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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 

 


