
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลยั อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 การจัดรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
๑. Expanding Curriculum หรือ Widening Horizon Curriculum เป็นหลักสูตรที่ขยายประสบการณ์ 

มีการจัดเนื้อหาในลักษณะของขอบเขตท่ีเกี่ยวข้องที่เรียกว่า Scope 
๒. Spiral Curriculum เป็นหลักสูตรที่เน้นความลุ่มลึก เรียกว่า หลักสูตรเกลียว มีการจัดเนื้อหาที่ค านึงถึง

วุฒิภาวะของผู้เรียน ความยากง่าย ที่เรียกว่า Sequence 

๑. Expanding Curriculum หรือ Widening Horizon Curriculum เป็นการจัดหลักสูตรขยายประสบการณ์
ของผู้เรียนจากใกล้ตัวสู่ไกลตัว ได้แก่  ตนเอง 
     ห้องเรียน 
      โรงเรียน 
     ชุมชน 
     ท้องถิ่น 
     ภูมิภาคในประเทศไทย 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     เอเชีย 
     โลก 

๒. Spiral Curriculum เป็นหลักสูตรที่เน้นความลุ่มลึก การเรียงล าดับของเนื้อหาจากง่ายไปหายาก หรือ
พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาจากระดับง่ายไปสู่ระดับที่ซับซ้อนตามวุฒิภาวะของผู้เรียน 

ตัวอย่าง 

ชั้น  พฤติกรรม        ระดับการปฏิบัติ 
ป.๑ การแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทาย         
ป.๒ การพูดอย่างไพเราะ การมีกิริยาสุภาพ                                    เกี่ยวข้องกับตนเอง / บุคคลรอบข้าง 
ป.๓ การต้อนรับ การปฏิบัติตามกาลเทศะ            ตามวัยวฒุิ ในบริบทของตนเอง 
ป.๔ การกล่าวต้อนรับ การแนะน าตัวเอง           ห้องเรียน โรงเรียน 
ป.๕ การสนทนา การต้อนรับผู้มาเยือน                                          
   

ชั้น  พฤติกรรม        ระดับการปฏิบัติ 
ม.๑ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ การตรวจสอบข้อมูล            เน้นความลุ่มลึกของพฤติกรรม 
ม.๒ รู้ทันข่าวสาร              ในบริบทของชุมชน / ท้องถิ่น 
ม.๓ การตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ  
           ระดับบริบท 
ม.๑ ยอมรับความหลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการมีส่วนร่วม 
  ในสังคมพหุวัฒนธรรม                    เน้นบริบทของพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 
ม.๒ ยอมรับความหลากหลายในเอเชียและการอยู่ร่วมกัน          ในภูมิภาค / โลก 
ม.๓ ยอมรับความหลากหลายในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และการอยู่ร่วมกัน 
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ค าส าคัญของผลการเรียนรู้ ป.๑ – ๖ 

๑. ความเป็นไทย 
 ๑) ปฏิบัติตน 
 ๒) เห็นความส าคัญ 
 ๓) เห็นประโยชน์ 

๔) เห็นคุณค่า / รู้คุณค่า 
 ๕) ชักชวนให้ปฏิบัติ 
 ๖) มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๒. รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๑) เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒) เห็นความส าคัญ 
 ๓) เห็นคุณค่า 

๔) แสดงออก 
 ๕) ปฏิบัติตนตาม 
๓. ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) ปฏิบัติตน 
 ๒) มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 ๓) แนะน าให้ปฏิบัติ 
๔. ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๑) ยอมรับ 
 ๒) ยอมรับ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๓) ยกตัวอย่าง และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
 ๔) วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
๕. ความมีวินัยในตนเอง 
 ปฏิบัติตน 

 

สรุป  ค าส าคัญของผลการการเรียนรู้ ป.๑ – ๖ 
 

ส าหรับตนเอง ส าหรับผู้อ่ืนและส่วนรวม 
๑. ปฏิบัติตน 
๒. เห็นความส าคัญ 
๓. เห็นประโยชน์ 
๔. เห็นคุณค่า / รู้คุณค่า 
๕. ยอมรับ 
๖. ยกตัวอย่าง 
๗. วิเคราะห์ 

๑. แสดงออก 
๒. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๓. ชักชวน / แนะน า 
๔. เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
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ค าส าคัญของผลการเรียนรู้ ม.๑ – ๓ 

๑. ความเป็นไทย 
 ๑) มีส่วนร่วม 
 ๒) แนะน าผู้อ่ืน 
 ๓) ยกย่องบุคคล 

๔) แสดงออก 
 ๕) เห็นคุณค่า 
 ๖) อนุรักษ์ 
 ๗) สืบสาน 
 ๘) ประยุกต์ 
๒. รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๑) เป็นแบบอย่าง 
 ๒) แนะน าผู้อ่ืน 
 ๓) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

๔) ประยุกต์ 
 ๕) เผยแพร่ 
๓. ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) ปฏิบัติตน 
 ๒) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ๓) รับผิดชอบในการตัดสินใจ 
 ๔) ตรวจสอบข้อมูล 
 ๕) ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล 
 ๖) รู้ทันข่าวสาร 
๔. ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๑) ยอมรับ 
 ๒) อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๓) เห็นคุณค่า 
 ๔) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา / การป้องกันปัญหา 
๕. ความมีวินัยในตนเอง  
 ปฏิบัติตน 
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ค าส าคัญของผลการเรียนรู้ ม.๔ – ๖ 

๑. ความเป็นไทย 
 ๑) มีส่วนร่วม 
 ๒) แนะน าผู้อ่ืน 
 ๓) ยกย่องบุคคล 

๔) แสดงออก 
 ๕) เห็นคุณค่า 
 ๖) อนุรักษ์ 
 ๗) สืบสาน 
 ๘) ประยุกต์ 
 ๙) เผยแพร่ 
๒. รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๑) เป็นแบบอย่าง 
 ๒) ประยุกต์ 
 ๓) เผยแพร่ 
๓. ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) เป็นแบบอย่าง 
 ๒) ส่งเสริม / สนับสนุนผู้อ่ืน 
 ๓) ประยุกต์ 
 ๔) มีส่วนร่วมและตัดสินใจ 
 ๕) รู้ทันข่าวสาร 
 ๖) รู้ทันสื่อ 
๔. ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๑) ยอมรับ 
 ๒) เคารพ 
 ๓) เห็นคุณค่า 
 ๔) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
 ๕) สร้างเครือข่าย 
๕. ความมีวินัยในตนเอง  
 ปฏิบัติตน 
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สรุป  ค าส าคัญของผลการการเรียนรู้ ม.๑ – ๓ และ ม.๔ – ๖ 
 

ส าหรับตนเอง ส าหรับผู้อ่ืนและส่วนรวม 
๑. ปฏิบัติตน 
๒. มีส่วนร่วม 
๓. แนะน าผู้อ่ืน / ส่งเสริม / สนับสนุน 
๔. ยกย่องบุคคล 
๕. แสดงออก 
๖. เห็นคุณค่า 
๗. เป็นแบบอย่าง 
๘. ประยุกต ์
๙. รับผิดชอบ 
๑๐. รู้ทันสื่อ 
๑๑. รู้ทันข่าว 
๑๒. ยอมรับ 

๑. อนุรักษ์ 
๒. สืบสาน 
๓. เผยแพร่ 
๔. สร้างเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


