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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


