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ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู รายวิชาเพิม่เตมิหนาท่ีพลเมือง 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดเนนท่ี 1 ความเปนไทย 
๑.๑ ลักษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญูกตเวที เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ) 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย  

 
 
 

มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ (การไหว)  
- การรับประทานอาหาร 
- การทักทายดวยวาจา และยิ้ม 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 
ตอบุคคลในครอบครัว 

ความกตัญูกตเวทีตอพอแม ญาติผูใหญ  

ป.2 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย  
 

มารยาทไทย  
- การพูดดวยถอยคําไพเราะ 
- การมีกิริยาสุภาพออนนอม   

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 
ตอบุคคลในโรงเรียน 

ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 

ป.3 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
 

มารยาทไทย  
- การตอนรับผูมาเยือน 
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 
ตอบุคคลในชุมชน 

ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน  

ป.4 1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทไทย  

มารยาทไทยในพิธีการตาง ๆ   
- การกลาวคําตอนรับ 
- การแนะนําตัวเอง แนะนําสถานท่ี 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ
ผูทําประโยชนในสังคม 

ความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม 

ป.5 1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี 
มารยาทไทย 
 

มารยาทไทย  
- การสนทนา 
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 
- การตอนรับผูมาเยือน  

๒. รูคุณคาและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

มารยาทไทย 
มารยาทไทย  

- การแสดงความเคารพ  
- การสนทนา 
- การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 

   - การตอนรับผูมาเยือน 
๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอ่ืนใหอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และ
เสียสละตอสังคม 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

ม.2 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ 
มารยาทไทย 

มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแตงกาย 
- การมีสัมมาคารวะ 

๒. แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมี 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ 
ตอสังคม 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

ม.3 1. มีสวนรวม แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และ
ยกยองผูมีมารยาทไทย 

มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแตงกาย 
- การมีสัมมาคารวะ 

๒. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวม
ในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
และเสียสละ 

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

และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ 
มารยาทไทย 

- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแตงกาย 
- การมีสัมมาคารวะ 

๒. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และยกยอง
บุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 
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  ๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแตงกาย ภาษา ภูมิปญญา ประเพณี) 
 

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

ดวยผาไทย 
การแตงกายดวยผาไทย 

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

ประเพณีไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถ่ิน 

ป.5 ๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ป.6 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 

ม.1 ๓. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ไทย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 

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

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 

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

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย 

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

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

 
ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 

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

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. พระบรมราโชวาท 
- การออม 
- การประหยัด 

๒. หลักการทรงงาน 
- ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด  
- ความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน  

ป.2 ๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย 

๑. กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย  
๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. พระบรมราโชวาท 
- ความขยัน 
- ความอดทน 

๒. หลักการทรงงาน 
- การพ่ึงตนเอง  
- รู รัก สามัคคี  

ป.3 ๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย 

๑. กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย  
๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
- ความซ่ือสัตย 
- ความเสียสละ 

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

ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

- การใชสินคาไทย 
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
- การรักษาสาธารณสมบัติ 
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี 
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. พระบรมราโชวาท 
- การมีวินัย 
- การขมใจ 

๒. หลักการทรงงาน 
- ประโยชนสวนรวม  
- พออยูพอกิน  

ป.5 ๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึง 
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

- การใชสินคาไทย 
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
- การรักษาสาธารณสมบัติ 
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี 
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พระบรมราโชวาท  
- เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
- ความสามัคคี 

๒. หลักการทรงงาน 
- ทําตามลําดับข้ัน  
- ทํางานอยางมีความสุข 

ป.6 ๔. เห็นคุณคาและแนะนําผูอ่ืน 
ใหแสดงออกถึงความรักชาติ   
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

- การใชสินคาไทย 
- การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
- การรักษาสาธารณสมบัติ 
- การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี 
- การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พระบรมราโชวาท 
- ความใฝรู 
- ความกตัญูกตเวที 

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

ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง 
  - ความรักชาติ   
  - การยึดม่ันในศาสนา  
  - การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท  
- มีเหตุผล 
- รอบคอบ 

๒. หลักการทรงงาน 
- การใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ  
- การปลูกปาในใจคน  

ม.2 ๔. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมี 
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง 
  - ความรักชาติ   
  - การยึดม่ันในศาสนา  
  - การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
-  การมีสติ 
-  ความขยันอดทน 

๒. หลักการทรงงาน 
- ภูมิสังคม  
- ขาดทุนคือกําไร  

ม.3 ๔. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง 
  - ความรักชาติ   
  - การยึดม่ันในศาสนา  
  - การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
-  การเสียสละ 
-  ความซ่ือสัตย 

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

กิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง    
  - ความรักชาติ   
  -  การยึดม่ันในศาสนา  
  -  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๕. เปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร
พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. พระบรมราโชวาท 
-  การมีระเบียบวินัย 
-  ความสามัคคี 

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

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และ

หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียน 
 

ขอตกลง กติกา และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียน  
- การรักษาความสะอาด 
- การรักษาของใชรวมกัน 
- การสงงาน  

ป.2 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาท่ี
ท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน 
 

กฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน  
   - การแตงกาย 

- การเขาแถว 
- การดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ป.3 ๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
ในหองเรียนและโรงเรียน 

ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ
ในหองเรียนและโรงเรียน  

- การใชสิ่งของ เครื่องใช และสถานท่ีของสวนรวม 
- การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช และสถานท่ี  
  ของสวนรวม 

ป.4 ๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม
ขอตกลง กติกา ของหองเรียน  

๑. ขอตกลง กติกา ในหองเรียน  
- การรักษาความสะอาด 
- การรักษาของใชรวมกัน 
- การสงงาน 

๒. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง 
กติกา ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน
สวนรวม 

ป.5 ๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 
 

๑. กฎ ระเบียบ ในโรงเรียน  
- การรักษาความสะอาด 
- การรักษาของใชรวมกัน 

 - การดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎ 
ระเบียบ ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน
สวนรวม 

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

ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ในหองเรียนและ
โรงเรียน  

- การใชสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานท่ี   
  ของสวนรวม 

  - การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ   
    และสถานท่ีของสวนรวม 



20 

  

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.1 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี-

ประชาธิปไตย 
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
- มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม 
- การตัดสินใจโดยใชเหตุผล 

ม.2 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี-
ประชาธิปไตย 
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
- การติดตามขาวสารบานเมือง 
- ความกลาหาญทางจริยธรรม 
- การเปนผูนํา และการเปนสมาชิกท่ีดี 

ม.3 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี-
ประชาธิปไตย 
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
- การใชสิทธิและหนาท่ี 
- การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
- การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง 

ม.4 - 6 ๖. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนให
ผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

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

 
ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะ

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว และหองเรียน  
บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
และหองเรียน  
- เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ญาติผูใหญ และครู 

ป.2 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของหองเรียน และโรงเรียน 

บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
และโรงเรียน  
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี  
- หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ป.3 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี และ 
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียน 
และโรงเรียน 

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

ป.4 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี  
มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียน 
 

๑. บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
และหองเรียน  
- การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี 
- การมีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- การปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับ 

เสียงขางนอย 
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัวและหองเรียน 

ป.5 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี  
มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน  
 

๑. บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน
และโรงเรียน  
- การยึดถือหลักความจริง ความดีงาม  

ความถูกตอง และหลักเหตุผล 
- การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
- การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม 
๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน 

ป.6 ๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาท
หนาท่ี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน 
และโรงเรียน 

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

ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ
ในกิจกรรมตาง ๆ  

1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 
2. การตรวจสอบขอมูล 

ม.2 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 
ในกิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร 

1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 
2. การตรวจสอบขอมูล 
๓. การรูทันขาวสาร 

ม.3 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาท่ีของ
บุคคลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 

1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 
2. การตรวจสอบขอมูล 
๓. การตรวจสอบการทําหนาท่ีของบุคคล 

ม.4 - 6 ๗. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตย 
ในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ 
ท่ีตนสนใจ 

การประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตย 
ในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ 

๘. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้ง 
อยางมีวิจารณญาณ 

การมีสวนรวมและการตัดสินใจเลือกตั้ง 
อยางมีวิจารณญาณ 

๙. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ การรูทันขาวสารและการรูทันสื่อ 
๑๐. คาดการณเหตุการณลวงหนา 
บนพ้ืนฐานของขอมูล 

การคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐาน 
ของขอมูล 
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จุดเนนท่ี 4 ความปรองดอง สมานฉันท 
 4.1 การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง 

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

ของตนเองและผูอ่ืน 
ป.3 ๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  ๑. ความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล 

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

ป.4 ๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ 
และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

ป.5 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-
วัฒนธรรมในทองถ่ิน และอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

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

ป.6 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-
วัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

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

วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก- 
เฉียงใต และอยูรวมกันอยางสันติและ
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
 
 

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

ม.2 ๘. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 
ในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกัน
และกัน 
 

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

ม.3 ๘. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 
ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และ
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
 

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

ม.4-6 ๑๑. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพ 
ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

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

๑๒. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 
อยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
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4.2  การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี 
 

ช้ัน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.1 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน  

และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
ความขัดแยงในหองเรียน และวิธีการแกปญหา 
โดยสันติวิธี ในกรณี  
 - ความคิดเห็นไมตรงกัน     
 - การละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  

ป.2 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน 
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

ความขัดแยงในโรงเรียนและวิธีการแกปญหา 
โดยสันติวิธี ในกรณี  
 - หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
 - การใชของสวนรวม 

ป.3 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชน 
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

ความขัดแยงในชุมชนและวิธีการแกปญหา 
ความขัดแยงโดยสันติวิธี ในกรณี 
  - การใชสาธารณสมบัติ 
 - การรักษาสิ่งแวดลอม 

ป.4 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง 
ในทองถ่ิน และเสนอแนวทางการแกปญหา 
โดยสันติวิธ ี

ความขัดแยงในทองถ่ิน และแนวทางการแกปญหา
โดยสันติวิธี ในกรณี 
 - การใชสาธารณสมบัติ 
 - การรักษาสิ่งแวดลอม 

ป.5 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง 
ในภูมิภาคของตนเอง และเสนอ 
แนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

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

ป.6 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง 
ในประเทศไทย และเสนอแนวทาง 
การแกปญหาโดยสันติวิธี 

ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และ
แนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี
 - การละเมิดสิทธิ  
 - การรักษาสิ่งแวดลอม 

ม.1 ๙. มีสวนรวมในการแกปญหา 
ความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 
 

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

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

ม.3 ๙. มีสวนรวมและเสนอแนวทาง 
การปองกันปญหาความขัดแยง  

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

ม.4 - 6 ๑๓. มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิด 
ความขัดแยงโดยสันติวิธี และสราง
เครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง 

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

การกระทําของตนเอง 
 

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

- ความซ่ือสัตยสุจริต  
- ขยันหม่ันเพียร อดทน  
- ใฝหาความรู  
- ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  
- ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

(การพัฒนาผูเรียนใหมีวินัยในตนเองใหนําไปบูรณาการ
กับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของจุดเนน 
ท่ี ๑ - ๔ ท่ีเกี่ยวของ)  

 ป.๔ – ๖ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

ม.1 – ๓ 
 

๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

ม.๔ – ๖ ๑๔. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 

 

  


