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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

๑. ระดับประถมศึกษา 

    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

  ส๑๑๒...  หนาท่ีพลเมือง ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

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

ผลการเรียนรู 
 ๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย   
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  

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

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒  

ส๑๒๒...  หนาท่ีพลเมือง ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

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

ผลการเรียนรู 
 ๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย   
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  

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

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  

  ส๑๓๒...  หนาท่ีพลเมือง ๓ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

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

ผลการเรียนรู 
 ๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  

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

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

  ส๑๔๒...  หนาท่ีพลเมือง ๔ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

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

ผลการเรียนรู 
 ๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม 
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   
๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

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

และหองเรียน  
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถ่ินและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี    
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

  ส๑๕๒...  หนาท่ีพลเมือง ๕ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

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

ผลการเรียนรู 
 ๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

๒. รูคุณคาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย   
๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

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

และกัน  
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 



33 

    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

  ส๑๖๒...  หนาท่ีพลเมือง ๖ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

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

ผลการเรียนรู 
 ๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ืนใหมีมารยาทไทย 

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

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

ของหองเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ และพ่ึงพา 

ซ่ึงกันและกัน  
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1                                                                                     

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

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

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

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

อยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
9. มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

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

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

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

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓                                                                                     

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

 มีสวนรวม แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การสนทนา 
การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนําผูอ่ืนและมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
และเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู  
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซ่ือสัตย 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาท่ีของบุคคลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 
 เห็น คุณคาของการอยู ร วมกันในภู มิภาคเอเชียอย างสันติและพ่ึงพาซ่ึง กันและกัน ท ามกลาง 
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม  
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในเรื่องการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยา 
และวาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง 
ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต อดทน  
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และ
กระบวนการสรางเจตคติ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

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

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

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

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมท้ังหมด 1๐ ผลการเรียนรู 

 


