึกษาวิเคราะหคุณคา หรือประโยชน ในข้ันตอนนี้จะตองฝกใหผูเรียนรูจักหลักและวิธีการคิด 
ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหไดขอคิดวาสถานการณ หรือขอมูลท่ีไดศึกษานั้นมีคุณคามากนอย หรือมีประโยชน
เพียงไร  อาจจะใชเกณฑหรือวิธีการประเมินตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะใชเกณฑดานคุณธรรม  จริยธรรม  
เกณฑมาตรฐานและคานิยมของสังคม หรือกรอบทฤษฎี การคิดประเมินคามีความสําคัญและมีผลตอการเลือก
การตัดสินใจ ในข้ันการประเมินคุณคานี้ ผูสอนอาจจะจัดทําเปนแบบฝกหรือมีคําถามเพ่ือฝกใหผูเรียนไดรูจัก
วิเคราะห เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการประเมินคา และประโยชนหรือโทษของเรื่องท่ีศึกษาก็ได 
       ๓) การเลือกและการตัดสินใจ 
  ข้ันตอนนี้  จะเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากข้ันตอนท่ี ๒  เ ม่ือผู เรียนไดประเมินคุณคา 
และประโยชนจากขอมูลและขาวสารแลว จะมองเห็นชองทางวาถาตนเองไดประสบกับสถานการณดังกลาว
หรือสถานการณท่ีคลายคลึงกันนั้น ผูเรียนจะสามารถเลือกและตัดสินใจอยางไร จึงจะถูกตองหรือไดรับ
ประโยชนอยางแทจริง เพ่ือจะไดไมเกิดปญหาจากการตัดสินใจท่ีผิดพลาด 
   ในข้ันนี้ผูสอนอาจจะสรางสถานการณท่ีเปนกรณีตัวอยางปญหาในชีวิตจริงของผูเรียน  
อาจจะเปนปญหาในครอบครัว โรงเรียน สังคม และตั้งประเด็นคําถามใหผูเรียนไดฝกทักษะในการเลือกและ
การตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีหลักการ 
       ๔) การปฏิบัติ 
  เม่ือผูเรียนไดฝกทักษะตั้งแตข้ันการรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ 
ไดฝกการประเมินคุณคาและประโยชน ตลอดจนการเลือกและตัดสินใจไปแลว ข้ันตอนท่ีสําคัญ คือควรจะฝกให
ผูเรียนไดรูจักนําไปปฏิบัติ ซ่ึงในบางสถานการณ ผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง จะทําใหผูเรียนไดพิสูจนวา
การท่ีตนไดตัดสินใจเลือกนั้น เม่ือนําไปปฏิบัติจริงแลว ไดผลดีหรือไดรับประโยชนอยางไร ตัดสินใจถูกตอง
หรือไม แตในกรณีสถานการณนั้นไมเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติดวยตนเอง ผูสอนอาจจะออกแบบกิจกรรม 
ใหผูเรียนไดพิสูจนความรูในแงปฏิบัติ โดยการสัมภาษณจากบุคคล ผูท่ีมีประสบการณหรือผูมีความรู หรือ 
จากผลงานของนักวิชาการ ท่ีไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบัติแลวเปนการยืนยันและเปนการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูเรียน  

๓. ข้ันสรุป  เม่ือผูสอนไดดําเนินการใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบทุกข้ันตอนของกระบวนการเผชิญ
สถานการณแลว ผูสอนควรใหผู เรียนไดชวยกันสรุปแนวคิดหรือความรูและประสบการณท่ีตนไดรับ 
เปนการย้ําเตือนใหเกิดความกระจางชัดข้ึน 
 ๔. ข้ันการวัดและการประเมินผล  ผูสอนควรมีวิธีการวัดและการประเมินผลใหครอบคลุมท้ังดาน 
พุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย มีการกําหนดเครื่องมือวัดและประเมิน พรอมท้ังกําหนดเกณฑการวัดและ
การประเมินผลใหชัดเจน 
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ประโยชน 
 ๑. ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ อยางหลากหลาย ตลอดจน
เปนผูท่ีทันตอเหตุการณปจจุบัน ทําใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 ๒. ผู เรียนรูจักวิเคราะหสถานการณ วิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาอยางเปนผู ท่ีรู เทาทัน  
มีหลักเกณฑในการวิเคราะหสถานการณอยางหลากหลาย โดยคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานของสังคมและเกณฑ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. ผู เรียนรูจักการเลือกและการตัดสินใจ โดยอาศัยพ้ืนฐานจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึง 
มีหลากหลาย เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตปจจุบัน เนื่องจากผูเรียนไมอาจจะเผชิญสถานการณท่ีรุนแรง หรือ
รายแรงไดจริง แตการท่ีไดเรียนรูตัวอยางเหตุการณจริง จะทําใหผู เรียนสามารถฝกทักษะการเลือก 
และการตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีหลักการ 
 ๔. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนในการเผชิญสถานการณและแกปญหาชีวิตจริง ซ่ึงจะตองใชวิธีการปฏิบัติ 
โดยอาศัยหลักธรรมของศาสนามาเปนแนวทาง เพ่ือใหการปฏิบัติตนบรรลุผลโดยมีการฝกฝนตนเองใหมี
สติสัมปชัญญะ รูเทาทันปญหาและสถานการณท่ีกําลังเผชิญเพ่ือจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง การเผชิญ
สถานการณมีหลายระดับ ท้ังในบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนระดับโลก ซ่ึงทุกระดับจะมี
การแกปญหาโดยใชวิธีคิดอยางถูกตอง 

ขอจํากัด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะไดผลบรรลุจุดประสงคของเรื่องท่ีจะสอนนั้น จะตองใชเวลามาก 
ผูสอนตองออกแบบกิจรรมใหผูเรียนไดศึกษาความรู และฝกปฏิบัตินอกหองเรียนบาง ซ่ึงทําใหผูสอนบางคน 
จะเห็นวาเปนเรื่องยุงยาก มองขามการเลือกนําทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณไปใชกับการเรียนการสอน 

๒. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ (Learning  Process) 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการ เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามข้ันตอน  
อยางตอเนื่องจนบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ผูสอนเปนผูวางแผนนําผูเรียนผานข้ันตอนตางๆของกระบวนการ 
ทีละข้ันอยางเขาใจตรงกัน ครบวงจร ผูเรียนเขาใจและรับรูข้ันตอนของกระบวนการนั้น และยังสามารถนํา
กระบวนการนั้นไปใชในสถานการณใหมได และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย 

กระบวนการไมใชวิธีสอนแตเปนแนวทางในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีลําดับข้ันตอน
ตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ ทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการเปนทักษะท่ีจําเปน
และตองฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน ดังนั้น ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการสอนท่ีเปนข้ันตอนชัดเจน 
และควรมีหลักการจัดกิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมตองมีความนาสนใจ นาติดตาม ไมนาเบื่อหนาย 
๒. มีความเหมาะสม สามารถทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 
๓. เปนกิจกรรมท่ีสรางสรรค ทาทายความสามารถ ยั่วยุใหผูเรียนรวมกิจกรรมและสนองตอการเรียนรู

ของผูเรียน 
๔. กิจกรรมตองสอดคลองกับธรรมชาติของรายวิชา และสอดคลองกับจุดประสงค 
๕. กิจกรรมตองเนนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง คนพบการเรียนรูและสรุปผลการเรียนรู ดวย

ตนเอง ผูเรียนรูจักวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 
๖. ผูเรียนตองไดฝกทักษะรายบุคคล ฝกการทํางานเปนกลุม วิเคราะหเปน มองเห็นแนวทางในการ      

แกปญหา สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ 
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ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู ผูสอน      
อาจใชกระบวนการหลากหลาย อาจเปน ๒ – ๓ กระบวนการก็ได 

กระบวนการท่ีสามารถนํามาใชในการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง ไดแก 

๑. กระบวนการสรางความตระหนัก เปนกระบวนการท่ีตองการใหผูเรียนสนใจ  เอาใจใส รับรู เห็น
คุณคาของสิ่งท่ีกําหนดหรือสิ่งท่ีศึกษา และเกิดความคิดท่ีจะหาวิธีแกปญหา ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) สังเกต ผูสอนจัดสถานการณ หรือใหขอมูลท่ีเก่ียวของ ใหผูเรียนสนใจ รับรู เอาใจใส และ
เห็นคุณคา 

๒) วิเคราะหวิจารณ ใหตัวอยาง สถานการณ ประสบการณตรง เพ่ือใหผูเรียนจําแนกแจก
แจงหาสาเหตุของสถานการณท่ีกําหนด หรือสถานการณตรง พิจารณาผลเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระยะสั้น และ 
ระยะยาว 

๓) สรุป ใหผูเรียนอภิปรายหาเหตุผล ขอมูลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเพ่ือประเมิน
คุณคาของสิ่งท่ีศึกษา และวางเปาหมายเพ่ือพัฒนาตอไป 

๒. กระบวนการสรางคานิยม เปนกระบวนการท่ีกําหนดทิศทาง หรือแนวทางในการดํารงชีวิตท่ีถูกตอง 
เหมาะสม  มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) สังเกต ตระหนัก ผูสอนใหผูเรียนสังเกตภาพเหตุการณ สถานการณ แลวพิจารณาสิ่งท่ี
กําหนดใหวาคืออะไร เหมาะสมหรือไม ควรอนุรักษหรือไม  เพราะเหตุใด 

  ๒) ประเมินเชิงเหตุผล ใหผูเรียนประเมินสิ่งท่ีกําหนดใหวาคืออะไร ดีหรือไม เพราะเหตุใด 
ผูเรียนชอบหรือไมชอบ  เพราะเหตุใด 

  ๓) กําหนดคานิยม ผูเรียนแตละคนแสดงความเชื่อ ความพอใจ ในการกระทํา สถานการณ
ตาง ๆ พรอมเหตุผล 

  ๔) วางแนวปฏิบัต ิผูเรียนชวยกันกําหนดแนวทางปฏิบัติตามเหตุผลท่ีผูเรียนกําหนด โดยมี
ผูสอนรวมรับทราบกติกา การกระทํา 

  ๕) ปฏิบัติดวยความช่ืนชอบ ผูเรียนปฏิบัติตามคานิยมท่ีตนกําหนด เม่ือเกิดความชื่นชอบ  
ก็จะปฏิบัติดวยความเต็มใจและเห็นคุณคา 

๓.  กระบวนการสรางเจตคติ เปนกระบวนการท่ีแทรกอยูในทุกเนื้อหา เปนความรูสึกท่ีมีตอสิ่งท่ีเรียน 
อาจเปนความคิด หลักการ การกระทํา เหตุการณ สถานการณ เปนตน มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) สังเกต ผูสอนเสนอขอมูล รูปภาพ สถานการณ ใหผูเรียนพิจารณาการกระทําท่ีปรากฏวา
ผูเรียนมีความรูสึกอยางไร ดีหรือไม เชน ภาพคนท้ิงขยะลงแมน้ําลําคลอง ผูเรียนรูสึกอยางไร ชอบหรือไมชอบ
เพราะเหตุใด 

  ๒) วิเคราะห ใหพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึน ผลท่ีตามมา แยกเปนการกระทําท่ีเหมาะสม ไดผล 
เปนท่ีนาพอใจ หรือการกระทําท่ีไมเหมาะสม ไดผลไมเปนท่ีนาพอใจ 

  ๓) สรุป ผู เรียนสรุปความรูสึก ความคิดเห็นอยางมีเหตุผลวาจะเลือกปฏิบัติอยางไร 
แนวความคิดท่ีถูกตองควรเปนอยางไร 
  ๔. กระบวนการกลุม เปนกระบวนการท่ีฝกใหทํากิจกรรมสําคัญคือ 
   ๑) มีผูนําและมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบ กระบวนการกลุมจะตองมีการรวมกลุมตั้งแต  
๒ คนข้ึนไป มีบทบาทแตกตางกันไปตามหนาท่ี คือ ผูนํากลุม และสมาชิกในกลุม ผูนํากลุมจะทําหนาท่ี 
นําในความคิด เสนอความคิด ประสานความคิด กระตุนใหสมาชิกคิดวางแผน และกําหนดภาระงาน รวมท้ัง
ติดตามประสานสัมพันธเพ่ือใหงานนั้นสําเร็จดวยดี ถาในกลุมมีบุคคลท่ีมีภาวะความเปนผูนําหลายคนก็ตอง
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ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา หรือผูตาม มีการเสนอความคิดเห็น  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกอยางมีเหตุผล  
มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ แตตองชวยเหลือกันเม่ือมีปญหา 

  ๒) การวางแผน มีการระดมพลังสมอง วางแผนการทํางาน กําหนดจุดประสงค และข้ันตอน 
หรือวิธีการดําเนินการ 

  ๓) ปฏิบัติตามแผน เม่ือวางแผนงานดวยการพิจารณาไตรตรองจากกลุมอยางดีแลว  สมาชิก
ในกลุมจะปฏิบัติตามแผนดวยความรับผิดชอบ 

  ๔) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางการดําเนินงานตามแผน ผูนํากลุมและสมาชิกจะตอง
ติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ เพ่ือแกไขหรือปรับปรุงงานใหดีข้ึน 

  ๕) ปรับปรุงและพัฒนา มีการประเมินผลรวมและชื่นชมในผลงานของกลุม หากยังไมเปน 
ท่ีพอใจ หรือไดแนวทางท่ียังไมเหมาะสมจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
   ๕.  กระบวนการปฏิบัติ เปนกระบวนการท่ีทําใหผูเรียนฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ เกิดความชํานาญ 
จนสามารถทําไดอยางคลองแคลว มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) สังเกตรับรู ใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางท่ีหลากหลายจนเกิดความเขาใจและเกิดความคิด 
รวบยอด 

  ๒) ทําตามแบบ ใหผูเรียนทําตามตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นทีละข้ันตอนจากพ้ืนฐานไปสูงาน 
ท่ียุงยากซับซอนยิ่งข้ึน 

  ๓) ทําเองโดยไมมีแบบ ใหผูเรียนปฏิบัติเองโดยไมตองดูตัวอยาง เปนการฝกใหทําเองตั้งแต
ตนจนจบ 

  ๔) ฝกใหชํานาญ การฝกข้ันนี้ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติดวยความชํานาญจากการฝกปฏิบัติ
ดวยตนเอง หรือทําไดดวยตนเองอยางอัตโนมัติจากงานชิ้นเดิม  หรืองานท่ีผูสอนกําหนดใหใหม 
  ๖. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด เปนกระบวนการท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการรับรู บอกได 
อธิบายได และเขาใจในสิ่งท่ีเรียน วาคืออะไร หมายถึงสิ่งใด มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) สังเกต ใหผูเรียนรับรู ศึกษา พิจารณาสิ่งท่ีผูสอนนําเสนอ วามีลักษณะอยางไร เชน 
ยกตัวอยางภาพ คํา ขอความตาง ๆ ใหผูเรียนพิจารณา 

  ๒) จําแนกความแตกตาง ใหผูเรียนบอกขอแตกตางของสิ่งท่ีสังเกตวาตางกันอยางไร 
  ๓) หาลักษณะรวม ใหผูเรียนพิจารณาภาพรวมของสิ่งท่ีสังเกต รับรู วามีอะไรท่ีเหมือนกัน

หรือคลายคลึงกัน ซ่ึงเปนแนวทางในการนําไปสรุปเปนหลักเกณฑ วิธีการ คําจํากัดความ หรือนิยามได 
  ๔) ระบุช่ือความคิดรวบยอด ใหผูเรียนระบุวาสิ่งท่ีรับรู สิ่งท่ีกําหนดใหคืออะไร เรียกวาอะไร 

หรือมีวิธีการอยางไร 
  ๕) ทดสอบและนําไปใช ใหผูเรียนนําความรูไปทดลอง ทดสอบ สังเกต ทําแบบฝกหัด ปฏิบัติ 

หรือตรวจสอบคําตอบดูวาใชหรือไม นําไปใชตามคุณลักษณะท่ีผูเรียนรับรูมาหรือไม เพ่ือประเมินความรู 
  ๗. ทักษะกระบวนการ ๙ ประการ เปนกระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการทํางานท่ีครบข้ันตอน
ตั้งแตแรกเริ่มจนแลวเสร็จอยางดีมีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจ ทักษะกระบวนการเปนวิธีการทํางานท่ีผูเรียนควรฝก
ปฏิบัติจนเปนนิสัย ไมวาปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถปฏิบัติไดจนสําเร็จเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ ผูสอนจะใช
ทักษะกระบวนการ ๙ ประการ หรืออาจเรียกสั้น ๆ วา ทักษะกระบวนการ สอดแทรกในการสอนได ข้ันตอน
ของทักษะกระบวนการ ๙ ประการ มีดังนี้ 
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1) ตระหนักในปญหาและความจําเปน ผูสอนยกสถานการณตัวอยางใหผูเรียนเขาใจและ
ตระหนัก 
ในปญหาและความจําเปนของเรื่องท่ีจะศึกษา หรือเห็นประโยชน  เห็นความสําคัญของเรื่องท่ีจะศึกษานั้น ๆ 
หรืออาจยกกรณีตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นสภาพท่ีเปนปญหาความขัดแยงของเรื่องท่ีศึกษาโดยใชสื่อประกอบ 
เชน รูปภาพ วีดิทัศน สถานการณจริง ขาว กรณีตัวอยาง สไลด การอภิปราย การซักถาม การพาไปดู
สถานการณท่ีเปนจริง ฯลฯ กระตุนใหผูเรียนเห็นสภาพปญหา เห็นความจําเปนดวยตนเอง 

 ๒) คิดวิเคราะห วิจารณ ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห วิจารณ ตอบคําถาม หรือ 
ทําแบบฝก โดยการแสดงความคิดเห็นเปนกลุม หรือรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนเห็นสาเหตุของปญหานั้น ๆ 

 ๓) สรางทางเลือกอยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหา
อยางหลากหลาย โดยรวมกันวิเคราะหขอดี ขอเสีย หรือขอจํากัด 

 ๔) ประเมินและเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ใหผูเรียนวิเคราะหและตัดสินทางเลือก โดย
พิจารณาขอดีขอเสีย ขอจํากัด ปจจัย วิธีดําเนินงาน ผลผลิตตางๆ เปนตน และเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด
จากการอภิปรายหรือระดมพลังสมองของกลุม 

 ๕) กําหนดและลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ ใหผูเรียนรวมกันวางแผนปฏิบัติงานดังนี้ 
o  การศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐาน 
o  กําหนดวัตถุประสงค 
o  กําหนดข้ันตอนการทํางาน 
o  กําหนดผูรับผิดชอบ 
o  กําหนดระยะเวลาการทํางาน 
o  กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 

๖) ปฏิบัติดวยความช่ืนชอบ เม่ือกําหนดข้ันตอนการทํางานแลว ผูเรียนก็จะปฏิบัติงาน 
ตามแผน ผูสอนจะติดตาม ดูแล ชวยเหลือ เม่ือมีปญหา หากไมมีปญหาขณะปฏิบัติงานนั้น ผูเรียนก็จะทํางาน
ดวยความสนใจ กระตือรือรน และเพลิดเพลินในการทํางาน ผูสอนควรชมเชยเพ่ือใหขวัญกําลังใจ 

๗) ประเมินระหวางปฏิบัติ ในระหวางทํางานนั้นอาจมีปญหา และอุปสรรคบางใหผูเรียน
ประเมินผลการทํางานวามีปญหาอยางไร มีอุปสรรคอะไร ควรหาทางแกปญหาอยางไร นําไปปรับปรุงในการ
ทํางานข้ันตอนตอไป 

 ๘) ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ ใหผูเรียนนําผลการประเมินมาแกไขปญหาเพ่ือปรับปรุงงานให
ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๙) ประเมินผลรวมเพ่ือใหเกิดความภูมิใจ เม่ือผูเรียนปฏิบัติงานตามแผนจนแลวเสร็จ ผูเรียน
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เปรียบเทียบกับสภาพผลงานกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการ หรือ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดวาไดผลเปนท่ีนาพอใจหรือไม  มีผลพลอยไดอ่ืน ๆ อยางไร มีผลกระทบ
อยางไร ผูเรียนมีความพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนหรือกลุมเพียงใด และควรเผยแพรใหผูอ่ืนรับรูดวย 

ในการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการ ๙ ประการนี้ บางข้ันตอนผูสอนอาจรวมข้ันตอนก็ได  
แมจะเขียนไมครบ ๙  ข้ัน แตในการปฏิบัติจริงจะตองครบวงจรของการทํางาน คือ มีการวางแผน มีการปฏิบัติ
และมีการประเมินผล ก็ถือวาเปนทักษะกระบวนการได  

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ผูสอนควรศึกษากระบวนการตาง ๆและสอนกระบวนการควบคูกัน
ไปกับเนื้อหา เพ่ือไมใหหลงกระบวนการ ผูสอนอาจเขียนข้ันตอนของกระบวนการกํากับไวหนาขอก็ได 
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๓.  การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

 โมเดลซิปปา (CIPPA Model) เปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ของ ทิศนา แขมมณี ซ่ึงมาจาก
แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ซ่ึงเปนผูคิดเรื่องการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning 
by Doing)  ผูเรียนเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ ผูสอนเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียน 
มีสวนรวม (Active Participation) โดยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน มีใจจดจอผูกพันกับสิ่งท่ีทํา ศึกษา 
คนควา รวบรวมขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางกัน ผูเรียนรูจักสรางองคความรูดวย
ตนเอง ไดเรียนรูกระบวนการคูกับการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู CIPPA Model มาจากแนวคิดหลัก ๕ แนวคิด ซ่ึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษาไดแก 

1. แนวคิดการสรางความรู (Constructivism) 
๒. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ (Group Process and Cooperative 

Learning) 
๓.  แนวคิดเก่ียวกับความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness) 
๔.  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning) 
๕.  แนวคิดเก่ียวกับการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ตามรูปแบบของทิศนา แขมมณี 

(๒๕๔๘: ๒๘๓ – ๒๘๔) มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 
ข้ันท่ี ๑ การทบทวนความรูเดิม 
ข้ันนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องท่ีจะเรียน เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยง

ความรูใหมกับความรูเดิมของตน ผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ ไดอยางหลากหลาย เชน ผูสอนอาจใชการสนทนา
ซักถามใหแกผูเรียนเลาประสบการณเดิม หรือใหผูเรียนแสดงโครงความรูเดิม (Graphic Organizer)  ของตน 

ข้ันท่ี ๒ การแสวงหาความรูใหม  
ข้ันนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูล หรือแหลงความรูตางๆ ซ่ึงผูสอน

อาจจัดเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได ในข้ันนี้
ผูสอนควรแนะนําแหลงความรูตางๆ ใหแกผูเรียนตลอดท้ังจัดเตรียมเอกสารสื่อตางๆ 

ข้ันท่ี ๓ การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  
ข้ันนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูท่ีหาได ผูเรียนสรางความหมายของ

ขอมูล / ประสบการณใหม โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม
ในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเก่ียวกับขอมูลนั้นๆ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

ในข้ันนี้ผูสอนควรใชกระบวนการตางๆ ในการจัดกิจกรรม เชน กระบวนการคิด กระบวนการกลุม 
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหา กระบวนการสรางลักษณะนิสัย กระบวนการทางสังคม 
เพ่ือใหผูเรียนสรางความรูข้ึนมาดวยตนเอง 

ข้ันท่ี ๔  การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกลุม 
ข้ันนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมท้ัง 

ขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอ่ืน 
และไดรับ ประโยชนจากความรูความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน  ผูเรียนแตละคนในกลุมจะชวยเหลือกัน 
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ข้ันท่ี ๕  การสรุปและการจัดระเบียบความรู 
ข้ันนี้เปนข้ันของการสรุปความรูท้ังความรูเดิมและความรูใหม  และจัดสิ่งท่ีเรียนใหเปนระเบียบ เพ่ือ

ชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย 
ผูสอนควรใหผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญประกอบดวยมโนทัศนหลักและมโนทัศนยอยของความรูท้ังหมด 

แลวนํามาเรียงใหไดสาระสําคัญครบถวน ผูสอนอาจใหผูเรียนจดเปนโครงสรางความรู จะชวยสรางความรูและ
จดจําขอมูลไดงาย 

ข้ันท่ี ๖  การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน 
ข้ันนี้จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนเองใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยให

ผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตนเอง และชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหาก
ตองมีการปฏิบัติตามขอมูลท่ีได ข้ันนี้จะเปนข้ันปฏิบัติและมีการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติดวย ในข้ันนี้ผูเรียน
สามารถแสดงผลงานดวยวิธีตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ เรียงความ  
วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดใหมีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑท่ีเหมาะสม 

ข้ันท่ี ๗  การประยุกตใชความรู 
ข้ันนี้เปนข้ันการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนเองไปใชในสถานการณ 

ตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําเปนในเรื่อง 
นั้น ๆ เปนการใหโอกาสผูเรียนใชความรูใหเปนประโยชน เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

หลังจากประยุกตใชความรู  อาจมีการนําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกครั้งก็ได หรือไมมี 
การนําเสนอผลงานในข้ันท่ี ๖ แตนํามารวมแสดงในตอนทายหลังข้ันการประยุกตใชก็ไดเชนกัน 

ข้ันท่ี ๑ – ๖ เปนกระบวนการของการสรางความรู (Construction  of  Knowledge) 
ข้ันท่ี ๗  เปนข้ันตอนท่ีชวยใหผูเรียนนําความรูไปใช (Application) จึงทําใหรูปแบบนี้มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามหลัก CIPPA 
ประโยชน 
๑.  ผูเรียนรูจักการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริงจากแหลงการเรียนรูตางๆ และสามารถเชื่อมโยง           

ความรูใหมกับความรูเดิมเพ่ือนํามาใชในการเรียนรู 
๒.  ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดท่ีหลากหลาย เปนประสบการณท่ีจะนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
๓.  ผูเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ขอจํากัด 
ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกับกลุม จึงจะทําใหผลงานบรรลุเปาหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.  การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) 

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดสืบคน
เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนคว าดวยวิธีการตาง ๆ จนเกิดความเขาใจและรับรู ความรูนั้ 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. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement)  เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยนําเรื่องท่ีสนใจ อาจมาจาก
เหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในชวงเวลานั้น หรือเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ีเรียนมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียน
สรางคําถามเปนแนวทางท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 
 ๒. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration)  เม่ือทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจ มีการ
กําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง กิจกรรม
ภาคสนาม การศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ 
 ๓. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เม่ือไดขอมูลเพียงพอ จึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 
แปรผล สรุปผล นําเสนอผลท่ีไดในรูปแบบตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลอง หรือรูปวาด 
 ๔. ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม แนวคิด 
ท่ีไดจะชวยเชื่อมโยงกับเรื่องตางๆ ทําใหเกิดความรูกวางข้ึน 
 ๕. ข้ันประเมิน (Evaluation)  เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียน 
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากนั้นจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืน ๆ 

ประโยชน 
กระบวนการสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท้ังเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี ตลอดจน 

การลงมือปฏิบัติเพ่ือใหไดความรู 
  ขอจํากัด 
 ผูสอนจะตองลดบทบาทของการเปนผูอธิบายในข้ันท่ี ๓ ผูสอนจะเปนเพียงผูเสนอแนะ ใหคําแนะนํา
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน 

๕.  วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา (The Use of Dhammasakaccha) 

วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เปนวิธีสอนท่ีใชหลักการสนทนาเปนสําคัญ เปนการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและอภิปรายรวมกัน ซ่ึงอาจจะเปนการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน หรืออาจเปนการสนทนา
อภิปรายรวมกันในหมูผูเรียน วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉาเปนวิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใชบอย วิธีหนึ่ง 
พระพุทธเจามักทรงใชถามนําคูสนทนาเขาสูความเขาใจธรรมะ ทรงสงเสริมใหมีการสนทนากันในหมูสาวก
ปจจุบันนักการศึกษาไดนําหลักการสอนแบบธรรมสากัจฉามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู โดยแทรกวิธีคิด
ตามหลักพุทธธรรมเขาไปในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีคิดตามหลักพุทธธรรมท่ีพระพรหมคุณาภรณ 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดอธิบายวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว ๑๐ วิธี คือ วิธีคิด แบบสืบสาวปจจัย วิธีคิดแบบ
แยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา วิธีคิดแบบอริยสัจหรือแบบแกปญหา วิธีคิดตามหลักการ
และความมุงหมาย (วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  วิธีคิดแบบคุณคาแทและคุณคา
เทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน และวิธีคิดวิเคราะหในลักษณะตาง ๆ  
(วิธีคิดแบบวิภัชชวาท) 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 สุมน อมรวิวัฒน และ สุคนธ  สินธพานนท  ไดเสนอหลักการในการจัดระบบการเรียนการสอน 
แบบธรรมสากัจฉาไววา ผู เรียนจะตองรูจักแสวงหาความรู เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห 
และประเมินคาความรู รวมสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน วิจารณ พูดโตตอบกัน และซักถาม 
กันอยางมีเหตุผล และสามารถนําผลการคิดวิเคราะหไปพิสูจนความรูดวยการปฏิบัติ ผูเรียนตองปฏิบัติตน 
เปนกัลยาณมิตร 
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๑. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
      ผูสอนนําขาว หรือสถานการณตาง ๆ มาเสนอผูเรียน เพ่ือใหเห็นปญหาและหาแนวทางในการ

แกไขปญหา และเห็นคุณคาของการแกปญหาอยางถูกตอง 
๒. ข้ันสอน 
  ๑) แสวงหาความรู  ผูสอนออกแบบกิจกรรมหรือกําหนดประเด็น เพ่ือใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยการคนควาหาความรูจากเอกสาร ตํารา หนังสือประเภทตาง ๆ ปายนิเทศ สื่ออุปกรณตาง ๆ
ตลอดจนแหลงความรูดานเทคโนโลยี แลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูและชวยกันสรุป โดยมีผูสอนคอยชวยชี้แนะ
อยางมีเมตตา 

  ๒) คนพบความรู / สนทนาแลกเปล่ียนความรู ขณะท่ีผูเรียนแสวงหาความรูดวยวิธีการ 
ตาง ๆ อยางหลากหลาย ผูเรียนก็ยอมคนพบความรูไปดวย ซ่ึงถาจะใหคนพบความรูท่ีตรงประเด็นผูสอน 
ควรจัดทําใบงานกําหนดหัวขอ หรือตั้งประเด็นคําถามเพ่ือเปนการกํากับผูเรียนใหศึกษาขอมูลความรูไดตรงตาม
เปาหมาย 
   ๓) การวิเคราะหและประเมินคาความรู  ผูสอนควรไดนําวิธีคิดรูปแบบตาง ๆ แทรกเขามา  
เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักวิเคราะหและประเมินคาความรูอยางมีเหตุผล ผูสอนอาจนํากรณีตัวอยางมาใหผูเรียนไดฝก
คิดหาสาเหตุของปญหา หรือคิดวิธีแกปญหาโดยใชวิธีคิดวิเคราะหแบบใดแบบหนึ่ง เชน วิธีคิดตามหลัก 
พุทธธรรม คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ฯลฯ ตอจากนั้นใหผูเรียนไดฝกการสรุปประเด็น
ของขอมูลความรูและประเมินคาโดยวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม และเสนอตอชั้นเรียน 
   ๔) พิสูจนความรูหรือข้ันปฏิบัติ เปนข้ันท่ีผูสอนไดจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติ พิสูจนความรู  
ใหผูเรียนทุกคนไดวางแผนการปฏิบัติตนและเลือกแนวปฏิบัติ เพ่ือนําไปปฏิบัติจริงท้ังในเวลาเรียนและ 
นอกเวลาเรียน โดยจะใหผูเรียนเลือกแนวทางปฏิบัติตนท่ีคลายคลึงกันในกลุมของตน  เพ่ือจะไดรูถึงปญหาและ
สาเหตุของปญหาในการปฏิบัติ และนํามาอภิปรายรวมกันเพ่ือหาแนวทางแกไข 
 ในข้ันปฏิบัตินี้ผูสอนควรใหเวลาผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติจริงตามแนวทางท่ีกลุมของตนไดเลือกไว ซ่ึง
อาจจะใชเวลาสัก ๑ – ๒ สัปดาห เปนอยางนอย 
 ๓.  ข้ันสรุป 
                   ๑) ใหผู เรียนทุกคนสรุปผลการปฏิบัติการและพิสูจนความรู ตามทางเลือกของผู เรียน 
แตละกลุม  โดยสมาชิกแตละกลุมนําผลการสรุปมาเลาสูกันฟง ใหทราบถึงผลการปฏิบัติวาเปนอยางไร  
มีเรื่องใดท่ีเปนปญหาอุปสรรค หาสาเหตุของปญหา และชวยกันเสนอแนวทางแกไข ถาบุคคลใดไดผลดีจาก 
การปฏิบัติ ใหชวยกันหาสาเหตุของผลการปฏิบัตินั้น ซ่ึงอาจใชวิธีคิดแบบท่ีผูเรียนคิดวาเหมาะสม 
  ๒) ใหนําผลการสรุปของแตละกลุมมาแลกเปลี่ยนกันดวยวิธีการตาง ๆ เชน พูด เขียน ฯลฯ  
เพ่ือแสดงความม่ันใจวาขอมูลท่ีไดรับการพิสูจนดวยการปฏิบัตินั้นเปนไปได มีคุณคา และปฏิบัติไดผลจริง 

ประโยชน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉานี้ ผูเรียนจะไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ือมาเปน
พ้ืนฐานในการสนทนา อภิปรายรวมกัน ใชกระบวนการคิดซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจปฏิบัติ  

ขอจํากัด 
 การฝกใหผูเรียนใชทักษะการคิดในข้ันวิเคราะหและประเมินคาความรู อาจตองใชเวลานานถาผูสอน 
ยังไมเคยฝกใหผูเรียนใหรูจักคิดมากอน 
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๖.  วิธีสอนแบบแกปญหา (Problem Solving) 

  
 วิธีสอนแบบแกปญหา เปนวิธีสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  เพ่ือใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
และแกปญหาเปน  ซ่ึงมีรากฐานมาจากความจริงในชีวิตของมนุษยท่ีตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ ทุกขณะ ดังนั้น   
ถามนุษยรูจักแกปญหาไดก็จะสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่น นอกจากนั้นยังเปนวิธีสอนท่ีเปนไป
ตามหลักจิตวิทยาแหงการเรียนรูท่ีวา “การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน” 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี ๑ ตั้งปญหา ผูสอนสามารถดําเนินการใหผูเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัย เชน การใชคําถามนําสู
ปญหา การเลาประสบการณหรือเหตุการณในชีวิตประจําวัน หรือการสรางสถานการณใหเกิดปญหา ใหผูเรียน
คิดคําถาม หรือปญหา 

ข้ันท่ี ๒ ตั้งสมมุติฐาน เปนข้ันตอนท่ีใชเหตุผลในการคิดวิเคราะหปญหาและคาดคะเนคําตอบ 
พิจารณาแยกปญหาใหญออกเปนปญหายอย แลวคิดอยางเปนระบบ โดยนําความรูความเขาใจ ขอมูล และ
ประสบการณเดิมท่ีเคยศึกษามาแลวมาคิดแกปญหา คาดคะเนคําตอบ 

ข้ันท่ี ๓ วางแผนแกปญหา  หรือออกแบบวิธีการหาคําตอบจากสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยศึกษาถึงสาเหตุ 
ท่ีเกิดปญหาข้ึน และใชเหตุผลในการคิดหาวิธีการแกปญหาไดตรงกับสาเหตุ ซ่ึงจะตองสรางทางเลือก หรือ
วิธีการแกปญหาใหหลากหลาย แลวใชเหตุผลในการพิจารณาเลือกวิธีแกปญหาท่ีดีท่ีสุด มีความเปนไปไดมาก
ท่ีสุด พรอมท้ังเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีจะใชใหพรอม 
  ข้ันท่ี ๔ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  เม่ือกําหนดหรือวางแผนแกปญหาแลวผูเรียน 
ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว จดบันทึกขอมูลท่ีไดเพ่ือนําเสนอขอมูล ผานการวิเคราะหและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูล จัดกระทําขอมูล แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเขาใจไดงาย 
 ข้ันท่ี ๕ สรุปผล   เปนข้ันท่ีนําขอมูลมาพิจารณา แปลความหมายระหวางสาเหตุกับผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
หาคําตอบตามสมมติฐานแลวจึงสรุปเปนหลักการกวาง ๆ 
 ข้ันท่ี ๖ การตรวจสอบและการประเมินผล   เม่ือไดขอสรุปเปนหลักการกวาง ๆ แลวนํามาพิจารณา
อีกครั้งวาขอสรุปนาเชื่อถือหรือไม 

ประโยชน                                                                                                                                             
วิธีสอนแบบแกปญหามีประโยชนตอผูเรียน ทําใหไดคิดแกปญหาดวยตนเอง ฝกการสังเกต วิเคราะห 

การหาเหตุผล ใชขอมูลในการตัดสินใจ ทําใหมีประสบการณตรงดวยการลงมือปฏิบัติ 
ขอจํากัด 

 ปญหาท่ีเสนอตองนาสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูสอนตองมีความสามารถในการชวยให
คําแนะนําในการแกปญหาใหผูเรียน มีการฝกทักษะการคิดในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
 

๗. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration  Method) 

 วิธีสอนแบบสาธิตเปนวิธีการท่ีผูสอนเปนผูถายทอดความรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ 
พรอมท้ังแสดงกระบวนการปฏิบัติประกอบคําอธิบายตามข้ันตอนการสาธิตนั้นๆ แลวใหผูเรียนซักถาม อภิปราย 
และสรุปผลการเรียนรูจากการสาธิต 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต 
 การสาธิต  แบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑. การสาธิตสําหรับผูเรียนท้ังหอง (Class Demonstration)   
 ๒. การสาธิตสําหรับกลุมยอย (Group Demonstration)   
 ๓. การสาธิตเปนรายบุคคล (Individual Demonstration ) 

การสาธิต  มีรูปแบบการสาธิตหลายแบบ เชน ผูสอนเปนผูสาธิต  ผูสอนและผูเรียนรวมกันสาธิต  
ผูเรียนสาธิตเปนกลุม  ผูเรียนสาธิตเปนรายบุคคล วิทยากรสาธิต   
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 
 ๑. ข้ันเตรียมการสาธิต  กําหนดจุดประสงคของการสาธิตใหชัดเจน ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน 
อยางละเอียด กําหนดข้ันตอนในการสาธิต จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณสําหรับสาธิต จัดเตรียมสถานท่ีสาธิต 
กอนการสาธิตในชั้นเรียนทุกครั้งผูสอนจะตองทดลองกระบวนการสาธิตทุกข้ันตอน จัดเตรียมเอกสารและ
วิธีการวัดประเมินผลท่ีชัดเจน กําหนดเวลาในการสาธิตใหเหมาะสม 
 ๒. ข้ันสาธิต 
 ๑) บอกจุดประสงคการสาธิตและเรื่องท่ีจะสาธิตใหผูเรียนทราบ  
 ๒) บอกข้ันตอนของกิจกรรมท่ีผูเรียนตองปฏิบัติ เชน ตําแหนงท่ีผูเรียนนั่ง การจดบันทึก  
การสังเกต การตั้งคําถาม การสรุปข้ันตอน การสาธิต 
 ๓) แนะนําสื่อการเรียนใหผูเรียนทราบ วาจะใชสื่อประเภทใดและแหลงการเรียนรูท่ีจะศึกษา
คนควาเพ่ิมเติมมีอะไรบาง 
 ๔) ดําเนินการสาธิตอยางชาๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นข้ันตอนอยางละเอียด แมการสาธิตจะตอง
อาศัยทักษะการทํางานท่ีรวดเร็ว แตผูสอนตองทําการสาธิตครั้งแรกอยางชาๆ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจข้ันตอน 
การสาธิต หลังจากท่ีสาธิตครบทุกข้ันตอนแลว ผูสอนอาจยอนกลับมาสาธิตใหเร็วข้ึน เพ่ือใหเห็นธรรมชาติของ
การทํางานท่ีตอเนื่อง หรืออาจกลับมาสาธิตเฉพาะบางข้ันตอนท่ีเห็นวาซับซอน 
 ๕) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการสาธิต ผูสอนอธิบายใหผูเรียนฟงไปดวยระหวางการสาธิตแตละ
ข้ันตอน โดยเนนใหผูเรียนสังเกตข้ันตอนการทํางานแตละข้ันตอนท่ีผูสอนสาธิตในขณะท่ีมีการสาธิตนั้น         
ผูสอนอาจตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมท่ีดี เพราะการซักถามจะทําให
ผูเรียนเขาใจและมีความม่ันใจยิ่งข้ึนวาจะสามารถทําดวยตนเองได 
 ๓. ข้ันสรุปการสาธิต 
 ๑) สรุปข้ันตอนหรือสิ่งท่ีสําคัญ คือ ผูสอนใหผูเรียนสรุปผลจากท่ีเห็นตามลําดับข้ันตอนตาง ๆ         
จากการสาธิต เพ่ือประเมินวาผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนนั้นๆ มากนอยเพียงใด 
 ๒) ผูสอนสรุปดวยการตั้งคําถาม เพ่ือใหผูเรียนพิจารณาจากข้ันตอนตาง ๆ ท่ีสาธิต หรือ
กระบวนการสาธิต 

๔. ข้ันวัดและประเมินผล                                                                                                                             
ผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ เพ่ือประเมินวาผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีสาธิต ถามี

เวลาอาจใหผูเรียนคนใดคนหนึ่งออกมาสาธิตใหดู 
ประโยชน 

       วิธีสอนแบบสาธิตทําใหผูเรียนมีความเขาใจกระจางชัดในสิ่งท่ีเรียนรู สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน
ของการสาธิตได ผูเรียนมีประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติตามแบบ 
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     ขอจํากัด 
     ผูสอนตองใชเวลาในการเตรียมการสาธิต ขณะทําการสาธิตผูสอนจะตองใชเทคนิคในการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเพ่ือใหผูเรียนติดตามการสาธิตอยางตอเนื่อง ถาผูเรียนกลุมใหญเกินไปอาจทําใหผูเรียน 
ไมสามารถมองเห็นการสาธิตไดท่ัวถึง 

การนํากระบวนการคิดมาใชในการจัดการเรียนการสอนหนาท่ีพลเมือง 
 การคิดเปนกระบวนการทางสมอง หรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสมองท่ีมีการคนหาหลักการ หรือ 
ความจริง แลววิเคราะหเนื้อหา ขอสรุป ซ่ึงการคิดนั้นอาจจะเกิดจากสิ่งเรา หรือความจริงท่ีไดรับรวมกับ
ประสบการณเดิมท่ีมีอยู ในการจัดการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง นอกจากจะเนนการจัด 
การเรียนรูท่ีลงสูการปฏิบัติจริงแลว ครูผูสอนพึงนํากระบวนการคิดในรูปแบบตาง ๆ มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามผลการเรียนรู กระบวนการคิดมีมากมายหลายวิธี และนักการศึกษา 
แตละทานก็เสนอข้ันตอนการคิดท่ีแตกตางกันไป แตในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางบางวิธี ดังนี้ 

๑. การคิดวิเคราะห (Analyzing)    

ทิศนา  แขมมณี และคณะ  ไดใหความหมายและข้ันตอนการคิดวิเคราะห ดังนี้ 
 การคิดวิเคราะหเปนการจําแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง / เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือคนหาองคประกอบ 
และความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น 
 ข้ันตอนการคิด 
 ๑. ศึกษาขอมูล 
 ๒. ตั้งวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล 
 ๓. กําหนดเกณฑในการจําแนกแยกแยะขอมูล 
 ๔. แยกแยะขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดเพ่ือใหเห็นองคประกอบของสิ่งท่ีวิเคราะห 
 ๕. หาความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ และความสัมพันธของขอมูลในแตละองคประกอบ 
 ๖. นําเสนอผลการวิเคราะห 
 ๗. นําผลการวิเคราะหมาสรุปตอบคําถามตามวัตถุประสงค 

๒. การคิดสังเคราะห (Synthesizing)   

 ทิศนา  แขมมณี และคณะ ไดใหความหมายและข้ันตอนการคิดสังเคราะหไววา การคิดสังเคราะหเปน
การนําความรูท่ีผานการวิเคราะหมาผสมผสานสรางสิ่งใหมท่ีมีลักษณะตางจากเดิม 
 ข้ันตอนการคิดสังเคราะห 
 ๑.  กําหนดวัตถุประสงคของสิ่งใหมท่ีตองการสราง 
 ๒.  ศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 ๓.  เลือกขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ๔.  นําขอมูลมาทํากรอบแนวคิดสําหรับสิ่งใหม 
 ๕.  สรางสิ่งใหมตามวัตถุประสงคโดยอาศัยแนวคิดท่ีกําหนด รวมกับขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการคิดท่ีใชเหตุผลโดยมีการศึกษาขอเท็จจริง หลักฐาน และ
ขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ แลวนํามาพิจารณาวิเคราะหอยางสมเหตุผล กอนตัดสินใจวาสิ่งใด 
ควรเชื่อ หรือไมควรเชื่อ ผูท่ีมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ จะเปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
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อยางมีเหตุผล ไมยึดถือความคิดเห็นของตนเอง กอนจะตัดสินใจในเรื่องใดก็จะตองมีขอมูลหลักฐานเพียงพอ
และสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองใหเขากับผูอ่ืนได ถาผูนั้นมีเหตุผลท่ีเหมาะสมถูกตองกวา เปนผูท่ีมี
ความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลและความรู กลาวไดวาผูท่ีมีความคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนผูมีเหตุผล 
 บลูมและกาเย   ไดใหแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปนกระบวนการท่ีเริ่มจาก
สัญลักษณทางภาษา จนโยงมาเปนความคิดรวบยอด เปนกฎเกณฑ และนําเกณฑไปใช โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. สังเกต ใหผูเรียนสังเกต รับรู และพิจารณาคํา ขอความ หรือภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ใหทํากิจกรรม
การรับรู เขาใจ ไดความคิดรวบยอดท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ สรุปเปนใจความสําคัญครบถวน  
ตรงตามหลักฐานขอมูล 
 ๒. อธิบาย ใหผูเรียนอธิบายหรือตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับสิ่งท่ี
กําหนด เนนการใชเหตุผลดวยหลักการ กฎเกณฑ อางหลักฐานขอมูลประกอบใหนาเชื่อถือ 
 ๓. รับฟง ใหผูเรียนไดฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางจากความคิดเห็นของตน ไดฟงและตอบคําถาม 
ตามความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน เนนการปรับเปลี่ยนความคิดอยางมีเหตุผล ไมใชอารมณ หรือถือความคิดเห็น
ของตนเองเปนใหญ 
 ๔. เชื่อมโยงความสัมพันธใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตางและความคลายคลึงของสิ่งตาง ๆ  
จัดกลุมท่ีเปนพวกเดียวกัน หาเหตุผล หรือกฎเกณฑมาเชื่อมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย 
 ๕. วิจารณ จัดกิจกรรมใหผูเรียนวิเคราะหเหตุการณ คํากลาว แนวคิด หรือการกระทําท่ีกําหนด แลว
ใหจําแนกหาขอดี ขอดอย สวนดี สวนดอย สวนสําคัญ หรือสวนท่ีไมสําคัญจากสิ่งนั้น ดวยการยกเหตุผล 
และหลักฐานมาประกอบ เชน บอกวาการกระทํานั้นไมเหมาะสม เพราะอะไร ทําถูกตองเพราะอะไร 
 ๖. สรุป ใหผูเรียนพิจารณาการกระทํา หรือขอมูลตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงเก่ียวของกัน แลวสรุปผล 
อยางตรงไปตรงมาตามหลักฐานขอมูล เชน การกระทํานั้นผูเรียนเห็นวาเปนการกระทําท่ีถูกตอง ควรประพฤติ
ปฏิบัติอยางไร มีเหตุผลสนับสนุนอยางไร ขอความท่ีกลาวมานั้นเชื่อถือไดหรือไมอยางไร 
 กลาวไดวา การฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิดโดยใชวิธีการคิดตาง ๆ นั้น จะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปสู
การตัดสินใจอยางถูกตองเหมาะสม เปนทักษะหนึ่งตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญในดานความสามารถในการคิด เนนความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปน
ระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม  ดังนั้น  ครูผูสอนจึงตองศึกษาหาความรูเก่ียวกับกระบวนการคิดตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการพัฒนา
ผูเรียน 
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ตัวอยางหนวยการเรียนรู 

๑. ตัวอยางหนวยการเรียนรูระดับประถมศึกษา 

ส๑๒๒.....  หนาท่ีพลเมือง ๒   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                          เวลา  ๕  ช่ัวโมง 

๑. หนวยการเรียนรูท่ี ๓  ชื่อหนวยการเรียนรู  สมาชิกท่ีดี  
๒. ผลการเรียนรู 

๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตนในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน 
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

3. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาท่ี ตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและ

โรงเรียน และมีความตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี เปนพ้ืนฐานของการเปนพลเมืองดี 
4. สาระการเรียนรู 

๑. กฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน  
     - การแตงกาย 

            - การเขาแถว 
     - การดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน  
    - การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี  
    - หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ๓. คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง  
       - ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 มีวินัย  
๗. ช้ินงาน / ภาระงาน 

ภาระงานรวบยอด 
- การแตงกายถูกระเบียบ 
- การเขาแถวเปนระเบียบ 
- การดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- การเปนผูนําและสมาชิกท่ีดี 

๘. การวัดและประเมินผล    
  ๑. เกณฑการประเมิน 
  ๒. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
   - ครูประเมินนักเรียน 
   - นักเรียนประเมินตนเอง 
   - เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
  ๓. แบบสรุปผลการประเมิน 
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เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  

ดี พอใช ปรับปรุง 
การแตงกาย 
 

แตงกายสะอาดเรียบรอย 
ถูกระเบียบสมํ่าเสมอ 

แตงกายสะอาดเรียบรอย 
แตไมถูกระเบียบ ตองใหครู
ตักเตือน 

แตงกายไมสะอาด 
และไมถูกระเบียบ 

การเขาแถว เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย
ขณะเขาแถว           

เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย
ขณะเขาแถว โดยครูตอง
ตักเตือน         

เขาแถวไมตรงเวลา  
และพูดคุยขณะเขาแถว  
         

ปฏิบัติตนตามบทบาท
หนาท่ี 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายไดเรียบรอย 
ดวยตนเอง 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายไดเรียบรอย 
โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา 

ไมปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

การเปนผูนําและ         
สมาชิกท่ีดี 

ปฏิบัติตนเปนผูนําท่ีดี 
และเปนสมาชิกท่ีดี         
ของกลุม 

ปฏิบัติตนเปนผูนําท่ีดี  
หรือเปนสมาชิกท่ีดีของ
กลุมโดยมีครูเปนผูแนะนํา 

ไมปฏิบัติตนเปนผูนําท่ีดี 
หรือเปนสมาชิกท่ีดี 

             
วิธีการคิดคะแนน 

 การคิดคะแนน ใหนําคะแนนจากผลการประเมินของครู เพ่ือน และตนเอง มาคิดคะแนนรวมกัน 
โดยกําหนดสัดสวนคะแนน ดังนี้ 
 ครู   ใหคิดคะแนนเต็ม  ๑๒  คะแนน จากคะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน คิดเปน รอยละ  ๖๐ 
 เพ่ือน ใหคิดคะแนนเต็ม    ๔  คะแนน จากคะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  คิดเปน รอยละ  ๒๐ 
 ตนเอง ใหคิดคะแนนเต็ม    ๔  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน   คิดเปน รอยละ  ๒๐ 
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สําหรับครู) 

 

ลําดับท่ี 
ช่ือ - สกุล 

สมาชิกกลุม 

พฤติกรรม 
รวม 

การแตงกาย ระเบียบแถว 
ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาท่ี 

การเปนผูนําและ
เปนสมาชิกท่ีดี 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               

๑๐               
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
  ดี   = ๓   
  ปานกลาง  = ๒    
  ปรับปรุง  = ๑     
 
 

ลงชื่อ………………………………………………………… 
  (…………………………………….……………….) 
             ………./……………/……… 
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สําหรับตนเอง) 

 

ลําดับท่ี 
ช่ือ - สกุล 

สมาชิกกลุม 

พฤติกรรม 
รวม 

การแตงกาย ระเบียบแถว 
ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาท่ี 

การเปนผูนําและ
เปนสมาชิกท่ีดี 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               

๑๐               
 

เกณฑการใหคะแนน 
  ดี   = ๓   
  ปานกลาง  = ๒    
  ปรับปรุง  = ๑     
 
 

ลงชื่อ………………………………………………………… 
  (…………………………………….……………….) 
             ………./……………/……… 
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สําหรับเพ่ือน) 

 

ลําดับท่ี 
ช่ือ - สกุล 

สมาชิกกลุม 

พฤติกรรม 
รวม 

การแตงกาย ระเบียบแถว 
ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาท่ี 

การเปนผูนําและ
เปนสมาชิกท่ีดี 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               

๑๐               
 

เกณฑการใหคะแนน 
  ดี   = ๓   
  ปานกลาง  = ๒    
  ปรับปรุง  = ๑     
 
 

ลงชื่อ………………………………………………………… 
  (…………………………………….……………….) 
             ………./……………/……… 
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แบบสรุปผลการประเมิน (สําหรับครู) 

 

ลําดับท่ี 
ช่ือ-สกุล 

สมาชิกกลุม 

สรุปผลการประเมิน 
รวม 
(๒๐) 

ครู  
(๑๒) 

เพ่ือน 
(๔) 

ตนเอง 
(๔) 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      
๙      

๑๐      
 
 
 

ลงช่ือ………………………………………………………… 
  (…………………………………….……………….) 
             ………./……………/……… 
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๙. กิจกรรมการเรียนรู  

 กิจกรรมท่ี ๑ (๑ ช่ัวโมง) 
๑. ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาวาเพ่ือนคนใดแตงกายถูกระเบียบและเรียบรอย พรอมท้ังใหเหตุผล

ประกอบ 
๒. ครูใหนักเรียนท่ีแตงกายถูกระเบียบและเรียบรอย  เลาวิธีการแตงกายท่ีถูกระเบียบและเรียบรอย  

ครูและนักเรียนรวมกันสรุป 
๓. นักเรียนสํารวจการแตงกายของตนเองวาถูกระเบียบและเรียบรอยหรือไม  หากแตงกายถูกระเบียบ

และเรียบรอย  ใหชวยเหลือเพ่ือนท่ีแตงกายไมถูกระเบียบและเรียบรอย 
๔. นักเรียนบันทึกการแตงกายท่ีถูกระเบียบและเรียบรอยดวยตนเอง  

กิจกรรมท่ี ๒ (๑ ช่ัวโมง) 
๕. ครูสรางสถานการณจําลองการแจกสิ่งของใหนักเรียนมารับ  และใหนักเรียนแสดงความรูสึก 

และความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการรับสิ่งของของนักเรียนและเพ่ือน 
๖. กรณีท่ีนักเรียนแยงกันรับสิ่งของ ใหครูสรางสถานการณจําลองการแจกสิ่งของใหนักเรียนมารับ  

โดยใหนักเรียนเขาแถวรับสิ่งของ และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการรับสิ่งของของ
นักเรียนและเพ่ือน  

๗. ครูเชื่อมโยงใหเห็นความสําคัญของการเขาแถวท่ีเปนระเบียบเรียบรอย 
๘. นักเรียนสาธิตการเขาแถวอยางเปนระเบียบ ในกรณีตาง ๆ เชน การเขาแถวเคารพธงชาติ  

การเขาแถวรับบริการ 
๙. นักเรียนบันทึกการเขาแถวเคารพธงชาติและการเขาแถวรับบริการของตนเองและเพ่ือน 
 
กิจกรรมท่ี ๓  (๑ ช่ัวโมง)  
๑๐. แบงนักเรียนเปนกลุม เลนเกมสรางปราสาท ใหแตละกลุมสงตัวแทนมารับวัสดุ / อุปกรณจากครู 

๑ ชุด (กระดาษหนังสือพิมพเกา ๑ ฉบับ กระดาษกาว ๑ มวน กระดาษ A๔ ๑ แผน) 
๑๑. ครูบอกกติกาและเวลาในการเลนเกมใหทุกกลุมทราบ และใหคํานึงถึง ผลงานจะตอง...สูงท่ีสุด 

แข็งแรงท่ีสุด และสามารถยายจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่งได โดย...ไมลม 
๑๒. นักเรียนเริ่มเลนเกม เม่ือหมดเวลา ใหตัวแทนของแตละกลุมยกผลงานมาสง  และใหแตละกลุม

ออกมาอธิบายวิธีทํา พรอมท้ังบอกวาไดอะไรจากการเลนเกมนี้ ในประเด็นตอไปนี้ 
- บทบาทผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี 
- กระบวนการทํางานกลุม   
- ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 

๑๓. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงานและรวมกันสรุปขอคิดท่ีไดจากการเลนเกม 
๑๔. ครูเชื่อมโยงประเด็นบทบาทผูนํา การเปนสมาชิกท่ีดี และกระบวนการทํางานกลุม ไปสู 

การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน 
๑๕. นักเรียนชวยกันบอกบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอหองเรียนและโรงเรียน 
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กิจกรรมท่ี ๔  (๒ ช่ัวโมง) 
๑๖. นักเรียนเลาประสบการณการดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมายในหองเรียน  
๑๗. ครูเชื่อมโยงใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ 
๑๘. นักเรียนแบงกลุมดูแลพ้ืนท่ีในโรงเรียน และชวยกันกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

สมาชิกในกลุม  และนําไปปฏิบัติ 
๑๙. ครูและนักเรียนรวมกันประเมินการทํางานกลุมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๑๐. ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู  
 ๑. สิ่งของท่ีใชแจกในสถานการณจําลอง 
  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.....  หนาท่ีพลเมือง ๑           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑                ภาคเรียนท่ี ๑                         เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
 
๑. หนวยการเรียนรูท่ี ๓  ชื่อหนวยการเรียนรู  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. ผลการเรียนรู 

๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม    
๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  

๓. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ตัดสินใจโดยใชเหตุผล       

มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม มีความขยันหม่ันเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
๔. สาระการเรียนรู 
      ๑. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
          - มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม 
          - การตัดสินใจโดยใชเหตุผล 
      ๒. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
      ๓. ความขยันหม่ันเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
     ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
      ๑. มีวินัย 
     ๒. ใฝเรียนรู 
      ๓. มุงม่ันในการทํางาน 
      ๔. มีจิตสาธารณะ 
๗. ช้ินงาน / ภาระงาน 
           ภาระงานรวบยอด 

- บันทึกการเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
๘. การวัดและประเมินผล    
     ๑. เกณฑการประเมิน 
 ๒. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
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เกณฑการประเมิน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

๑. ปฏิบัติหนาท่ี 
เปนพลเมืองดี 
(การมีสวนรวม) 

มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ  
หรือกิจกรรม และ 
มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 
ในการแกปญหา 
และรับผิดชอบ              
ในผลท่ีเกิดข้ึน 

มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรม และ 
มีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ       
ในการแกปญหา 

มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม และ 
มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการ
แกปญหาโดยมี 
ครูเปนผูแนะนํา 

มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม  
แตไมมีสวนรวม       
ในการตัดสินใจ      
ในการแกปญหา 

๒. มีวินัยในตนเอง 
(ขยันหม่ันเพียร และ
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี) 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
ดวยความไมยอทอ      
และมีการตรวจสอบ 
ปรับปรุงงานท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ของงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
ดวยความไมยอทอ
และมีการตรวจสอบ
แตไมนําผล 
มาปรับปรุงงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายดวย 
ความไมยอทอโดยมี
ครูเปนผูแนะนํา 

ไมเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๓. ความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
และเสียสละตอสังคม 

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทนและ 
ไมกระทบตอตนเอง
และผูอ่ืน 

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน 

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน ซ่ึงมี
ครูเปนผูแนะนํา 

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอ่ืนโดยหวัง
ผลตอบแทน 
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  
และเสียสละตอสังคม 

ปฏิบัติหนาท่ี 
เปนพลเมืองดี 

(การมีสวนรวม) 

มีวินัยในตนเอง
(ขยันหม่ันเพียร และ      
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี) 

รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒  
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               

๑๐               
 

เกณฑการใหคะแนน 
  ดีมาก = ๔ 
  ดี  = ๓  
  พอใช = ๒    
  ปรับปรุง = ๑ 
 
     

ลงชื่อ………………………………………………………… 
  (…………………………………….……………….) 
             ………./……………/……… 
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๙. กิจกรรมการเรียนรู   

กิจกรรมท่ี ๑ (ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ)  (เวลา ๔ ช่ัวโมง) 
ข้ันนํา 
๑. นักเรียนดู Video Clip เก่ียวกับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย แลวรวมกันวิเคราะหการกระทํา 

ของบุคคลท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองด ี
๒. นักเรียนดูภาพการรวมทํากิจกรรมของประชาชนท่ีเปนประโยชนตอสังคม เชน ปลูกตนไม 

ในสวนสาธารณะ ลอกคลอง ทําความสะอาดชุมชน สรางทางเขาหมูบาน ทําความสะอาดโบราณสถาน  
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ชวยกันกําจัดแหลงเพาะยุงลาย การรณรงคปองกันตอตานยาเสพติด เปนตน 
และรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลถึงผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรมในภาพ ครูเชื่อมโยง 
ใหนักเรียนเห็นวากิจกรรมเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของการกระทําท่ีแสดงถึงการเปนพลเมืองดี 

ข้ันท่ี ๑ การรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ 
   ๓. นักเรียนแบงกลุมรวมกันสืบคนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนท่ัวไป 
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ท่ีแสดงถึงการเปนพลเมืองดีจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ครูชี้แจงวิธีการทํางาน 
กลุมรวมกัน และการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ 

  ข้ันท่ี ๒  การประเมินคุณคาและประโยชน 
๔. สมาชิกในแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดสืบคนมาเลาสูกันฟง แลววิเคราะหตามประเด็นตอไปนี้ 
 - ลักษณะสําคัญของกิจกรรม 

- ผลดีตอผูปฏิบัติ 
- ผลดีตอสังคมและประเทศชาติ 
- สิ่งท่ีนักเรียนสามารถนําไปประยุกตปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  

 ๕. สมาชิกแตละกลุมรวมกันสรุปขอมูลจากการวิเคราะหท่ีแสดงถึงผลดีของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
แลวนําเสนอผลการวิเคราะห  กลุมผูฟงรวมกันเสนอแนะเพ่ิมเติม ครูตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
 ๖. นักเรียนรวมกันเขียนผังมโนทัศนแสดงแนวทางการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม 

ข้ันท่ี ๓  การเลือกและการตัดสินใจ 
๗. สมาชิกแตละกลุมรวมกันเลือกและตัดสินใจอยางมีเหตุผล เพ่ือเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

สังคม เชน 
-  การปลูกตนไมในสวนสาธารณะหรือในโรงเรียน 
-  รวมกิจกรรมประหยัดพลังงาน 
-  รักษาความสะอาดสาธารณสมบัติ 
-  รณรงคตอตานสิ่งเสพติด 
-  เผยแพรความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งทุกระดับ 
-  รวมกิจกรรมกับชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
         ฯลฯ 
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  ข้ันท่ี ๔ การปฏิบัติ 
 ๘. สมาชิกแตละกลุมวางแผนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม มีการแบงหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ แลวนําไปปฏิบัติและบันทึกผลการปฏิบัติในแบบบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสังคม โดยแสดงถึงการปฏิบัติดังนี้ 

-  การรวมมือกันทํากิจกรรมของสมาชิกในกลุมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
-  การแสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

ข้ันสรุป 
    ๙. นักเรียนและครูรวมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และผลดี 
ตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

กิจกรรมท่ี ๒  (กระบวนการสรางความตระหนัก)  (เวลา  ๒  ช่ัวโมง) 
 ข้ันสังเกต  
 ๑๐. นักเรียนสังเกตการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมของเพ่ือนสมาชิกในกลุม (กลุมเดิม 
ในกิจกรรมท่ี ๑) และผลัดกันเลาความประทับใจ หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 
ตอสังคม 

 ข้ันวิเคราะหวิจารณ 
๑๑. สมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี้ 
    - การเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมนั้นสงเสริมใหมีคุณลักษณะของพลเมืองดีอยางไรบาง 
    - ผลของการเขารวมกิจกรรมนั้นสงผลดีตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม อยางไร 

     - นักเรียนไดแสดงความเอ้ือเฟอเผื่อแผหรือเสียสละอยางไรบาง 
     - ขอคิดท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมมีอะไรบาง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางไร 
 ๑๒. ตัวแทนแตละกลุมรวมเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ดวยวิธีการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
 ๑๓. สมาชิกกลุมผูฟง ตั้งคําถามในประเด็นท่ีสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไป              
กลุมผูเสนอผลงานยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและตอบคําถามประเด็นท่ีสงสัยอยางมีเหตุผล ครูตรวจสอบ
ความถูกตองและใหขอเสนอแนะ 

 ข้ันสรุป 
  ๑๔. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความสําคัญและความจําเปนของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  
การมีน้ําใจเผื่อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
 ๑๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนบันทึกพฤติกรรมของตน ลงในสมุดบันทึกความดี และ 
สงครูผูสอนตามกําหนดเวลา เพ่ือใหครูประเมินผลงานตามประเด็นตอไปนี้ 

- การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม 
- การแสดงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
- ความขยันหม่ันเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 

๑๐. ส่ือ / แหลงการเรียนรู   
      ๑. Video Clip เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
      ๒. ภาพกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคม  
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 
1.  นายวินัย  รอดจาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  นายกมล  รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.  นางอองจิต  เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.  นางเบญจลักษณ  น้ําฟา ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู สพฐ. 
5.  นางสาวไพรวัลย  พิทักษสาลี ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะทํางานยกรางเอกสาร 
1.  นายสุชาติ  วงศสุวรรณ ประธาน 
2.  นางสาวไพรวัลย  พิทักษสาลี รองประธาน 
3.  นางวลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูทรงคุณวุฒิ 
4.  นางสุคนธ  สินธพานนท ผูทรงคุณวุฒิ 
5.  นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ ผูทรงคุณวุฒิ 
6.  นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา 
7.  นายอรรถพล  อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
8.  นายวัฒนา  อัคคพานิช  นักวิชาการอิสระ  
9.  ร.ต.อ.สมบัติ  สิทธิบุศร ผูอํานวยการฝายพัฒนาการมีสวนรวม กกต. 
10.  นางสาวศิริณี  ศิริพงษพันธ ฝายกิจการเลขาธิการ กกต. 
11.  นางสาวอัญชลี  เกษสุริยงค ศึกษานิเทศก สพป.ราชบุรี เขต 1 
12.  นายพงศศักดิ์  กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
13.  นางสาววัชรี  เหลมตระกูล ศึกษานิเทศก สพป.ลําปาง เขต 1 
14.  นายแกลวกลา  ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก สพป.จันทบุรี เขต 1 
15.  นางรวิสา  สมานรักษ ศึกษานิเทศก สพม. เขต 2 (กรุงเทพฯ) 
16.  นางนาฏธยาน  รอดสน ศึกษานิเทศก สพม. เขต 3 (นนทบุรี) 
17.  นางเพชราภรณ  อยูนาน ศึกษานิเทศก สพม. เขต 4 (สิงหบุรี) 
18.  นายเสถียร  เท่ียงธรรม ศึกษานิเทศก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 
19.  นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก สพม. เขต 33 (สุรินทร) 
20.  นายประดิษฐ  ทองคําปลิว รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
21.  นางนิตยา  ม่ันชํานาญ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ จ.ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 
22.  นางสาวกัลยา  ม่ันในธรรม โรงเรียนราชวินิต ประถม สพป.กรุงเทพมหานคร 
23.  นางแววนภา  กาญจนาวดี โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
24.  นางพรทิพา  คําแหง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) สพป.กทม. 
25.  นางชนิษฐภาณ   ไชยพรหม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) สพป.กทม. 
26.  นางละออ  ปนทอง โรงเรียนวัดทุงแฝก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
27.  นางจันทนา  ปานรัตน โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป.สิงหบุรี 
28.  นายสุธารักษ  พันธวงศรัตน โรงเรียนบานตนปรง สพป.ตรัง เขต 2    
29.  นางสาวอารีรัตน  หนูจรเพชร โรงเรียนบานตนปรง สพป.ตรัง เขต 2    
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30.  นางนงนุช  สีลอ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ สพป.อุตรดิตถ เขต 1 
31.  นางอังสนา พิไสยสามนตเขต โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ สพม.เขต 1 
32.  นายสุรเศรษฐ  บุญเกตุ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี  สพม.เขต 8  
33.  นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) จ.พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 
34.  นางสาวสุชาดา  สังขเสือโพธิ์ โรงเรียนราษฎรนิยม จ.นนทบุรี สพม.เขต 3 
35.  นางสาวกนกวรรณ  โกนาคม โ ร ง เร ีย น น ว ม ิน ท ร า ช ิน ูท ิศ เต ร ีย ม อ ุด ม ศ ึก ษ า พ ัฒ น า ก า ร  จ . ส ม ุท ร ป ร า ก า ร  ส พ ม . เข ต  6  
36.  นางสุคนธ  เทพณรงค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 
37.  นางสาวอุไรรัตน  มากนุย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 
38.  นางนิธิดา  เบาศร ี โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแกน สพม. เขต 25 
39.  นางสาวบรรจง  มุกดา โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแกน สพม.เขต 25 
40.  นางละเอียด  สุขจิตต โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จ.ลําปาง สพม. เขต 35 
41.  นางวิมลรัตน  ศรีสุข โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จ.กําแพงเพชร สพม. เขต 41 
42.  นายบรรดิษฐ  กลางนภา โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จ.กําแพงเพชร สพม. เขต 41 
43.  นางสาวชมัยพร  ธีรพงษ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จ.กําแพงเพชร สพม. เขต 41 
44.  นางสาวเยาวลักษณ  เตียรณบรรจง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาสื่อการเรียนรู 
45.  นายธัญญา  เรืองแกว ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
46.  นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 
47.  นางสาวชยพร  กระตายทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
48.  นางปานทิพย  จตุรานนท สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
49.  นางมัทนา  มรรคผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
50.  นางสาวอนัญญา  นวาวัตน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
51.  นางวรรณี  จันทรศิริ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
52.  นายปรีชา  หม่ันคง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
53.  นายเฉลิมชัย  พันธเลิศ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
54.  นายอนุจินต  ลาภธนาภรณ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
55.  นายประชา  ออนรักษา 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.  นางมัทนา  มรรคผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
13.  นางสาวอนัญญา  นวาวัตน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
14.  นายเฉลิมชัย  พันธเลิศ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
15.  นายอนุจินต  ลาภธนาภรณ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
16.  นายประชา  ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

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

ออกแบบปกและภาพประกอบ 

1.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2.  นายอิทธิชัย  ไชยสวน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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