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การน ารายวชิาเพิม่เตมิ 
หนา้ทีพ่ลเมอืง สูช่ ัน้เรยีน 



สถานศึกษาจะจดัอยา่งไร? 



เป้าหมายส าคญัในการจดัการเรยีนรู ้
รายวชิาเพิม่เตมิหนา้ทีพ่ลเมอืง 

3 



4 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

และค่านิยมหลัก  

ความเป็นไทย (1) รักชาติ   
ยึดม่ันในศาสนา  และ

เทิดทูนสถาบัน   
 พระมหากษัตริย์ (2) 

ความเป็นพลเมืองดี (3) ความปรองดอง สมานฉันท์ (4) ความมีวินัย 
ในตนเอง 

(5) ลักษณะที่ด ี
ของคนไทย 

ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินชีวิต 
ในวิถี

ประชาธิปไตย 

มีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
การปกครอง 

การอยูร่่วมกัน การจัดการ 
ความขัดแย้ง 
และสันติวิธี 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของรายวชิาเพิ่มเตมิหน้าที่พลเมืองกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ๘ ประการ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 



การจัดรายวชิาเพิม่เติมหน้าที่พลเมือง 

๑. Expanding Curriculum หรือ Widening 
Horizon Curriculum เป็นหลักสูตรที่ขยาย
ประสบการณ์ มีการจัดเนือ้หาในลักษณะของขอบเขต 
ที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า Scope 

๒.Spiral Curriculum เป็นหลักสูตรที่เน้นความลุ่มลึก 
เรียกว่า หลักสูตรเกลียว มีการจัดเนือ้หาที่ค านึงถงึ 
วุฒภิาวะของผู้เรียน ความยากง่าย ที่เรียกว่า 
Sequence 



๑. Expanding Curriculum หรือ Widening  
     Horizon Curriculum  

 เป็นการจัดหลักสูตรขยายประสบการณ์ของผู้เรียนจากใกล้ตวั 
สู่ไกลตวั ได้แก่  ตนเอง 
     ห้องเรียน 
      โรงเรียน 
     ชุมชน 
     ท้องถิ่น 
     ภมูิภาคในประเทศไทย 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     เอเชีย 
     โลก 



๒. Spiral Curriculum 

   เป็นหลักสูตรที่เน้นความลุ่มลึก การเรียงล าดบัของเนือ้หา
จากง่ายไปหายาก หรือพฤตกิรรมที่ต้องการพฒันาจากระดบัง่าย
ไปสู่ระดบัที่ซับซ้อนตามวุฒภิาวะของผู้เรียน 



 ตัวอย่าง 



ใบกิจกรรม                   การวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

๑. ความเป็นไทย 
     ค าส าคญัที่ปรากฏในผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
๒. รักชาต ิยดึม่ันในศาสนา และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
      ค าส าคญัที่ปรากฏในผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
……………………………………………………………………………………………………. 
๓. ความเป็นพลเมืองดใีนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ค าส าคญัที่ปรากฏในผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
……………………………………………………………………………………………………. 
๔. ความปรองดอง สมานฉันท์ 
     ค าส าคญัที่ปรากฏในผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
……………………………………………………………………………………………………. 
๕. ความมีวนัิยในตนเอง 
     ค าส าคญัที่ปรากฏในผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
……………………………………………………………………………………………………. 



ค าส าคญัของผลการเรยีนรู ้ป.๑ – ๖ 

๑. ความเป็นไทย 
 ๑) ปฏิบตัิตน 
 ๒) เหน็ความส าคญั 
 ๓) เหน็ประโยชน์ 
       ๔) เหน็คณุคา่ / รู้คณุคา่ 
 ๕) ชกัชวนให้ปฏิบตัิ 
 ๖) มีสว่นร่วมในกิจกรรม 
๒. รักชาต ิยดึม่ันในศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๑) เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒) เหน็ความส าคญั 
 ๓) เหน็คณุคา่ 
       ๔) แสดงออก 
 ๕) ปฏิบตัิตน 



๓. ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  ๑) ปฏิบตัิตน 
 ๒) มีสว่นร่วมในกิจกรรม 
 ๓) แนะน าให้ปฏิบตัิ 
๔. ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๑) ยอมรับ 
 ๒) ยอมรับ และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 
 ๓) ยกตวัอยา่ง และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
 ๔) วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
๕. ความมีวนัิยในตนเอง 
 ปฏิบตัิตน 



สรปุ  ค าส าคญัของผลการการเรยีนรู ้ป.๑ – ๖ 

ส าหรับตนเอง ส าหรับผู้อ่ืนและส่วนรวม 

๑. ปฏิบตัิตน 

๒. เหน็ความส าคญั 

๓. เหน็ประโยชน์ 

๔. เหน็คณุคา่ / รู้คณุคา่ 
๕. ยอมรับ 

๖. ยกตวัอยา่ง 
๗. วิเคราะห์ 

๑. แสดงออก 

๒. อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

๓. ชกัชวน / แนะน า 
๔. เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
  



ค าส าคญัของผลการเรยีนรู ้ม.๑ – ๓ 

๑. ความเป็นไทย 
 ๑) มีสว่นร่วม 
 ๒) แนะน าผู้ อ่ืน 
 ๓) ยกย่องบคุคล 
       ๔) แสดงออก 
 ๕) เหน็คณุคา่ 
 ๖) อนรัุกษ์ 
 ๗) สืบสาน 
 ๘) ประยกุต์ 
๒. รักชาต ิยดึม่ันในศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๑) เป็นแบบอยา่ง 
 ๒) แนะน าผู้ อ่ืน 
 ๓) มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม 
       ๔) ประยกุต์ 
 ๕) เผยแพร่ 



๓. ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  ๑) ปฏิบตัิตน 
 ๒) มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
 ๓) รับผิดชอบในการตดัสินใจ 
 ๔) ตรวจสอบข้อมลู 
 ๕) ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบคุคล 
 ๖) รู้ทนัข่าวสาร 
๔. ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๑) ยอมรับ 
 ๒) อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 
 ๓) เหน็คณุคา่ 
 ๔) มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา / การป้องกนัปัญหา 
๕. ความมีวนัิยในตนเอง  
 ปฏิบตัิตน 



ค าส าคญัของผลการเรยีนรู ้ม.๔ – ๖ 

๑. ความเป็นไทย 
 ๑) มีสว่นร่วม 
 ๒) แนะน าผู้ อ่ืน 
 ๓) ยกยอ่งบคุคล 
       ๔) แสดงออก 
 ๕) เหน็คณุคา่ 
 ๖) อนรัุกษ์ 
 ๗) สืบสาน 
 ๘) ประยกุต์ 
 ๙) เผยแพร่ 
๒. รักชาต ิยดึม่ันในศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๑) เป็นแบบอยา่ง 
 ๒) ประยกุต์ 
 ๓) เผยแพร่ 



๓. ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  ๑) เป็นแบบอยา่ง 
 ๒) สง่เสริม / สนบัสนนุผู้ อ่ืน 
 ๓) ประยกุต์ 
 ๔) มีสว่นร่วมและตดัสินใจ 
 ๕) รู้ทนัข่าวสาร 
 ๖) รู้ทนัสื่อ 
๔. ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๑) ยอมรับ 
 ๒) เคารพ 
 ๓) เหน็คณุคา่ 
 ๔) มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา  
 ๕) สร้างเครือข่าย 
๕. ความมีวนัิยในตนเอง  
 ปฏิบตัิตน 



สรปุ  ค าส าคญัของผลการการเรยีนรู ้ม.๑ – ๓ และ ม.๔ – ๖ 

ส าหรับตนเอง ส าหรับผู้อ่ืนและส่วนรวม 
๑. ปฏิบตัิตน 
๒. มีสว่นร่วม 
๓. แนะน าผู้ อ่ืน / สง่เสริม / สนบัสนนุ 
๔. ยกย่องบคุคล 
๕. แสดงออก 
๖. เหน็คณุคา่ 
๗. เป็นแบบอยา่ง 
๘. ประยกุต์ 
๙. รับผิดชอบ 
๑๐. รู้ทนัสื่อ 
๑๑. รู้ทนัข่าว 
๑๒. ยอมรับ 

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



  การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ

การวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ 
  

๑. ให้เลือกจุดเน้น / ขอบข่ายรายวชิาเพิ่มเตมิหน้าที่พลเมือง และระดับชัน้ 
๒. วเิคราะห์ผลการเรียนรู้ ค าส าคัญ สาระการเรียนรู้ ตามที่ได้เลือกไว้ในข้อ ๑ 

การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  
   และชิน้งาน / ภาระงาน 

๓. วเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (หลัก) และชิน้งาน / ภาระงาน ที่สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ 

การวเิคราะห์วธีิวัดและประเมิน ๔. วเิคราะห์วธีิวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ภาระงาน / 
ผลงาน และกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ ค าส าคัญของ
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ชิน้งาน / ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผล 

            
            
            
            
            

ใบกิจกรรมกลุ่ม  

ค าชีแ้จง 



การจัดเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเตมิหน้าที่พลเมือง 
๑. จดัเนือ้หาตามจุดเน้นแต่ละจุดเน้นในทกุชัน้ปี โดยบูรณาการจุดเน้นที่ ๕ ความมีวนัิย 
ในตนเอง ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของจุดเน้นที่ ๑ - ๔  
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับชัน้ จุดเน้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ บรูณาการวินัยในตนเอง 
ป.๕ ๑. ความเป็นไทย 

   ๑.๑ ลกัษณะ 
ท่ีดีของคนไทย 

๑. เห็นคณุคา่และ
ปฏิบตัตินเป็นผู้ มี
มารยาทไทย 
  
  
  
๒. รู้คณุคา่และ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

มารยาทไทย 
- การสนทนา 
- การปฏิบตัิตน 
ตามกาลเทศะ 
- การต้อนรับ 
ผู้มาเยือน 

- ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ี 
  
  
  
  
  
- ยอมรับผลที่เกิดจาก 
การกระท าของตนเอง 

ตัวอย่างระดับประถมศึกษา 



ระดับชัน้ จุดเน้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ บรูณาการวินัยในตนเอง 
ม.๒ ๓. ความเป็นพลเมืองดี

ในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุ 
   ๓.๑ การด าเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย 

ปฏิบตัิตน 
เป็นพลเมืองดี 
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

การติดตาม
ข่าวสาร 
ความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม  
การเป็นผู้น า 
เป็นสมาชิกท่ีดี 

ใฝ่หาความรู้ อดทน 

ตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา 



๒. จดัเนือ้หาแบบบรูณาการใน ๕ จุดเน้น โดยต้องวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ในแต่ละ 
จุดเน้นว่าเกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยง หรือมีประเดน็ร่วมกันในเนือ้หาต่าง ๆ  และตัง้เป็น 
Theme (หวัเร่ือง) 
      ตัวอย่าง 
 ประถมศึกษาปีที่ ๖  
  จุดเน้นที่ ๓  ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓.๑ การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
  ผลการเรียนรู้   
                - ปฏิบตัิตนและแนะน าผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัิตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของห้องเรียน และ 
                  โรงเรียน 
                - เห็นคณุคา่และปฏิบตัิตนตามบทบาทหน้าท่ี มีสว่นร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ 
       จุดเน้นที่ ๔  ความปรองดอง สมานฉันท์   
                ๔.๑ การอยู่ร่วมกนัในสงัคมแห่งความหลากหลาย 
             ผลการเรียนรู้   
                - ยอมรับความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างสนัติ 
                  และพึง่พาอาศยักนั 
        จุดเน้นที่ ๕  ความมีวินัยในตนเอง 
  ผลการเรียนรู้   
                - ปฏิบตัิตนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้    
                - ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ี     
                - ขยนัหมัน่เพียร 



 

Theme:  เคารพกตกิา ปฏบัิตติามหน้าที่ อยู่อย่างสันตสุิข 
 สาระการเรียนรู้  
       - ข้อตกลง กฎ กติกา ในห้องเรียนและโรงเรียน 
 - บทบาทหน้าท่ีตา่ง ๆ ของการเป็นสมาชิกท่ีดี 
 - กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน 
 - ความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรมในประเทศไทย 



ตัวอย่าง  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จุดเน้นที่ ๑  ความเป็นไทย 
  ๑.๑ ความเป็นไทย: ลกัษณะที่ดีของไทย 
       ผลการเรียนรู้ 
         - มีสว่นร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนรัุกษ์และยกย่องผู้มีมารยาท 
         - แสดงออก แนะน าผู้อื่น และมีสว่นร่วมในกิจกรรม เอือ้เฟ่ือ  เผ่ือแผ่  และเสียสละ 
  ๑.๒ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย 
       ผลการเรียนรู้ 
         - เหน็คณุค่า อนรัุกษ์ สืบสาน และประยกุต์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม  
           และภมูิปัญญาไทย 
จุดเน้นที่ ๕ ความมีวนัิยในตนเอง  
         ผลการเรียนรู้ 
         ปฏิบตัิตนเป็นผู้มีวินยัในตนเอง: ความซื่อสตัย์สจุริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้  
         ตัง้ใจปฏิบตัิ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 



 

Theme: ภูมใิจในความเป็นไทย 
       สาระการเรียนรู้ 
         - มารยาทไทย 
         - เอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ ่และเสียสละ 
         - ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมไทย และภมูิปัญญาไทย 



๓. ผลการเรียนรู้บางข้อในจุดเน้นต่าง ๆ เช่น จุดเน้นที่ ๑ และ ๒ นักเรียน 
แต่ละชัน้ อาจจัดกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับการวางแผน 
จัดหน่วยการเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการจัดกจิกรรมของทุกชัน้ร่วมกัน  ซึ่งน่าจะมีผล 
ต่อการพัฒนานักเรียนมาก (Impact) 
  
๔. การวางแผนจัดหน่วยการเรียนรู้อาจจัดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้น ทัง้ ๕ จุดเน้น 
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