
การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเตมิหน้าที่พลเมือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 

๑. จัดเนื้อหาตามจุดเน้นแต่ละจุดเน้นในทุกชั้นปี โดยบูรณาการจุดเน้นที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง ทีส่อดคล้อง
กับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของจุดเน้นที่ ๑ - ๔ ที่เก่ียวข้อง 

ตัวอย่างระดับประถมศึกษา 
ระดับชั้น จุดเน้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ บูรณาการวินัยในตนเอง 

ป.๕ ๑. ความเป็นไทย 
   ๑.๑ ลักษณะที่ดี 
ของคนไทย 

๑. เห็นคุณค่าและ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทไทย 
 
 
 
๒. รู้คุณค่าและ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

มารยาทไทย 
- การสนทนา 
- การปฏิบัติตน 
ตามกาลเทศะ 
- การต้อนรับ 
ผู้มาเยือน 

- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
- ยอมรับผลที่เกิดจาก 
การกระท าของตนเอง 

 กิจกรรมหลัก 
1. สาธิตมารยาทไทย และให้ปฏิบัติตาม 
2. อธิบายประโยชน์จากการมีมารยาทไทยที่ดีงาม 
3. เขียนตารางผลกระทบต่อการมีมารยาทไทยในเรื่องต่างๆ 
4. ก าหนดสถานการณ์และให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์นั้นๆ 
5. นักเรียนเขียนบันทึกประสบการณ์การน ามารยาทไทยไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
6. นักเรยีนเขียนบันทึกประจ าวันที่แสดงถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ครูให้นักเรียนท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการมีมารยาทไทยและการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

  ตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา 
ระดับชั้น จุดเน้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ บูรณาการวินัยในตนเอง 

ม.๒ ๓. ความเป็นพลเมืองดี 
ในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
   ๓.๑ การด าเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย 

ปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดี 
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

การติดตามข่าวสาร 
ความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม  
การเป็นผู้น า 
เป็นสมาชิกที่ดี 

ใฝ่หาความรู้ อดทน 

กิจกรรมหลัก 
๑. ติดตามข่าวสาร วิเคราะห์ และสรุปข่าวตลอดสัปดาห์ 

  ๒. วิเคราะห์ข่าวที่เป็นประเด็นปัญหาทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
๓. เสนอความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาจากข้อ ๒ ในป้ายนิเทศของโรงเรียน (กิจกรรม

ทั้งหมดเปน็กิจกรรมกลุ่มท่ีต้องมีการวางแผน มอบหมายงาน ท างานอย่างต่อเนื่อง) 
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๒. จัดเนื้อหาแบบบูรณาการใน ๕ จุดเน้น โดยต้องวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ในแต่ละจุดเน้นว่า เกี่ยวข้อง หรือ
เชื่อมโยง หรือมีประเด็นร่วมกันในเนื้อหาต่าง ๆ  และตั้งเป็น Theme (หัวเรื่อง) 

  ตัวอย่าง 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๖  
  จุดเนน้ที่ ๓  ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓.๑ การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
  ผลการเรียนรู้   

- ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของห้องเรียน และโรงเรียน 
- เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

จุดเน้นที่ ๔  ความปรองดอง สมานฉันท์   
๔.๑ การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 
ผลการเรียนรู้   
- ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ

และพ่ึงพาอาศัยกัน 
จุดเน้นที่ ๕  ความมวีินัยในตนเอง 

  ผลการเรียนรู้   
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้    
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่     
- ขยันหมั่นเพียร 

Theme:  เคารพกติกา ปฏบิัติตามหน้าที ่อยู่อย่างสันติสุข 

 สาระการเรียนรู้  
- ข้อตกลง กฎ กติกา ในห้องเรียนและโรงเรียน 

  - บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของการเป็นสมาชิกที่ดี 
  - กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน 
  - ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย 

 กิจกรรมหลัก  
๑. วิเคราะห์คุณค่าข้อตกลง กฎ กติกา กับชีวิตประชาธิปไตยในห้องเรียนและโรงเรียน 

  ๒. เสนอแนวทางในการดูแลสาธารณสมบัติ ส่วนร่วมในห้องเรียนและโรงเรียนตามบทบาทของตนเอง 
  ๓. ส ารวจและอภิปรายร่วมกันถึงการใช้สิทธิ หน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบในห้องเรียน 
และโรงเรียน 
 ๔. ส ารวจและอภิปรายร่วมกันถึงการท าหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในประเด็น
การเป็นผู้น า การเป็นสมาชิกที่ดีและการถือประโยชน์ของส่วนรวมต่อการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
  ๕. ระดมสมองเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในขณะที่สังคมมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม  
  ๖. ท าแบบวัดทัศนคติของตนเองต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในประเด็นดังนี้ 
  - เคารพซึ่งกันและกัน 
  - ไมแ่สดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น 
  - ช่วยเหลือกันและกัน 
  - แบ่งปัน 
  ๗. ค้นคว้าสถานการณ์ขัดแย้งในประเทศไทย และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นละเมิดสิทธิ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
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  ตัวอย่าง  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จุดเน้นที่ ๑  ความเป็นไทย 

   ๑.๑ ความเป็นไทย: ลักษณะที่ดีของไทย 
ผลการเรียนรู้ 
- มีส่วนร่วม แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาท 
- แสดงออก แนะน าผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เอ้ือเฟ่ือ  เผื่อแผ่  และเสียสละ 

   ๑.๒ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย 
ผลการเรียนรู้ 
- เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทย 
จุดเน้นที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง  

ผลการเรียนรู้ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง: ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ

ปฏิบัติ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

Theme: ภูมิใจในความเป็นไทย 

สาระการเรียนรู้ 
- มารยาทไทย 
- เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละ 
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย 

กิจกรรมหลัก 
๑. นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์มารยาทไทย 
 - เชิญวิทยากรมาอธิบาย / สาธิต 
 - จัดประกวดมารยาทไทยของนักเรียนในระดับต่าง ๆ  
๒. ร่วมกันอภิปรายและจัดกิจกรรมที่แสดงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละในรูปกิจกรรมจิตสาธารณะ 
๓. ท าแบบส ารวจขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์

และสืบสาน 
๔. วิเคราะห์ผลการส ารวจจากข้อ ๓ และนักเรียนแต่ละชั้นร่วมจัดนิทรรศการ แสดงขนบธรรมเนียม

ประเพณี ฯลฯ ที่ได้รับการเสนอ ๔ อันดับแรก พร้อมทั้งเสนอแนวทางการประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้น 

๓. ผลการเรียนรู้บางข้อในจุดเน้นต่าง ๆ เช่น จุดเน้นที่ ๑ และ ๒ นักเรียนแต่ละชั้นอาจจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกันได้  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการวางแผนจัดหน่วยการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมของทุกชั้นร่วมกัน  ซึ่งน่าจะ
มีผลต่อการพัฒนานักเรียนมาก (Impact) 

 
๔. การวางแผนจัดหน่วยการเรียนรู้อาจจัดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้น  
ทั้ง ๕ จุดเน้น 

 


