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คำนำ 
 

    หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดทำข้ึนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 
27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545  ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

    สาระหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ฉบับนี้ประกอบด้วย 
ความนำ  คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ วัดรายปี คำอธิบายรายวิชา 
การจ ัดหน ่วยการเร ียนร ู ้  แนวทางการจ ัดการเร ี ยนร ู ้   การว ัดและประเม ินผลการเร ี ยนรู้   
สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้
ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามที่ต้องการ 

  สาระหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตร
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มี  
ส่วนร่วมดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 
………..………………………………. 

 
   ด้วยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ได้จัดทำหลักสูตรของโรงเรียน พุทธศักราช 2563 โดยได้  
   ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้  และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ลงวันที่ 
5 มกราคม    2563 รวมทั้งประกาศ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ  วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ลงวันที่ 8 มกราคม 2563  หลักสูตรของโรงเรียนมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้  
          ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่ 7    พฤษภาคม 2563  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่ 7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
                                                                  
              (นายอับดุลฮาเล็ม  มะละวา)                                      (นางรอยทรง  การีอูมา) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
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สาระหน้าที่พลเมือง 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 

 ๑. พัฒนาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. จัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ครอบคลุมความรู้ ทักษะและคุณธรรม 
 ๓. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเครื่องมือประเมินผล 
 ๔. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อ/นวัตกรรมและประเมินผลเป็นระบบ 
 ๕. พัฒนาผู้เรียนโดยกระบวรการวิจัยในชั้นเรียน สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย (GOAL) 
 

 ๑. ความรู้ (K : Knowledge) : สาระสำคัญหรือสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ทักษะ/กระบวนการ (P : Process) : ความสามารถ ทักษะกระบวนการในการทำงาน 
และการพัฒนาตนเอง 
 ๓. คุณธรรม จริยธรรม (A : Attitude) : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C : Competence) 
 

สมรรถนะของผู้เรียน 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ง
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและการส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิด
สร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  บนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และ 
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆในสังคม แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 



2 
 

 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วม กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
   ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
           ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
           ๓. มีวินัย  
           ๔. ใฝ่เรียนรู ้
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง    
           ๖. มุ่งม่ันในการทำงาน  
           ๗. รักความเป็นไทย    
           ๘. มีจิตสาธารณะ 
 

 ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพ่ือสร้างคนไทยที่เข้มแข็งนำไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้  
           ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
           ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
           ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
           ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม  
           ๕. รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม  
           ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
           ๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
           ๘. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
           ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รูท้ำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
           ๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่ายและขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
           ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
           ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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จุดเน้น ๕ ประการ 
           จุดเน้นที่ ๑ ความเปน็ไทย  

           จุดเน้นที่ ๒ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            จุดเน้นที่ ๓ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
           จุดเน้นที ่๔ ความปรองดอง สมานฉันท์ 
           จุดเน้นที ่๕ ความมีวินัยในตนเอง   

 

การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
  

ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้  
 

        ๑. การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นทั้ง ๕ นั้น มีเป้าหมายสำคัญเพ่ือให้
เยาวชน มีลักษณะที่ดีของคนไทย เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณีไทยเห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิต  ตามวิถีประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายและ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๑๒  ประการ  
        ๒. รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง มีผลการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเน้นให้ผู้เรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าในเรื่อง ที่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากรายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
        ๓. การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง สามารถจัดทำได้ ๒ ลักษณะ คือ  
              ๓.๑ การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นแต่ละจุดเน้น โดยบูรณาการจุดเน้นที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง  
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของจุดเน้นที่ ๑ - ๔ ที่เก่ียวข้อง  
              ๓.๒ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๕ จุดเน้น โดยต้องวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ในแต่ละจุดเน้น
ว่า เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงหรือมีประเด็นร่วมกันในเนื้อหาต่าง ๆ และตั้งเป็น Theme (หัวเรื่อง)  
          ๔. การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจจัดให้สอดคล้องกับเหตุการณ ์สถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับจุดเน้น ทั้ง ๕ จุดเน้น 
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การเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง: แนวปฏิบัติสำคัญ 
 การเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองมีจุดเน้นสำคัญ คือ ต้องการให้เยาวชนไทยเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมไทย คือ มีความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองดีที่มีวิถีชีวิตและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปรองดอง สมานฉันท์ พร้อมด้วยคุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง 
ดังนั้น การเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมนี้ จึงเน้นที่การปฏิบัติลงมือทำ (Action) เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องทำให้การเรียนการสอนมีความหมายและ
มีคุณค่าแก่ผู้เรียน เพ่ือจะทำให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่เยาวชนและสังคมโดยรวม  

  แนวปฏิบัติสำคัญท่ีจะทำให้การเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
1. ผู้สอนต้องเข้าใจมโนทัศน์ (Concept) สำคัญของรายวิชานี้ นั่นคือ การเข้าใจในจุดเน้นที่เป็น

พ้ืนฐานสำคัญ ซึ่งวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ต้องการพัฒนาทักษะ ค่านิยม และคุณลักษณะ ซึ่งสะท้อนด้วย
การปฏิบัติ (Action) 

2. การวางแผนการสอนจะต้องเน้นการพัฒนาที ่ต ่อเนื ่อง (Continuous Development) ของ
กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งกระบวนการพัฒนาค่านิยม เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ดังนั้น การวางแผนการสอนควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ทำกิจกรรม ดังนี้ 

1) ตั้งคำถามด้วยตนเองเพ่ือการสืบค้น 
2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล 
3) ฝึกการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจริง (Real Data) ในสภาพจริง ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญการสอน 

สังคมศึกษาหลายท่านเสนอว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สำรวจ (Survey) หรือสัมภาษณ์ จากแหล่งข้อมูลที่
เป็นปฐมภูมิ 

4) ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันกับเพ่ือน รวมทั้งบุคคลอ่ืนในชุมชนตามโอกาสและวุฒิภาวะ 
ของผู้เรียน 

5) นำเสนองาน หรือผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น จัดอภิปราย ทำป้ายนิเทศ จัด
นิทรรศการ แสดงบทบาทสมมุติ จัดทำ Video Clip เป็นต้น 

3. การสอนหน้าที่พลเมืองต้องเน้นความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้อง (Relevant) การลงมือทำ 
หรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Engaging) และเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning) 

3.1 ความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้อง (Relevant) คือ การใช้ประเด็นจริง (Real Issue) ที่
เป็นปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับความคิดของคนว่าจะถูก หรือผิด ดี หรือไม่ดี มีคุณค่า หรือไม่มีคุณค่า เพ่ือการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง แต่ในกรณีใช้ประเด็นจริง ผู้สอนควรใช้วิจารณญาณ 
เพราะบางประเด็นอาจมีความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อสังคม รวมทั้งควรคำนึงถึงวัยและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียนด้วย 

3.2 การลงมือทำ หรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Engaging) การเรียนจากประสบการณ์จริง ถือว่า 
เป็นหลักการสำคัญของการสอนหน้าที่พลเมืองและเป็นที่ยอมรับของนักการศึกษาทั่วโลก ดังนั้น การลงมือ
ทำ (ปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่องกับประเด็นจริง (Real Issue) หรอืเหตุการณ์จริง ทั้งในระดับครอบครัว ห้องเรียน 
โรงเรียนหรือชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นข้อเสนอแนะในประเด็นจริง หรือเหตุการณ์จริง ที่
อาจนำมาใช้กับผลการเรียนรู้ของรายวิชาหน้าที่พลเมืองได้ 
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น จัดให้มีกรรมการห้องเรียน  สภานักเรียน 
การแก้ปัญหา   เช่น จัดกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมและ 

                               สาธารณสมบัติ 
  วันสำคัญ / เหตุการณ์สำคัญ เช่น  จัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ 

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

       จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ วันประชาธิปไตย 
                                                                     สากล 

 การรณรงค์                       เช่น  จัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการฉ้อราษฎร์
บังหลวง 

  การมีจิตสาธารณะ  เช่น จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ หรือ 
       ผู้ที่เดือดร้อน  

  การยอมรับ-   เช่น การทำแบบวัดเจตคติ การทำวิจัยเกี่ยวกับ 
  ในความหลากหลาย-ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

    
3.3 เรียนอย่างกระตือรือร้น  (Active) การเรียนอย่างกระตือรือร้น ก็คือ การเรียนที่ผู้เรียนต้อง 

“ทำ” หรือ “do” ทั้งนี้ การเรียนโดยผ่านการอภิปราย (Discussion) เป็นวิธีที่สำคัญในการเรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมือง เพราะการอภิปรายเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนและทักษะของความเป็นพลเมือง (Citizenship skill) 
เพ่ือแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายโดยทั่วไปคงไม่ใช่การอภิปรายที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความเป็นพลเมือง (Citizenship Discussion) Sandie Llewellin (2001) นักการศึกษา
ด้านความเป็นพลเมือง (Citizenship Education) ได้เสนอว่า การอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริง (Real Life Issue)  
2. เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน (Deal with Public Dimension of Life ) 
3. เกี่ยวข้องกับเยาวชนในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่ง (Relate to Young People as 

Citizens)  
3.4 การเรียน (Learning) การเรียนรู้เรื่อง หน้าที่พลเมืองจะมีประสิทธิภาพ ต่อเมื่อมีบรรยากาศ

ของห้องเรียนที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีบรรยากาศของการใช้อำนาจ หรือทำให้ผู้เรียนเกิดความ
ไม่สบายใจ กลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนในบริบทของสังคมไทยเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 

1. จัดการทำงานเป็นกลุ่มเล็ก เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ทั่วถึงกว่าการ
ทำงานในกลุ่มใหญ่ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนกำหนดกติกาในการทำงาน คุณภาพของงาน ประเด็นการ
อภิปรายหรือประเด็นที่จะศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าการเรียน หรือ
การทำงานนั้นมีความหมายและมีคุณค่า จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องและตั้งใจ (Engaging) 

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นและเมื่อมีข้อสรุปความคิดเห็นของทุกคน 
ควรจะอยู่ในข้อสรุปนั้น ๆ ด้วย 

4. ครูควรสร้างความรู้สึกว่าการประสบความสำเร็จ คือ การเรียนรู้ หรือการทำงาน โดย
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เป็นรางวัลที่น่าภูมิใจ 
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5. ครูควรคำนึงถึงการเรียนรู ้หลาย ๆ รูปแบบ (Learning Style) ของผู ้เรียน การจัด
กิจกรรมจึงควรมีหลากหลาย เช่น การสาธิต การตอบคำถาม การอภิปราย การค้นคว้าวิจัย การทำโครงการ  
การสำรวจ การแก้ปัญหา การใช้เกม การแสดงบทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จำลอง การใช้กรณีศึกษา  
(Case Study) โดยมีการทำงานกลุ่มเล็กและรายบุคคล 

6. กรณีการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการควรจัดให้ครบขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง แต่ครูก็อาจนำ 
บางขั้นตอนมาจัดกิจกรรมแยกได้ เช่น กิจกรรมการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนการสอนหลายรูปแบบสามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมแยกออกมาได้ตามความเหมาะสม เป็นการฝึ ก
ความสามารถในการวิเคราะห์ หรือการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้เรียน 

7. ครูควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการจัด 
การเรียนรู้เพื่อสะท้อนการปฏิบัติของผู้เรียนในสภาพจริง ทั้งนี้ การวัดและประเมินหน้าที่พลเมืองต้องมีการ
ประเมินภาระงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ การสร้างลักษณะนิสัย รวมทั้งกระบวนการทำงานและ
คุณภาพงาน ด้วยวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

จากหลักการสอนทั้ง 4 หลัก ข้างต้น Sadie  Llewellin  (2001) ได้สรุปหลักการสอนว่าเป็น R-
E-A-L: Relevant,  Engaging  and Active  Learning และแสดงความเห็นว่าการทำงานในลักษณะโครงงาน  
(Project Work) เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
รับผิดชอบในการเรียนรู้มีวินัย และเป็นการเรียนรู้ที่เป็น Active  Learning ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาประเด็นต่าง 
ๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นจริง ศึกษาปัญหาอุปสรรค และเรียนรู้ในการแก้ไข เรียนรู้บทบาทของพลเมืองดีในสังคมเพ่ือ
การเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต 

 
จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย  
   1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  
  2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา 

ประเพณี) 
จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  
  การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาต ิยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1. การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์  
   1. การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 
   2. การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 
จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง  

ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก 
การกระทำของตนเอง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 11231   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                  เวลา  40  ชัว่โมง                  
            

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การ
ทักทายด้วยวาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสำคัญของ
ภาษาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงานในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ได้
ประโยชน์สูงสุด ความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำขอตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความสำคัญของภาษาไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง ๑  

รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย ชั่วโมง น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ ไทยต้องเป็นไทย ๘ ๒๐ 
๒ ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ๘ ๒๐ 
๓ พลเมืองดีของไทย ๘ ๒๐ 
๔ อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ๘ ๒๐ 
๕ มีวินัยคือไทยแท้ ๘ ๒๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 12232   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                  เวลา  40  ชัว่โมง                  
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพ
อ่อนน้อม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความขยันและอดทน หลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเองและ รู้ รัก สามัคคี และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำขอตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบและการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง 2  

รหัสวิชา ส ๑2๒๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย ชั่วโมง น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ๖ ๑๕ 
๒ ศิลปวัฒนธรรมไทย ๗ ๑๕ 
๓ ยึดมั่นในสถาบัน ๗ ๒๐ 
๔ คนดีของสังคม ๗ ๒๐ 
๕ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๗ ๑๕ 
๖ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๖ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 13233   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                  เวลา  40  ชัว่โมง                  
 

 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือน และการปฏิบัติตามกาลเทศะ  

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงานในเรื่องการการมีส่วนร่วมและความเพียร 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู ้มีวินัยในตนเอง ในเรื ่องความซื ่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่อง
การใช้และการดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ฐานะ
สมาชิกที ่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู ้มีวินัยในตนเอง ในเรื ่อง ความซื ่อสัตย์ สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำขอตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพ่ึ งพาซึ่งกันและกัน ด้วยการไม่
รังแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชน ในกรณี
การใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง ๓  

รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย ชั่วโมง น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ๖ ๑๕ 
๒ ศิลปวัฒนธรรมไทย ๗ ๑๕ 
๓ ยึดมั่นในสถาบัน ๗ ๒๐ 
๔ คนดีของสังคม ๗ ๒๐ 
๕ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๗ ๑๕ 
๖ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๖ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 

กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดเน้นที่ ๑ ความเป็นไทย  
๑.๑ ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๔  ๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มี 

มารยาทไทย  
มารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ  
- การกล่าวคำต้อนรับ  
- การกล่าวแนะนำตนเอง  แนะนำสถานที่ 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้ทำประโยชน์ในสังคม  

ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชนในสังคม  

๑.๒ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป. ๔  ๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น 

 
จุดเน้นที่ ๒ รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
  การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป. ๔  ๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึง  

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน  
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

- การใช้สินค้าไทย  
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
- การรักษาสาธารณสมบัติ  
- การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริย
วัตร  

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท  
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑. พระบรมราโชวาท  
    - การมีวินัย  
    - การข่มใจ  
๒. หลักการทรงงาน  
   - ประโยชนสวนรวม  
   - พออยู่พอกิน 
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จุดเน้นที่ ๓ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๓.๑ การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๔  ๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตาม  

ข้อตกลง กติกา ของห้องเรียน  
๑. ข้อตกลงกติกา ในห้องเรียน  
    - การรักษาความสะอาด  
    - การรักษาของใช้ร่วมกัน  
    - การส่งงาน  
๒. การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อตกลง  กติกา ด้วยหลักเหตุและผล และยึดถือ
ประโยชนส่วนรวม 

๓.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๔ ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่  

มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน  

๑. บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว และห้องเรียน  
- การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี  
- การมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
- การปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับ  
เสียงข้างน้อย  
๒. กิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวและห้องเรียน 

 
จุดเน้นที่ ๔ ความปรองดอง สมานฉันท์  
๔.๑ การอยูร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๔  ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๑. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ 
๒. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพ่ึงพาซึ่งกัน  
และกัน  
- ไมรังแก ไมทำร้าย  
- ไมล้อเลียน  
- ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งบัน 
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๔.๒ การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี  
 
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๔ ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง  

ในท้องถิ่น และเสนอแนวทางการแกปัญหา  
โดยสันติวิธี  

ความขัดแย้งในท้องถิ่น และแนวทางการแกปัญหา  
โดยสันติวิธี ในกรณี  
- การใช้สาธารณสมบัติ  
- การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
จุดเน้นที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง  
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก  
การกระทำของตนเอง  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๔ – ๖ ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง  

- ความซื่อสัตย์สุจริต  
- ขยันหมั่นเพียร อดทน  
- ใฝ่หาความรู  
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  
(การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองให้นำไปบูรณา
การ กับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของ
จุดเน้น ที่ ๑ - ๔ ที่เกี่ยวข้อง)  
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 14234   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                  เวลา  40  ชัว่โมง                  
 

            
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับ 

การแนะนำตัวเองและแนะนำสถานที่  แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม มีส่วน
ร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสั ตย์ สุจริต 
อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นความสำคัญและแสดงถึงความร ักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ใน
เรื่องการมีวินัยและการข่มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกิน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีส่วนในการสร้างและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน และเรื่องการรักษา
ความสะอาด การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง 
กติกาด้วยเหตุและผลและยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที ่ฐานะสมาชิกที ่ดีของ
ครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำขอตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการไม่
รังแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น ใน
กรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ครอบครัวและห้องเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๔ 
รหัสวิชา ส๑๔๒๐๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติ 
ตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำ
ประโยชน์ในสังคม 
๓. มีส่วนร่วมใน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 

    การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
ในพิธีการต่างๆ แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ใน
สังคม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง นับว่าเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

๑๐ ๒๕ 

๒ เทิดทูนสถาบัน
หลัก 

๔. เห็นความสำคัญและ 
แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระ 
บรมราโชวาท หลักการ
ทรงงาน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 

การแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด 
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ Iรวมถึงการใช้สินค้า
ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสาธารณสมบัติ 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี การ
ปฏิบัติตนตามพระจริยวัตร ปฏิบัติ
ตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
การมีวินัยและการข่มใจ หลักการ
ทรงงานในเรื่องประโยชน์ส่วนรวม 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
อดทน และมีวินัยในตนเอง เป็นการ
ช่วยธำรงรักษา ชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่ไทย
สืบไป 

๑๐ ๒๕ 
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ลำดับ
ที ่

 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๓ คนดีของสังคม ๖. มีส่วนร่วมในการสร้าง 
และปฏิบัติตามข้อตกลง
กติกาของห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตามบทบาท 
หน้าที่ มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ
กิจกรรมของครอบครัว
และห้องเรียน 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 
 
 

การมีส่วนร่วมในการสร้างและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของ
ห้องเรียนในเรื่องการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใช้ร่วมกัน
และการส่งงาน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อตกลง กติกาด้วยหลัก
เหตุผล และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม การปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัวและห้องเรียนใน
เรื่องการเป็นผู้นำและการเป็น
สมาชิกท่ีดี การมีเหตุผลยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการ
ปฏิบัติตามเสียงข้างมากและ
ยอมรับฟังเสียงข้างน้อย   มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว
และห้องเรียน และปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง เป็นการ
แสดงออกถึงการเป็นคนดีของ
ชาติช่วยให้ชาติมั่นคงและสงบสุข 
 

๑๐ ๒๐ 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๔ สามัคคีคือพลัง ๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นอย่างสันติและพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความ 
ขัดแย้งในท้องถิ่นและ
เสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 

 การ ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
เรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่น
กำเนิด สถานะของบุคคล  การ
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสันติและ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
การวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง
ในท้องถิ่น ในกรณีการใช้สาธารณ
สมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
โดยสันติวิธีด้วยการปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง ช่วยให้เกิดเกิด
ความสงบสุขในชาติ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ ๒๐ 

                                                                                                     ระหว่างปี ๙๐ 
                                                                              ปลายปี (การทดสอบคุณลักษณะ) ๑๐ 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ 
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ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 

กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดเน้นที่ ๑ ความเป็นไทย  
๑.๑ ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๕  ๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มี 

มารยาทไทย  
มารยาทไทย  
- การสนทนา  
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ  
- การต้อนรับผู้มาเยือน  

๒. รู้คุณค่าและบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การรู้คุณค่า  การใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า และ  
การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๑.๒ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป. ๕  ๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย  

 
จุดเน้นที่ ๒ รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
  การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป. ๕  ๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึง  

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน  
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

- การใช้สินค้าไทย  
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
- การรักษาสาธารณสมบัติ  
- การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริย
วัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท  
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑. พระบรมราโชวาท  
    - เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ 
    - ความสามัคคี  
๒. หลักการทรงงาน  
    - ทำตามลำดับขั้น  
    - ทำงานอย่างมีความสุข 
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จุดเน้นที่ ๓ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๓.๑ การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๕  ๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตาม  

กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน  
๑. กฎ ระเบียบ ในโรงเรียน  
    - การรักษาความสะอาด  
    - การรักษาของใช้ร่วมกัน  
    - การดูแลพ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมาย  
๒. การใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ  
ระเบียบ ด้วยหลักเหตุและผล  และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

 
๓.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๕ ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่  

มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  
ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน  

๑. บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน และโรงเรียน  
- การยึดถือหลักความจริง ความดีงาม  
ความถูกต้อง และหลักเหตุผล  
- การยึดถือประโยชนของส่วนรวมเป็นสำคัญ  
- การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม 
๒. กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน และโรงเรียน 

 
จุดเน้นที่ ๔ ความปรองดอง สมานฉันท์  
๔.๑ การอยูร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๕ ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-  

วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
อย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดล้อม 
 ๒. การอยรู่วมกันอย่างสันติและการพ่ึงพาซึ่งกัน  
และกัน  
- เคารพซึ่งกันและกัน  
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน  
- ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งบัน 
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๔.๒ การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี  
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๕ ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง 

ในภูมิภาคของตนเอง และเสนอ แนว
ทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  

ความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง และแนวทาง  
การแกปัญหาโดยสันติวิธี  
- การจัดการทรัพยากร (น้ำ ปไม้  ที่ดิน)  
- การขัดแย้งทางความคิด 

จุดเน้นที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง  
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก  
การกระทำของตนเอง  
 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๔ – ๖ ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง  

- ความซื่อสัตย์สุจริต  
- ขยันหมั่นเพียร อดทน  
- ใฝ่หาความรู  
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  
(การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองให้นำไปบูรณา
การ กับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของ
จุดเน้น ที่ ๑ - ๔ ที่เกี่ยวข้อง)  
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 15235   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                  เวลา  40  ชัว่โมง                  
 
            

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
และการต้อนรับผู้มาเยือน รู ้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแสดงถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่
ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื ่องความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอย่างมีความสุข 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู ้มีวินัยในตนเอง ในเรื ่องความซื ่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีส่วนในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกันและการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ 
ระเบียบ ด้วยเหตุและผลและยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การ
ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การยึดถือหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำขอตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนาและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง ใน
เรื่องการจัดการทรัพยากร และความขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความร ักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  และ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๕ 
รหัสวิชา ส๑๔๒๐๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ๑.เห็นคุณค่า และ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทไทย 
๒.รู้คุณค่าและ
บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
๓.มีส่วนร่วมใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง 

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
ในการสนทนา  การรู้จักกาลเทศะ 
และการต้อนรับผู้มาเยือน ใช้และ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด มีส่วนร่วมใน
ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเองเป็น
พ้ืนฐานของความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ที่ต้องปฏิบัติด้วยความ
ตั้งใจจนเกิดเป็นนิสัย 

๖ ๑๕ 

๒ รักชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษัตริย์ 

๔.เห็นคุณค่าและ
แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๕.ปฏิบัติตนตาม
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน 
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้า
ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสาธารณสมบัติ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ตาม
พระราชจริยวัตร พระจริยวัตร 
และพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความ
สามัคคี หลักการทรงงาน
ตามลำดับขั้น และทำงานอย่างมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

๑๐ ๒๕ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

  ๑๐.ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง 
 

ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเองเป็น
ลักษณะที่ดีของคนไทย 
 

  

๓ ความเป็น
พลเมืองดีใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

๖. มีส่วนร่วมใน
การสร้างและ
ปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบของ
โรงเรียน 
๗.ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ มี
ส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ใน
กิจกรรมของ
ห้องเรียนและ
โรงเรียน 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง 

การมีส่วนร่วมในการสร้างและ
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของ
โรงเรียนด้วยหลักเหตุผล 
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
ยึดถือหลักความจริง ความดีงาม 
ความถูกต้อง ความเสมอภาค 
ความยุติธรรม มีวินัยในตนเอง 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หา
ความรู้และ 
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเองเป็นการปฏิบัติตนใน
ฐานะพลเมืองดีของชาติตาม
ระบอบวิถีประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

๑๒ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๔ ความปรองดอง
สมานฉันท์ 

๘.ยอมรับความ
หลากหลายทาง
สังคม วัฒนธรรม
ในท้องถิ่น และ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ และพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหา 
ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคของตนเอง 
และเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา
โดยสันติวิธ ี
๑๐.ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง 

การยอมรับความหลากหลายของ
สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นในเรื่องวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนา และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติและพ่ึงพากันด้วย
การเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อเกิด
ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของ
ตนเอง สามารถเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วย
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเองและผู้อ่ืน 

๑๒ ๒๕ 

                                                                                                        ระหว่างปี ๙๐ 
ปลายปี (การทดสอบคุณลักษณะ) ๑๐ 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 16236   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                  เวลา  40  ชัว่โมง                  
 
            

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา  
การปฏ ิบ ัต ิตนตามกาลเทศะ และการต ้อนร ับผ ู ้มาเย ือนม ีส ่วนร ่วมและช ักชวนผ ู ้อ ื ่นอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื ่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่าย และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในการใช้และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรี ยน ด้วยการเป็นผู้นำและการเป็น
สมาชิกที ่ดี การยึดถือประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสำคัญ การใช้สิทธิและหน้าที ่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที ่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำขอตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนาและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไ ม่แสดง
กิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ใน
เรื่องการละเมิดสิทธิ การรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความร ักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที ่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน

กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  

และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง ๖  

รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย ชั่วโมง น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ๖ ๑๕ 
๒ ศิลปวัฒนธรรมไทย ๗ ๑๕ 
๓ ยึดมั่นในสถาบัน ๗ ๒๐ 
๔ คนดีของสังคม ๗ ๒๐ 
๕ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๗ ๑๕ 
๖ แตกต่าง ไม่แตกแยก ๖ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 21231   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 1            เวลา  20  ชั่วโมง             จำนวน  0.5  หน่วยกิต     
 
          

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมี
สัมมาคารวะ 

แสดงออกถึงความเอื ้อเฟื ้อเผ ื ่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห ็นคุณค่าละอนุร ักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการก ระทำ
ของตนเอง 

ปฏิบัต ิตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ใน
เรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กรบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ   จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
๒.  แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓.  เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21232   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 2            เวลา  20  ชั่วโมง             จำนวน  0.5  หน่วยกิต     
 

 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง  ๆ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
               ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาคม
อาเซียนในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพึ่งพาซึ่งกันและกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท 
ความคิดเห็นไมต่รงกัน ด้วยการเจราจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ฝ่าหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง 
              โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กรบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
               เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ   จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. ปฏิบัติตนเป็นผลเมืองดี ตามวิธีประชาธิปไตย 
๔. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
๕. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
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                    โครงสร้างรายวิชา 
              รายวิชาเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง ๑  

                    รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่๑  เวลา ๒๐ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ 
ข้อที่ 

ชั่วโมง น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ รวมใจอนุรักษ์ความเป็นไทย  ๑ และ ๓ ๗  

๒ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ๔ ๗  

๓ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ๒, ๖ และ๑๐ ๖  
 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย 
1.1 ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ) 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.2 1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ 

มารยาทไทย 
มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแต่งกาย 
- การมสีัมมาคารวะ 

๒. แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มี 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
ต่อสังคม 

ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 

 
 1.2  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี) 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.2 ๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสาน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทย 

 
จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาต ิยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.2 ๔. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มี 

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง 
  - ความรักชาติ   
  - การยึดมั่นในศาสนา  
  - การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
-  การมีสต ิ
-  ความขยันอดทน 
๒. หลักการทรงงาน 
- ภูมิสังคม  
- ขาดทุนคือกำไร  

 
 
 
 
จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
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ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.2 ๖ .ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี-

ระชาธิปไตยป  
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
- การติดตามข่าวสารบ้านเมือง  
- ความกล้าหาญทางจริยธรรม  

- การเป็นผู้นำ และการเป็นสมาชิกที่ดี  
 
๓ .๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
      ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.2 ๗  .มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจ 
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทัน
ข่าวสาร 

1. การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ต่อกิจกรรมของห้องเรียน และโรงเรียน 
2. การตรวจสอบข้อมูล 
๓  .การรู้ทันข่าวสาร  

 
จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.2 ๘  .เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน  

ในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน 
 

1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม 
2. การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 
การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

    - เคารพซึ่งกันและกัน  
    - ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน  

    - ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน  
 

4.2  การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 
ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.2 ๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง 

การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๑  .ความขัดแย้ง  

  - การละเมิดสิทธิ  
  - การใช้ของส่วนรวม  

๒  .การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี   
  - การเจรจาไกล่เกลี่ย  

  - การเจรจาต่อรอง   
  - การระงับความขัดแย้ง   

จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
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ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก 
การกระทำของตนเอง 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.1 – ๓ 

 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง  

- ความซื่อสัตย์สุจริต  
- ขยันหมั่นเพียร อดทน  
- ใฝ่หาความรู้  
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

(การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองให้นำไป
บูรณาการกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ของจุดเน้น 
ที่ ๑ - ๔ ที่เกี่ยวข้อง) 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 22233   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1            เวลา  20  ชั่วโมง             จำนวน  0.5  หน่วยกิต     
 

 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมี

สัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอื ้อเฟื ้อเผ ื ่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห ็นคุณค่าละอนุร ักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 

ปฏิบัต ิตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ใน
เรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กรบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ   จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑.       มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
๒.     แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓.      เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔.      ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 22234   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2            เวลา  20  ชั่วโมง             จำนวน  0.5  หน่วยกิต     
 

 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง  ๆ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

  เห็นคุณค่าของการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุข และพึ ่งพาซึ ่งกันและกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจราจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ฝ่าหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 

  โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กรบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

  เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ   จัดการ 
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. ปฏิบัติตนเป็นผลเมืองดี ตามวิธีประชาธิปไตย 
๔. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
๕. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตร  รายวิชาเพิ่มเติม   หน้าที่พลเมือง ๓ 
รหัสวิชา   ส ๒๒๒๐.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ๑.มีส่วนร่วมและแนะนำ
ผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
๒.แสดงออกและแนะนำ
ผู้อื่นให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์และ
สืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 

การแสดงออกโดยการมีส่วน
ร่วมหรือแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์
มารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การ
แต่งกาย การมีสัมมนาคารวะ มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ
ต่อสังคม สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องการตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ช่วยเสริมสร้างความเป็นไทย 

๑๐ ๔๐ 

๒ รักขาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๔.เป็นแบบอย่างและ
แนะนำผู้อ่ืนให้มีความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๕.ประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท หลักการ
ทรงงาน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
และแนะนำผู้อ่ืนในการ
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้ง
เผยแพร่พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับ
ชาติ 

๑๐ ๕๐ 

รวมระหว่างภาค ๙๐ 

ปลายภาค(การทดสอบคุณลักษณะ) ๑๐ 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย 
๑.๑ ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ) 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.3 1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ 

และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแต่งกาย 
- การมสีัมมาคารวะ 

๒. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 

ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 

 
 ๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี) 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.3 ๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และ

ประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทย 

 
จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาต ิยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.3 ๔. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง 
  - ความรักชาติ   
  - การยึดมั่นในศาสนา  
  - การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
-  การเสียสละ 
-  ความซื่อสัตย์ 
๒. หลักการทรงงาน 
  - ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
  - แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  
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จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.3 ๖  .ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี-

ระชาธิปไตยป  
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
- การใช้สิทธิ และหน้าที่ 

- การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง  

 
๓ .การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์๒  

      ทรงเป็นประมุข  
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.3 ๗  .มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจ 
ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่

ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 

1. การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ต่อกิจกรรมของห้องเรียน และโรงเรียน 
2. การตรวจสอบข้อมูล 
๓  .การตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคล  

 
จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.3 ๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน 

ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 

1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดล้อม 
2. การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 
การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

    - เคารพซึ่งกันและกัน  
    - ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน  

    - ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน  
 
4.2  การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.3 ๙  .มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง  

การป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
๑. ความขัดแย้ง 

  - ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ  
  - ชู้สาว   

๒. การป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
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จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก 
การกระทำของตนเอง 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ม.1 – ๓ 

 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง  

- ความซื่อสัตย์สุจริต  
- ขยันหมั่นเพียร อดทน  
- ใฝ่หาความรู้  
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

(การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองให้นำไป
บูรณาการกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ของจุดเน้น 
ที่ ๑ - ๔ ที่เกี่ยวข้อง) 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 23235   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 1            เวลา  20  ชั่วโมง             จำนวน  0.5  หน่วยกิต     
 

 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมี

สัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอื ้อเฟื ้อเผ ื ่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห ็นคุณค่าละอนุร ักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 

ปฏิบัต ิตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ใน
เรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กรบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ   จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
๕. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

  
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 23236   หน้าที่พลเมือง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2            เวลา  20  ชั่วโมง             จำนวน  0.5  หน่วยกิต     
 

 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง  ๆ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ด้วยการเจราจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ฝ่าหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กรบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ   จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑.     ปฏิบัติตนเป็นผลเมืองดี ตามวิธีประชาธิปไตย 
๒.     มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ 
๓.      ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๔.      มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๕.      ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตร  รายวิชาเพิ่มเติม   หน้าที่พลเมือง ๕ 
รหัสวิชา   ส ๒๓๒๐...   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

๑ ความเป็นไทย ๑. มีส่วนร่วมแนะนำ
ผู้อื่นให้อนุรักษ์และยก
ย่องผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกแนะนำ
ผู้อื่นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละ 
๓. เห็นคุณค่าอนุรักษ์
สืบสานและประยุกต์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง 
 
 

การแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกและแนะนำ
ผู้อื่น และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละต่อสังคม 
เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสาน
และประยุกต์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
ช่วยเสริมสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ของไทย 

๑๐ ๔๕ 

๒ รักชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์ 

๔. เป็นแบบอย่างและ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่แสดงถึง
ความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูน
สถานบัน
พระมหากษัตริย์ 

การแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถานบัน
พระมหากษัตริย์ประยุกต์
และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาทในเรื่อง
การเสียสละความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน  ช่วย
ธำรงรักษาสถาบันของ
ชาติให้มั่นคง 
 
 
 
 
 

๑๐ ๔๕ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

  ๕.  ประยุกต์และ
เผยแพร่พระบรม
ราโชวาทหลักการทรง
งานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง 

   

รวมระหว่างภาค ๙๐ 
ปลายภาค(การทดสอบคุณลักษณะ) ๑๐ 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน

บ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 

ที่ 032/2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 

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

 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมี
คำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑   สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องทำการปรับปรุง
หลักสูตรของตนเองใหม่  เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะโละ
หะลอ พุทธศักราช 2563 ดังนี้ 
     1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      1.1 นางรอยทรง  การีอูมา                      ประธานกรรมการ 
      1.2 นายนรา  มะเย็ง                                     กรรมการ 
      1.3 ว่าที่ ร.ต.ประสาร  อุดมผล                         กรรมการ 
      1.4 นายซอฟวาน  ลิบูละ                 กรรมการ 
      1.5 ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์                                กรรมการและเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
      2.1 นางสาวฮาลีเม๊าะ  สนิ                               ประธานกรรมการ 
      2.2 นางฮายาตี  สมารา                                        กรรมการ 
      2.3 นางจินดา  วรรณเพ็ชร                                กรรมการ 
      2.4 นางพิระดา  ตง                                 กรรมการ 
      2.5 นางสาวสุนิสา  ถิ่นนุย้                                    กรรมการ 
      2.6 นายนรา  มะเย็ง     กรรมการ 
      2.7 นายอัสดี  ยิงทา     กรรมการ 
      2.8 นางสาวซากีรา เจะเฮ็ง    กรรมการ 
      2.9 นางวาฮีดา  ลาเต๊ะ    กรรมการ 
      2.10 นางกรุณา  อิดดือเระ                                                                    กรรมการและเลขานุการ    
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  3. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประกอบด้วย 
      3.1 นางสาวสุกัญญา  โอ๊ะหลำ                            ประธานกรรมการ 
      3.2 นายซอฟวาน  ลิบูละ                           กรรมการ 

 3.3 นางสาวคอรีเยาะห์  กาโสะ                            กรรมการ 
                         3.4 นางสาวฮาซือเมาะ  เจ๊ะโอ๊ะห์                        กรรมการ 
                         3.5 นางสาวกูมาซือนา  แวหะยี                         กรรมการ 
     3.6 นางสาวฮาดีบะห์  โตะลากอ                             กรรมการและเลขานุการ  

   4. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 
      4.1 นางพนิดา  ใบหวัง                                     ประธานกรรมการ 
      4.2 นางสาวรุซนานี  โดตะเซะ                                 กรรมการ 
      4.3 นางฟิรฮานา  หะนิมะ                           กรรมการ 
      4.4 นางสาวรสสุคนธ์  อัศวภูมิ                             กรรมการ 
      4.5 นางสาวไลลา  ดะดุนะ                                 กรรมการ 
      4.6 นางสาวพิรดาว  หวังจิ                               กรรมการ 
      4.7 นางสาวฮีดายู  บินมาม ุ    กรรมการ 
      4.8 นางซูซานา  ยิงทา    กรรมการ 
      4.9 นางสาวนูรีตา  มูซอ    กรรมการ 
      4.10 นางสาวมานีเร๊าะ  โดะมะแซ   กรรมการ 
      4.11 นางสาวอานีซะห์  ยายอ                               กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง   ประกอบด้วย 
      5.1 นางสาวสรียานี  อาบู                                  ประธานกรรมการ 
      5.2 นางฟาตีเมาะ  ยามามะลี                               กรรมการ 
      5.3  นายอัมราน  การีอุมา                              กรรมการ 
      5.4 นางซารูวา    มูสะอะรง                              กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ประกอบด้วย 
      6.1 ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์                             ประธานกรรมการ 
      6.2 ว่าที่ ร.ต.ประสาร  อดุมผล                            กรรมการ 
      6.3 นายมะรอยี  อดุลยศาสน์                              กรรมการ 
      6.4 นายอับดุลราซัค  ดือรานิง                             กรรมการและเลขานุการ 

 7. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
      7.1 นางสาวยามีละห์  ดะแซสาเมาะ                        ประธานกรรมการ 
      7.2 นายสุไฮมี  คามิ                                   กรรมการ 
      7.3 นางรอมือล๊ะ  ยะโต๊ะ                                     กรรมการและเลขานุการ 
 8. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ประกอบด้วย 
      8.1 นางอาซีย๊ะ  เจ๊ะอาแดร์                               ประธานกรรมการ 
      8.2 นางสาวฮานีบะห์  เจ๊ะเล๊าะ                            กรรมการ 
      8.3 นายอนันต เละเต็งโซะ    กรรมการ 
      8.4 นางซูไบด๊ะ  ดาโอ๊ะมารียอ                              กรรมการและเลขานุการ 



52 
 

 

 9. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย 
      9.1 นางอาซีเย๊าะ  สะอิ                             ประธานกรรมการ 
      9.2 นางมัสกะ สงสุรินทร์                                 กรรมการ 
      9.3 นางสาวสูไวบะห สาแม    กรรมการ 
      9.4 นายมาหะมะกอรี  นาแว                               กรรมการ 
      9.5 นางสาวอาตีกะห์  หะยีปูเตะ                           กรรมการและเลขานุการ 
 10. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา   ประกอบด้วย 
     10.1 นายมูหามะ  อาแว    ประธานกรรมการ 
  10.2 นายไซนัลอาบีดิง  มะเต๊ะ   กรรมการ 
  10.3 นางสาวสะอีด๊ะ  ดาโต๊ะ    กรรมการ 
  10.4 นางซาอีด๊ะ  อีแต    กรรมการ 
  10.5 นายมะหะมะซอและ  สือรี   กรรมการ 
  10.6 นายอับดุลนาเซ  มะอีลา    กรรมการ 
  10.7 นายบุรฮัน  อาแด    กรรมการ 
  10.8 นางสาวนุรฮายาตี  เจ๊ะโกะ   กรรมการ 
  10.9 นางสาวสุรานา  แดงเครา   กรรมการ 
  10.10 นายซูเฟียน  มีเร๊ะ    กรรมการ 
  10.11 นายเตาฟิต  เจ๊ะนา    กรรมการ 
  10.12 นางสาวต่วนมัรยัม มะเต๊ะ   กรรมการ 
  10.13 นายมะ  เลาะแม    กรรมการ 
  10.14 นางสาวการ์มี  กอระ    กรรมการและเลขานุการ 
 
  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มความสามารถ 
เพ่ือให้การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

    สั่ง ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                                                          
                                                                                 (นางรอยทรง  การีอูมา) 
                                                                        ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
 

 
 
 
 


