TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่ พลเมือ ง

คำนำ
เอกสารหลั กสู ตรอบรมแบบ e-Training หลั กสู ตรการจั ดการเรียนรู้วิชาหน้ าที่ พลเมื อง เป็ น
หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจ และพื้น ที่เป็ นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะ ตามความสนใจและภารกิจของตัวเอง โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ทุกคน
ทุกสถานที่ และทุกเวลา ลดการเข้ารับการประชุม อบรม และพัฒนานอกพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาลดการทิ้งห้องเรียน นักเรียน และพื้นที่ปฏิบัติงานลง โดยใช้หลักสูตร
และวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จะ
สามารถน าไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาตามเป้า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
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หลักสูตร
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รหัส TEPE-58103
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รำยละเอียดหลักสูตร
คำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วิชาหน้าที่พลเมือง กับการพัฒนาความเป็นพลเมือง
ไทย การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย สื่อและแหล่งการเรียนรู้สาหรับวิชาหน้าที่
พลเมือง และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาหรับวิชาหน้าที่พลเมือง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะห์จุดเด่นของความหมายความเป็นพลเมือง
2. วิเคราะห์จุดเด่นของความหมายของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองดี อธิบายพื้นฐาน
ของความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
3. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองระดับการศึกษาข้นพื้นฐาน
4. วิเคราะห์จุดเน้นของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
5. อธิบาย แนวปฏิบัติสาคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง
6. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องฝึกฝนแก่นักเรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง และนาเสนอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
7. วิเคราะห์กิจกรรมหลัก เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้
8. วิเคราะห์การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน
9. วิคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒานักเรียน
10. อธิบายแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
11. วิเคราะห์วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
สำระกำรอบรม
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
ตอนที่ 2 วิชาหน้าที่พลเมือง กับการพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย
ตอนที่ 3 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้สาหรับวิชาหน้าที่พลเมือง
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาหรับวิชาหน้าที่พลเมือง
กิจกรรมกำรอบรม
1. ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ทาใบงาน/กิจกรรมที่กาหนด
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับอบรมกับวิทยากรประจาหลักสูตร
ทาแบบทดสอบหลังอบรม

สื่อประกอบกำรอบรม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบความรู้
3. วีดิทัศน์
4. แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยงข้อง
5. กระดานสนทนา (Web board)
6. ใบงาน
7. แบบทดสอบ
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม
วิธีการวัดผล
1. การทดสอบก่อนและหลังการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบ
หลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่ งงานตามใบงานที่กาหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน
สนทนา
บรรณำนุกรม
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (พานิช). (2554). ครูสังคมศึกษำกับกำรพัฒนำทักษะแก่นักเรียน. กทม.:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). ยุทธศำสตร์พฒ
ั นำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็น
พลเมือง พ.ศ. 2553-2561. กทม.: ห้างหุ้นส่วนจากัดวีทีซีคอมมิวนิคเคชั่น.
สานักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร. (2554). พื้นฐำนควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย.
กทม.: สานักพิมพ์สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557).
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมือง. กทม.: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2551). กำรเมืองภำคพลเมือง. กทม.: สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา.

4 | ห น้ า

TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่ พลเมือ ง

Chapin, J.R. (2003). A Practical Guide to Middle and Secondary School Studies.
Boston : Pearson Education., Inc.
Davies, I. (2015). “Defining Citizenship Education” in Learning to Teach Citizenship
in The Secondary School. Edited by Liam Gearon, New York : Routledge.
Heater, D. (2010). “A History of Citizenship in Britain” in Learning to Teach
Citizenship in The Secondary School. Edited by Liam Gearon, New York :
Routledge.
Laughlin, M. A. and Hartoonian, H. M. (1995). Challenges of Social Studies
Instruction in Middle and High Schools : Developing Enlightened
Citizens. Fort Worth : Harcourt Brace & Company.
Print, M. (2008). “Education for Democratic Citizenship in Australia”. In Education for
Citizenship and Democracy. London : Sage Publication Ltd.

5 | ห น้ า

TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่ พลเมือ ง

หลักสูตร TEPE-58103
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
เค้ำโครงเนื้อหำ
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้หน้ำที่พลเมือง
เรื่องที่ 1.1 ความหมายคาว่า “ความเป็นพลเมือง”
เรื่องที่ 1.2 ความหมายคาว่า การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง/ วิชาหน้าที่พลเมือง
เรื่องที่ 1.3 ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
แนวคิด
1. ความเป็นพลเมือง คือ ความเป็นสมาชิกชองสังคมที่จะต้องมีสิทธิ และความรับผิดชอบ มี
ส่วนร่วมในกระบวนการปกครองประเทศ
2. การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง/วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นกระบวนการพัฒนานักเรียนให้
เป็นพลเมืองดีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความรับผิดชอบต่อความเป็น พลเมืองของสังคม
ตามวิถีประชาธิปไตยหรือเรียกว่าเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพตามแนวทางประชาธิปไตย
3. ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีหลักการ 3 ประการ คือ เคารพตัวตน
ของความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิเสรีภาพ และกฎกติกาของสังคม ที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะห์จุดเด่นของความหมายความเป็นพลเมือง
2. วิเคราะห์จุดเด่นของความหมายของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองดี
3. อธิบายพื้นฐานของความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย

ตอนที่ 2 วิชำหน้ำที่พลเมือง กับกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองไทย
เรื่องที่ 2.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองระดับการศึกษาพื้นฐาน
เรื่องที่ 2.2 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แนวคิด
1. ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีระดับ ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมการสร้างความ
เป็ น พลเมืองดีแก่สั งคม การศึกษาเป็น กลไกหลั กสาคัญ ที่จะต้องมีทั้งเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและ
จาเป็น นโยบายจัดการหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเป็นการปฏิบัติจริง และการเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตไทยในสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม
2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เป็นวิชาที่พัฒนาความเป็นพลเมืองดีของชาติไทย
เน้ นการสอนในรูปกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติของกระบวนการคิด การเชื่อมโยงการ
เรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง การประเมินพฤติกรรมที่มีคุณลักษณะและการปฏิบัติ เพื่อ ให้นักเรียนเกิด

6 | ห น้ า

TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่ พลเมือ ง

การเปลี่ ย นแปลงสู่ พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต ามแนวทางการปกครองประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นพระมุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองระดับการศึกษาข้นพื้นฐาน
2. วิเคราะห์จุดเน้นของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

ตอนที่ 3 กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำควำมเป็นพลเมืองไทย
เรื่องที่ 3.1 แนวปฏิบัติสาคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
เรื่องที่ 3.2 พฤติกรรมที่ควรฝึกฝนแก่นักเรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง
เรื่องที่ 3.3 กิจกรรมหลักเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้
แนวคิด
1. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองคือ การพัฒนาทักษะ
คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เน้นการเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง การลงมือปฏิบัติใน
เหตุการณ์จริง โดยมีการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีทั้งสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งความรับผิดชอบ โดยมี
การประเมินการปฏิบัติ การสร้างลักษณะนิสัย กระบวนการทางาน คุณลักษณะของงาน ด้วยวิธีการ
และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
2. พฤติกรรมต้องฝึ กฝนแก่นักเรียนในวิช าหน้าที่ พลเมือง เป็ นพฤติกรรมที่เน้นความเป็ น
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ผู้อื่นและส่วนรวม
3. กิจกรรมที่จะนาไปสู่การเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการทางาน การสื่อสาร ได้พัฒนา
ค่านิยม และเกิดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. อธิบาย แนวปฏิบัติสาคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง
2. วิเคราะห์ พฤติกรรมที่ต้องฝึกฝนแก่นักเรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง และนาเสนอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
3. วิเคราะห์กิจกรรมหลัก เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้

ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้สำหรับวิชำหน้ำที่พลเมือง
เรื่องที่ 4.1 แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน
เรื่องที่ 4.2 แนวทางการใช้แหล่งการเรียนรู้
แนวคิด
1. สื่อการเรียนการสอนประเภทสื่ อมวลชนและกราฟิกเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญในการเรียน
การสอนวิช าหน้าที่พลเมือง สื่อดังกล่ าวมีบทบาทสาคัญ ในการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
วิเคราะห์ค่านิยมในประเด็นของการนาเสนอข้อมูล การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ดังนั้น
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การจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งข้อมูลประเภทสื่ อมวลชนและกราฟิกต้องมีการวางแผนดาเนินงานเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้มีการพัฒ นา
ทักษะ เจตคติ อุดมศึกษา ช่วยเสริมสร้างจิตส านึกของการเอาใจใส่ ต่อส่ว นรวม การพั ฒ นาสั งคม
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และคุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะห์การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน
2. วิคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒานักเรียน

ตอนที่ 5 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้สำหรับวิชำหน้ำที่พลเมือง
เรื่องที่ 5.1 แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เรื่องที่ 5.2 วิธีการและ/เครื่องมือในการคิดและประมวลผลการเรียนรู้
แนวคิด
1. รายวิชาเพิ่มเติมหน้ าที่พลเมืองเน้นพฤติกรรม ทักษะปฏิบัติ เจตคติ และคุณ ลักษณะ
ดังนั้นการวัดประเมินผลด้านทักษะ/การปฏิบัติ และการวัดประเมินผลด้านจิตพิสัย จึงเป็นการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม
2. วิธีและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ของรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองซึ่งเน้นพฤติกรรม ทักษะการปฏิบัติ เจตคติ และคุณลักษณะ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. วิเคราะห์วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
เรื่องที่ 1.1 ความหมายคาว่า “ความเป็นพลเมือง”
ประวั ติ ข องค าว่า ความเป็ น พลเมื อ ง (citizenship) มี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ค วามเป็ น มาอย่ า ง
ยาวนาน ดั ง ข้ อ เขี ย นของ Derek Heater (2010) ที่ ส รุ ป ได้ ว่ า เริ่ ม จากค าในภาษาละติ น ที่ ว่ า
“civis”หมายถึ งพลเมื อ ง (Citizen) จากค านี้ ท าให้ เกิ ด ค าว่ า “civilis” ซึ่ งหมายถึ ง “civic” และคาว่ า
“civil” มี ค วามหมายในลั ก ษณะของความสุ ภ าพ (sense of polite) และในต้ น ศตวรรษที่ 16 ค า
ภาษาอังกฤษที่ว่า “civic / civility” มีการนามาใช้อย่างกว้างขวาง คาว่า “พลเมือง (citizen)” ที่มีนัย
เกี่ยวกับบริบทของพฤติกรรมได้ มีการสรุปว่า “A citizen was courteous, socially well-mannered”
การใช้คาว่า citizen ในบริบ ททางการเมืองเกี่ยวข้องกับความเป็นเมือง (urban connection)
ส่วนคาในภาษาอังกฤษที่ว่า “city” ที่เริ่มใช้ในศตวรรษที่ 13 มาจากภาษาละตินที่ว่า “civitas” ซึ่งมาจาก
“civis” และมี ก ารเกิ ด ค าใหม่ จ ากการผสมผสาน จากรากศั พ ท์ ภ าษาละติ น ได้ แ ก่ ค าว่ า city, state,
citizenship
ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ในบริบทประชาธิปไตย หมายถึง ความเป็นสมาชิกของสังคมพล
เรือน (Civic society) ซึ่งมีข้อผูกพันในการปฏิบัติตน (Obligation) และมีสิทธิพิเศษ (privilege) นักเรียน
เป็นพลเมืองของประเทศจึงต้องมีการเตรียมนักเรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของรัฐบาล และ
การเมือง คือ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และคุณค่าของรัฐบาลในสังคมที่อิสระ (free society) ดังนั้น
จึงถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสาคัญของสังคมศึกษาที่ต้องพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่มีประสิทธิภาพในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
หน้าที่ของครูสังคมศึกษาที่ต้องช่วยพัฒนาพลเมืองให้มีการรับรู้ข้อมูล มีความคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติตาม
พั น ธกิ จ ของพลเมื องในสั งคมที่ ต นเป็ น สมาชิ ก (Magaret A. Laughlin and H. Michael Hartoonian
(1995)
นอกจากนี้ ยั งมี นั ก การศึก ษาทางสั งคมศึ ก ษาหลายท่ านได้ อ ธิบ ายความหมายของความเป็ น
พลเมือง (citizenship) ในลักษณะต่างๆ สรุปโดย Marray Print (2008) ดังนี้
1. ความเป็นพลเมือง คือ การมีสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย (legal status) ในการมีสิทธิ
และความรับผิดชอบในระบบประชาธิปไตย
2. ความเป็นพลเมือง คือ การเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง (active participation)
ในโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม
3. ความเป็ น พลเมื อ ง คื อ การสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทุ ก คนในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่คานึงถึงความยุติธรรมในสังคม ป้องกันการกีดกัน และการกดขี่
ความเป็ น พลเมืองสามารถพัฒ นาได้จากการเรียนในโรงเรียนโดยผ่ านเนื้อหาเกี่ยวกับระบอบ
การเมือง การปกครอง ประชาธิปไตย กฎหมาย สิทธิและความรับผิดชอบ คุณค่ าประชาธิปไตย รวมถึง
ประเด็ น ทางสั ง คม และการเมื อ ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเป็ น พลเมื อ งที่ เข้ ม แข็ ง และมี ส่ ว นร่ ว ม (active,
participating citizen) ในระบอบการปกครอง
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สรุป
ความเป็นพลเมือง คือ การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีสิทธิ มีความรับผิดชอบ มีส่วน
ร่วมในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง โดยคานึงถึงความยุติธรรมเป็นสาคัญ
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1.1
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เรื่องที่ 1.2 ความหมายคาว่า การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง/วิชาหน้าที่
พลเมือง
จุดมุ่งหมายที่เป็นหลักการสาคัญของการสอนสังคมศึกษา คือ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
หรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า “civic education” หรือ “citizenship education” หรือเรียกเป็นภาษาไทย
ว่า วิชาหน้าที่พลเมือง (civics) ซึ่ง June E. Chapin (2003) ระบุว่า คาว่า civic education เป็นที่นิยม
ใช้ แต่ทั้งสองคาซึ่งรวมทั้ง “citizenship education” สามารถใช้สลับสับเปลี่ยนกันได้
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองหรือวิชาหน้าที่พลเมืองในแนวใหม่ (current form) คือ การสอน
และการเรียนเกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย (contemporary society) เพื่อพัฒนาความเข้าใจ สนับสนุน การ
ปฏิบัติ (action) รวมทั้งมีการสะท้อนและส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นประชาธิปไตย ดังนั้นการศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมือง/วิชาหน้าที่พลเมือง คือ การจัดการให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ เพื่อเตรียม
บุคคลเหล่านั้นให้แสดงบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่และเข้มแข็งในสังคม (Ian Davies, 2015)
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง อาจจะกล่าวได้เป็นกระบวนการที่พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมือง
ที่มีความสามารถในการพัฒนารัฐ (ประเทศ) เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยมีค วามรู้ความเข้าใจในระบบการ
ปกครอง สิ ทธิและหน้ าที่ และมีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีค่านิยมและบรรทัดฐานของสั งคม เพื่อให้ มี
พฤติกรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม มีส่วนรวมในการพัฒนาประเทศในฐานะเป็นพลเมืองดี ทั้งนี้การศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมืองนั้น เป็นการศึกษาที่เป็นบทบาท หน้ าที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่เป็น
หน่วยงานสาคัญ
ดังนั้นการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองจึงมีเป้าหมายโดยรวมคือ การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
พลเมืองดี มีคุณลักษณะหรือมีพฤติกรรมของพลเมืองดีในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และเหมาะสม หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียน ซึ่งมีเป็นหน้าที่ของทุก
วิชาที่จัดสอนในโรงเรียน โดยวิชาสังคมศึกษามีบทบาทและหน้าที่หลักในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี

สรุป
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองดี เป็นกระบวนการที่พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณ ภาพหรื อ พั ฒ นาพลเมื อ งดี แก่ สั งคมให้ มี ความรู้ มีค วามรับ ผิ ดชอบ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พี ง
ประสงค์ของสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1.2
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เรื่องที่ 1.3 ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2556) ได้นาเสนอพื้นฐานความเป็นพลเมือง (ไทย) ใน
ระบอบประชาธิปไตย สรุปได้ดังนี้
คนไทยทุ ก คน ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งไทย โดยมี พื้ น ฐานความเป็ น พลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย มีหลักการ 3 ประการ คือ
หลักกำรที่ 1 เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ได้แก่ กำรยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล
โดยไม่คำนึงถึงสถำนภำพทำงสังคม หลักกำรนี้มีองค์ประกอบย่อย ดังนี้
 สานึกรู้ในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 ตระหนักในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์
 เคารพในความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
 ยึดหลักอดทน อดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง
ศักดิ์ศรี ความเป็ น มนุ ษ ย์ หมายถึง ความมีอิสรภาพในการที่จะกาหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองทั้งสิทธิในชีวิต และร่างกาย และสิทธิในความเสมอภาคในด้านต่างๆ โดยปราศจากเงื่อนไข อาทิ
เชื้อชาติ ศาสนา วัย และวัฒนธรรมที่แตกต่ างกัน โดยไม่ถูกลิดรอนสิทธิและความเสมอภาคทางสังคม
และการถูกเลือกปฏิบัติโดยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่กาเนิด
ความเสมอภาค (Equality) ของความเป็นมนุษย์ ความหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน
หมายถึง ความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนในการได้รับสิทธิพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
ความหมายตามหลักกฎหมาย หมายถึง หลักการพื้นฐานของความยุติธรรม ที่กาหนดให้
มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ความหมายตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่ประชาชนทุกคนในประเทศมีความ
เสมอภาคหรือเท่าเทียมกับกันในสิ่งจาเป็นพื้นฐานในเรื่องสิ่งจาเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ปัจจัยสี่ ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย การนับถือศาสนา การศึกษาและการับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะ
และสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการได้รับความคุ้มครองตา ม
กฎหมาย
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
การสร้ า งความพลเมื อ งในสั ง คมไทยที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย ย่ อ มต้ อ ง
สอดคล้องกับ “วัฒนธรรมของสังคมไทย” ดังนั้นการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ไทย จึงต้องกระทาควบคู่กันไปกับการสร้าง “วัฒนธรรมของสังคมไทย” ทีส่ อดคล้องกับความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของไทยด้วย นั่นคือการสร้างวัฒนธรรมทางจิตใจ คือ การมีความเข้าใจในความ
แตกต่าง ยอมรับความแตกต่างหลากหลายที่อยู่ในบริบทหรือเงื่อนไข สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
ส่ ว นการสร้ า งวัฒ นธรรมความเป็ น พลเมื อ งอี ก อย่ างหนึ่ งคื อ การสร้ างให้ พ ลเมื อ งมี
“วัฒนธรรมทางความรู้” เป็นการเสริมสร้างให้มีความรู้ ให้รู้จักใช้วิจารณญาณ หรือทัศนะวิพากษ์ ความ
คิดเห็น และนโยบายของทุกฝ่าย สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ การเปลี่ยน
จารี ต ทางความรู้ ห รื อ วั ฒ นธรรมเดิ ม ของไทย เป็ น วั ฒ นธรรมทางความรู้ ข องพลเมื อ งในระบอบ
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ประชาธิปไตย จะต้องทาให้การเรียนการสอนไม่เน้นการท่องจาเนื้อหาวิชา แต่จะต้องใช้เนื้อหาว่าเป็น
เครื่องมือในการพัฒ นาวิธีคิด วิธีการสร้างความรู้ ตลอดจนวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ตระหนักว่า คน
สามารถมองเห็น “ความจริง” ต่างกัน หรือมี “ความจริง” จากหลากหลายมุมมอง
ความอดทน อดกลั้นในความแตกต่าง
ความอดทน มาจากคาว่า ขันติ หมายถึง การรักษาปกติภาวะของคนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูก
กระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนา หรือไม่ถึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่น งานทุกชิ้น
เป็นงานเล็กงานใหญ่ ที่สาเร็จขึ้นมาได้ด้วยปัญญาและคุณธรรมนั้นก็คือ “ขันติ”
อดกลั้นในความแตกต่าง หมายถึง การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ทั้งความ
แตกต่างในเรื่องกายภาพและในเรื่องพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น การไม่
กล่าวหาใครง่ายๆ โดยไม่คิดใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อน
หลักกำรที่ 2 กำรเคำรพสิทธิ เสรีภำพ กฎกติกำ ของสังคมที่ทุคนมีส่วนกำหนดขึ้น หลักกำรนี้
มีองค์ประกอบย่อย ดังนี้
 รู้จักสิทธิ และเสรีภาพของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของอธิปไตยและเป็นสมาชิกคน
หนึ่งของสังคม
 เคารพและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ของผู้อื่น และของชุมชน โดยไม่ให้ผู้ใด
ล่วงละเมิดอันขัดต่อกฎหมาย
 เคารพกฎกติกาสังคม โดยกฏกติกานั้นต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและความชอบธรรม
หากยั งมีกฎกติกาใดไม่ยุติธรรมและไม่ชอบธรรม ก็ย่อมสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือ
ยกเลิกตามครรลองหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมาย มิใช่ใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
 ยึดหลักนิติรัฐ (Rule of Law) โดยมีหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของ
พลเมือง มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคล กลุ่มคน หรือรัฐ
สิทธิ เสรีภำพ คืออะไร
สิทธิ (Rights) หมายถึง สิทธิเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนตามธรรมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุ ษย์ ซึ่งไม่
มีใครล่วงละเมิดได้ คนทุกคนที่เกิดมามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด และต้องมีชีวิตอยู่อย่างสมเกียรติและมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เสรีภาพ (Freedom) หมายถึง การที่มนุษย์สามารถทาอะไรก็ได้ภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดี
งามโดยไม่เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงล้าสิทธิของบุคคลอื่น หรือสิทธิของส่วนรวม
สิทธิเสรีภาพที่รัฐต้องให้ความคุ้มครอง เช่น
 สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
 สิทธิของผู้บริโภค
 เสรีภาพในการชุมนุม
13 | ห น้ า

TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่ พลเมือ ง

 เสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะ
 สิทธิก์ ารรับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ
 เสรีภาพการจัดตั้งพรรคการเมือง
ฯลฯ
ดังนั้น สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมือง จึงเป็นสิทธิของพลเมืองที่ไม่จาเป็นว่าทุกคนจะต้องได้รับ
ประโยชน์เท่ากัน หากแต่เป็นสิทธิอะไรของใครก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบในการสนองตอบต่อ
การใช้สิทธินั้น
ระบอบประชาธิปไตย ต้องใช้ “กติกา” คือ การปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) หรือ
ที่เรียกว่า “นิติรัฐ” ซึ่งหมายถึง รัฐที่มีการปกครองด้วยกฎหมาย และหลักแห่งกฎหมายที่เป็นธรรม หรือ
รัฐที่ปกครองโดยกติกา มิใช่ปกครองโดยอาเภอใจ หรือใช้กาลัง ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือกฎหมาย
อย่างเสมอกัน รัฐบาลก๋จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และจะมีอานาจกระทาการใดที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ประชาชนได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายให้ อานาจไว้เท่านั้น และเนื่ องจากประชาธิปไตยคือ การปกครองโดย
ประชาชน กฎหมายที่ใช้ในการปกครอง จึงต้องมาจากประชาชน กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยจึงมิใช่
คาสั่งของผู้มีอานาจ หากเป็นการตกลงกันของประชาชน ว่าจะอยู่ร่วมกันโดยมีกติกาอย่างไร และโดยเหตุ
ที่มีประชาชนจานวนมากจนไม่สามารถจะไปออกกฎหมายด้วยตนเองโดยตรงได้ การออกกฎหมายจึงทา
โดยผ่านผู้แทน และนี่คืออานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่ “ราษฎร” ได้เลือกเข้าไปทาหน้าที่ออก
กฎหมายแทนตนเอง
หลักกำรที่ 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
เป็นการตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และพันธกิจของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้
 ทาหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคม เช่น การเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร เป็น
ต้น
 กาหนดทิศทางของสังคมร่วมกัน เพื่อนาไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข เช่น การไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ เป็นต้น
 ใช้หลักการประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาของสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ด้วยเหตุและผลในเวทีสาธารณะ เป็นต้น
 ยอมรับหลักเสียงข้างมากและเคารพสิทธิเสี ยงข้างน้อย เช่น การเคารพมติที่ประชุม เป็น
ต้น
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย
มี ก ารก าหนดให้ บุ ค คลมี ห น้ า ที่ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขและยังมีหน้าที่ที่สาคัญอื่นๆ
เช่น
1. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
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3. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ
รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิส าหกิจ หรือของราชการส่ วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีห น้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชน
ความรับผิดชอบแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม จะต้องดารงตนให้ อยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือตัวเองได้ รู้จักว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ยอมรับผลการ
กระทาของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียจึงต้องมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้อง และมีส่วน
ร่วมต่อสวัสดิภาพของสังคมที่ตนเองดารงอยู่ การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสังคม
ทุกคนจึงต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม ดังต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม การ
รักษาทรัพย์สินของสังคม การช่วยเหลือผู้อื่น และการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
2. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ได้แก่ การเคารพเชื่อฟังผู้ปกครอง การช่วยเหลืองาน
บ้านและการรักษาชื่อเสียงของครอบครัว
3. ความรั บ ผิ ดชอบต่อโรงเรียน ได้แก่ ความตั้งใจเรียน การเชื่อฟั งครู -อาจารย์ การ
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และการรักษาสมบัติของโรงเรียน
4. ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ได้แก่ การช่วยตักเตือน แนะนาเมื่อเพื่อนกระทาผิด การ
ช่วยเหลือเพื่อนอย่างเหมาะสม การให้อภัยเมื่อเพื่อนทาผิด การไม่ทะเลาะและเอาเปรียบเพื่อน และการ
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ ประชาชนจะต้องพัฒ นาสิ่งเหล่านี้ด้วย คือ การพัฒ นาตนเอง การมีวินัยใน
ตนเอง การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการใช้สติปัญญาและเหตุผล
สรุป
ความเป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย คือ การเคารพศักดิ์ศรีของ
ความเป็น มนุ ษย์ เคารพสิ ทธิเสรีภ าพ กฎกติกาของสั งคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้อื่น และสังคม
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1.3
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ตอนที่ 2 วิชำหน้ำที่พลเมืองกับกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองไทย
เรื่องที่ 2.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) นาเสนอ
โดยคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554) มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : กำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองในสถำนศึกษำ
1. เร่งให้เกิดวัฒนธรรมองค์ก รในสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
โดยเน้นการเป็นผู้สอน และการเป็นผู้ปฏิบัติ “ความเป็นพลเมือง” เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนแทนการ
สอน ให้จาแบบดั้งเดิม
2. ปรั บ และทบทวนเนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู้ ในวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง เน้ น “ความรู้ ” ในเรื่ อ ง
รัฐธรรมนูญ และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้
เหลือเท่าที่จาเป็นและเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน สาหรับเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ให้นามาสอนเฉพาะมาตราสาคัญที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น
3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมในเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
และความเป็นประชาธิปไตยให้กับผู้เรียนโดยจัดให้เหมาะสมกับระดับชั้นและช่วงวัยของนักเรียน เน้น
กระบวนการกลุ่มและฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะที่เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมือง คือ การรับฟังผู้อื่น
การเคารพผู้อื่นว่าเสมอกับตนเอง การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงปัญหาและ
เชื่อมโยงตนเองกับปัญหา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น โดยแยกแยะ “ข้อเท็จจริง” ที่เป็นวัตถุ
วิสัย (objective) กับ “ความคิดเห็น ” ที่เป็นอัตวิสัย (subjective) มีความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้ อื่ น ค านึ งถึ งส่ ว นรวม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ อื่ น และต่ อ สั งคม ผ่ า นการลงมื อ ท า
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนรวม เพื่อให้ ผู้เรียนได้พัฒ นาตนเอง ให้ เป็น
พลเมือง ซึ่งสามารถจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับชั้น และช่วงวัยของนักเรียนได้ ดังต่อไปนี้
 ชั้นอนุบาล : ฝึกฝนการเคารพกติกาแบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติอยู่แล้วในห้องเรียนอนุบาล เช่น
การอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่น ในสั งคม การแบ่งปัน รอคอย ขอโทษ ให้ อภัย รวมถึงไม่ใช้ความ
รุนแรงเมื่อเกิดความขัดใจ ความขัดแย้ง และเริ่มฝึกฝนให้นักเรีย นมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อเพื่อน ๆ ต่อห้องเรียนแบบง่ายๆ สนุกสนาน เพื่อสร้างต้นทุนการเป็นพลเมือง
ให้กับนักเรียนตัวน้อย โดยครูและผู้ปกครองต้องเป็นตัวแบบที่สะท้อนทัศนคติ วิธีคิด การ
แสดงออกทางพฤติกรรมและการพูดคุยเจรจาเป็นหลัก หรือไม่เน้นการอบรมสั่งสอน แต่
เน้นเรื่องวิถีชีวิตและการถ่ายทอดทางจิตวิญญาณ
 ชั้ น ประถมศึ ก ษา : ฝึ ก ฝนในเชิ ง ต่ อ ยอดจากระดั บ อนุ บ าล ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งความ
รับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม การเคารพกติกา เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพ
ความแตกต่าง ทั้งมิติที่เห็นด้วยตา และมิติความคิด เคารพหลักความเสมอภาค และการ
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แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยไม่ใช้กาลัง และช่วงนี้เป็นช่วงที่ก้าวสู่การฝึกฝนนักเรียนให้
เป็ น “พลเมืองของโรงเรียน” ได้ดี โดยเฉพาะการฝึ กให้ นั กเรียนมีความคิดเชื่อมโยง
ระหว่างตนเองกับ สั งคม รวมถึงการไม่ส ร้างภาระ สร้างปัญ หาให้ โรงเรียน และสังคม
ขณะเดียวกันก็ให้เห็นมิติที่เป็นพลังด้วย
 ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น : ฝึกฝนให้ เห็ น “พลเมืองของโรงเรียน” ในระดับสู งขึ้น เป็ น
รูปธรรมขึ้น เช่น คิดถึงส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ด้วยการให้ทา “โครงงาน” เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เริ่มต้นจากตนเอง สาหรั บเนื้อหาและ
กระบวนการที่ต้องต่อยอดต่อไป นั่นคือ ฝึกฝนการเคารพกฎหมาย การใช้สิทธิเสรีภาพ
โดยไม่ล ะเมิ ดสิ ท ธิเสรี ภ าพของผู้ อื่น ไม่ เป็ น ปฏิ ปั กษ์ ต่ อรัฐ ธรรมนู ญ ต่อ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ให้ทาโครงงานแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งนอกจากจะทาในโรงเรียนแล้ว ให้นักเรียนได้ออกมาสัมผัสกับปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ในสั งคมด้ ว ยเริ่ ม จากชุ ม ชนที่ อ ยู่ ร อบๆ โรงเรี ย น โดยให้ มี ก ารลงมื อ ท าและ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมจิตอาสาหรือบาเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียน ให้ฝึกฝน “การปกครอง
ตนเอง” ตามระบอบประชาธิปไตย โดยเชื่อมโยงสภานักเรียน และการเลื อกตั้งสภา
นักเรียนกับการเรียน และทาให้ประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน
 รูปแบบการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เน้นการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group
learning) แบบแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ (Show and Share) โดยอาศั ยฐานการเรีย นรู้บ น
สถานการณ์จริง บริบทจริงในชุมชนในย่านที่อยู่อาศัยของนักเรียนในท้องถิ่น ฯลฯ
4. จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารสถานศึกษาและสร้างวิถีชีวิตและบรรยากาศ
ในสถานศึกษาให้เป็นประชาธิปไตย หรือเป็นต้นแบบในการเป็น “พลเมือง” ที่สาคัญคือ การทางานในเชิง
แนวระนาบ โดยรับฟังความคิดเห็นของครูและผู้ใต้บังคับบัญชา เคารพครูและผู้ใต้บังคับบัญชา ในฐานะ
เพื่ อ นร่ ว มงาน ไม่เน้ น สั่ งการแบบอ านาจนิ ย มแนวดิ่ ง แต่ใช้ ห ลั ก การบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มทั้ งระดั บ
บุคลากร และระดับนักเรียน
5. ให้สถานศึกษาบูรณาการสาระความเป็นพลเมืองในส่วนที่หลักสูตรกาหนด ให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นปฏิบัติการทั้งในและนอกโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
เวลาเรียน นอกเหนือจากกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ที่ ต้องให้ความสาคัญในการนาไปสู่การสร้างความ
เป็นพลเมืองอย่างจริงจัง รวมทั้งต้องบูรณาการกับวิชาอื่นๆ และเรื่องอื่นๆ ในโรงเรียน เป้าหมายคือ ทาให้
“ประชาธิปไตย” และ “ความเป็นพลเมือง” เป็นเรื่อง “วิถีชีวิต” เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนที่สอดแทรก
ในทุกกิจกรรมตั้งแต่เข้าแถวเคารพธงชาติ ในโรงอาหาร ในสนามกีฬา ฯลฯ โดยที่ผู้ บริห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวอย่าง และแรงบันดาลใจของความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียน
6. ให้ ผู้บ ริห ารและศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา เป็นแกนนาในการเป็นตัวอย่างความเป็น
พลเมืองและประสานการดาเนินงาน ติด ตามประเมินผล “ความเป็นพลเมือง” ของนักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเขตการศึกษา
รวมถึงการเรีย นรู้ จ ากโรงเรีย นที่ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี ส่ ว นการประเมิน ผลให้ วัดที่ ก ารเปลี่ ยนแปลงทาง
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ความคิดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหลังจากโรงเรียน
มีนักเรียนที่มีความเป็นพลเมืองเพิ่มมากขึ้น
7. จั ด ให้ มี “คู่ มือ การจั ด การเรียนการสอนเพื่ อ สร้างความเป็ น พลเมื องในเชิ งกระบวนการ”
รวมถึงสื่อประกอบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย เพื่อให้การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองปรากฎผล
ในวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
8. ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบติดตามประเมินผล เพื่อคัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จ
(Best Practice) และดาเนิ นการหาโรงเรียนตัวอย่างที่มีปฏิบัติการที่ดีที่สุด (Best Practice) ทั้งในด้าน
เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมือง เพื่อเผยแพร่และขยายผลต่อไป

สรุป
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีระดับขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียม
และดาเนินงานเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีให้เป็นพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่ยุคใหม่ที่
สงบ มั่นคง มีความเสมอภาค ภราดรภาพ โดยเน้นประเด็นการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตร และเน้นการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติจริง
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2.1
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เรื่องที่ 2.2 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง มีดังนี้ (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2557)
เป้ำหมำย
การพัฒ นาการเป็ นพลเมืองดีของชาติ ที่จะต้องมีความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยดารงชีวิตในสังคมปรองดอง
สมานฉันท์และมีวินัยในตนเอง
จุดเน้นและขอบข่ำย
จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)
2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)
จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ : เห็นคุณค่าและ
การแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุช
1. การดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
1. การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย
2. การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง : ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
สรุปจุดเน้นผลกำรเรียนรู้มัธยมศึกษำปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษำปีที่ 4-6
สาหรับตนเอง
1. ปฏิบัติตน
2. มีส่วนร่วม
3. แนะนาผู้อื่น/ส่งเสริม/สนับสนุน
4. ยกย่องบุคคล
5. แสดงออก
6. เห็นคุณค่า
7. เป็นแบบอย่าง
8. ประยุกต์

สาหรับผู้อื่นและส่วนรวม
1. อนุรักษ์
2. สืบสาน
3. เผยแพร่
4. สร้างเครือข่าย
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สาหรับตนเอง
9. รับผิดชอบ
10. รู้ทันสื่อ
11. รู้ทันข่าว
12. ยอมรับ

สาหรับผู้อื่นและส่วนรวม

สำระกำรเรียนรู้ทจี่ ะศึกษำ
1. มารยาทไทย
2. ความกตัญญูกตเวที
3. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสระ
4. การบารุงรักษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
6. ภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น
7. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
8. พระบรมราโชวาท
9. หลักการทรงงาน
10. การใช้สินค้าไทย
11. การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสาธารณสมบัติ
12. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
13. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์
14. ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ
15. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย
16. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ประเทศ และโลก
17. การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
18. การรู้เท่ากันสื่อ ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ
19. การวิพากย์ประเด็นสาธารณะด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
20. ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
21. การอยู่ร่วมกันในสังคม วัฒนธรรม
22. การขจัดความขัดแย้งและปัญหาด้วยสันติวิธี
23. คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
กำรจัดกำรเรียนรู้
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้
1. การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นทั้ง 5 นั้น มีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้
เยาวชนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณี ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และแสดงออกถึ ง ความรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
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พระมหากษั ต ริ ย์ ด าเนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย มี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายและ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง มีผลการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเน้นให้ผู้เรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าในเรื่องทีเรียนและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553
3. การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง สามารถจัดทาได้ 2 ลักษณะ คือ
3.1 การจัดการเรีย นรู้ตามจุดเน้นแต่ละจุดเน้น โดยบูรณาการจุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยใน
ตนเอง ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของจุดเน้นที่ 1-4 ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง 5 จุดเน้น โดยต้องวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ในแต่ละ
จุดเน้นว่า เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยง หรือมีประเด็นร่วมกันในเนื้อหาต่างๆ และตั้งเป็น Theme (หัวเรื่อง)
4. การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจจัดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับจุดเน้นทั้ง 5 จุดเน้น
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดยพิจารณาจากคุณภาพของ
ชิ้นงาน หรือการปฏิบัติที่เป็นผลผลิต/ ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้
และจุดเน้นของรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองหรือไม่ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การปฏิบัติตนโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน ทั้งนี้เมื่อผู่เรียนได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนด
กำรออกแบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
การประเมินรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองจะต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนเหมาะสม
เพราะเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่างๆ เพื่อใช้ประเมินค่า
ผลการปฏิบัติของผู้เรียน เกณฑ์เหล่านี้ คือ สิ่งสาคัญที่ผู้เรียนควรประพฤติจนกลายเป็นลักษณะนิสัย
ครูผู้สอนสามารถออกแบบวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน ได้ดังนี้
1. กาหนดผลการเรียนรู้/ คุณลักษณะที่จะประเมิน
2. วิเคราะห์พฤติกรรมสาคัญจากผลการเรียนรู้เพื่อกาหนดหลักฐานการเรียนรู้
3. เลือกใช้วิธีการเครื่องมือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะประเมิน
4. กาหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม (Scoring Rubrics)
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ตัวอย่าง การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

พฤติกรรมสาคัญ

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตนในโรงเรียน

- การปฏิบัติตน

ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและ
โรงเรียน

- การปฏิบัติตน

การประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
- การแต่งกายถูกระเบียบ การประเมิน
- เกณฑ์การ
- การเช้าแถวเป็นระเบียบ การปฏิบัติ
ประเมิน
- แบบประเมิน
- การดูแลพื้นที่ที่ได้รับ
การประเมิน
- เกณฑ์การ
มอบหมาย
การปฏิบัติ
ประเมิน
- การเป็นผู้นาและสมาชิก
- แบบประเมิน
ที่ดี
ชิ้นงาน/ภาระงาน

ตัวอย่ำง เกณฑ์กำรประเมิน
ประเด็นการประเมิน
กำรแต่งกำย

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
ถูกระเบียบสม่าเสมอ

แต่งกายสะอาดเรียบร้อย แต่
ไม่ถูกระเบียบ ต้องให้ครู
ตักเตือน
กำรเข้ำแถว
เข้าแถวตรงเวลา ไม่พูดคุย
เข้าแถวตรงเวลา ไม่พูดคุย
ขณะเข้าแถว
ขณะเข้าแถว โดยครูต้อง
ตักเตือน
ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ได้เรียบร้อยด้วย มอบหมายได้เรียบร้อย โดยมี
ตนเอง
ครูเป็นผู้ให้คาแนะนา
กำรเป็นผู้นำและสมำชิกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้นาทีด่ ีและเป็น ปฏิบัติตนเป็นผู้นาทีด่ ี หรือ
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ โดยมี
ครูเป็นผู้แนะนา

ปรับปรุง
แต่งกายไม่สะอาดและไม่ถูก
ระเบียบ
เข้าแถวไม่ตรงเวลา และ
พูดคุยขณะเข้าแถว
ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่ปฏิบตั ิตนเป็นผู้นาที่ดี หรือ
เป็นสมาชิกที่ดี

ตัวอย่ำง แบบประเมินพฤติกรรมรำยบุคคล ประจำหน่วยกำรเรียนรู้
ลาดับที่

การแต่งกาย

ชื่อ – สกุล
3

2

1

พฤติกรรม
ระเบียบแถว
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่
3
2
1
3
2
1

การเป็นผู้นาและ
เป็นสมาชิกที่ดี
3 2 1

1
2
3
4
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

=
=
=

3
2
1

กำรตัดสินผลกำรเรียน
เมื่อครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน วัด และประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จนครบทั้ง
รายวิชา และประเมินผลปลายปี/ ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ) แล้วนาคะแนนทั้ง 2 ส่วนมา
รวมกันเพื่อตัดสินผลการเรียน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง การตัดสินผลการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
หน่วยการเรียนรู้
1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. ........................................................................
รวมคะแนนระหว่างเรียน
ปลายปี/ปลายภาค (การทดสอบคุณลักษณะ)
รวม

คะแนนเต็ม
25
20
20
25
(90)
(10)
(100)

คะแนนที่ได้
20
15
15
20
70
8
78

*คะแนนที่นาไปตัดสินผลการเรียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์นักเรียนจะได้ผลการเรียน 3.5
กำรให้ระดับผลกำรเรียน
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง สถานศึกษาสามารถให้ระดับ
ผลการเรียน ดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คาสาคัญสะท้อนมาตรฐาน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ
ระดับมัธยมศึกษา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ

23 | ห น้ า

TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่ พลเมือ ง

ตัวอย่าง แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้รายบุคคล (สาหรับครู)

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ปฏิบัติตนตาม
กฎ ระเบียบ
และหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติตนใน
โรงเรียน
3 2 1

ความเห็น
เพิ่มเติม

ผลการเรียนรู้
ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกที่ดี ความเห็น
ของห้องเรียนและ เพิ่มเติม
โรงเรียน
3 2
1

....................
3

2

ความเห็น
เพิ่มเติม

1

1
2
3
4

ลงชื่อ .....................................................
(...............................................................)
......./........................./............
สรุป
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาพลเมืองของชาติไทย
โดยมี 5 จุ ด เน้ น คื อ ความเป็ น ไทย รั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษั ตริย์ ความปรองดองสมานฉันท์ และมีวินัย เน้นการสอนที่เป็นกิจกรรมลงมือ
ปฏิ บั ติ ต ามสภาพจริ ง โดยเชื่ อ มโยงทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น และเน้ น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่พฤตกรรมที่พึงประสงค์ จึงมีการประเมินที่เน้นคุณลักษณะและ
การปฏิบัติของนักเรียน
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2.2
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ตอนที่ 3 กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำควำมเป็นพลเมืองไทย
เรื่องที่ 3.1 แนวปฏิบัติสาคัญในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่
พลเมือง
แนวปฏิบั ติสาคัญที่จะทาให้ การเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองบรรจุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ (สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557)
1. ผู้สอนต้องเข้าใจมโนทัศน์ (Concept) สาคัญของรายวิชานี้ นั่นคือ การเข้าใจในจุดเน้นที่เป็น
พื้นฐานสาคัญ ซึ่งวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ต้องการพัฒ นาทักษะ ค่านิยม และคุณลักษณะ ซึ่งสะท้อน
ด้วยการปฏิบัติ
2. การวางแผนการสอนจะต้องเน้นการพัฒนาที่ต่อเนื่ อง (Continuous Development) ของ
กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งกระบวนการ พัฒนาค่านิยม เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ดังนั้น การวางแผนการสอนควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรม ดังนี้
1) ตั้งคาถามด้วยตนเองเพื่อการสืบค้น
2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล
3) ฝึกการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจริง (Real Data) ในสภาพจริง ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญการ
สอนสังคมศึกษาหลายท่านเสนอว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สารวจ (Survey) หรือ
สัมภาษณ์ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิ
4) ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มร่วมกันกับเพื่อน รวมทั้งบุคคลอื่นในชุมชนตามโอกาสและวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน
5) นาเสนองานหรือผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น จัดอภิปราย ทาป้ายนิเทศ จัด
นิทรรศการ บทบาทสมมุติ จัดทา Video Clip เป็นต้น
3. การสอนหน้าที่พลเมืองต้องเน้นความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้อง (Relevant) การลงมือ
ทา หรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Engaging) และเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning)
3.1 ความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้อง (Relevant) คือ การใช้ประเด็น จริง (Real
Issue) ที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกบความคิดของคนว่าจะถู กหรือผิด ดี หรือไม่ดี มีคุณค่า หรือไม่มีคุณค่า
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นจะเชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณ์ จ ริง แต่ ในกรณี ใช้ ป ระเด็ น จริง ผู้ ส อนควรใช้
วิจารณญาณ เพราะบางประเด็นอาจมีความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อสังคม รวมทั้งควรคานึงถึงวัยและวุฒิ
ภาวะของผู้เรียนด้วย
3.2 การลงมือทา หรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Engaging) การเรียนจากประสบการณ์
จริง ถือว่าเป็นหลักการสาคัญของการสอนหน้าที่พลเมืองและเป็นที่ยอมรับของนักการศึกษาทั่วโลก ดังนั้น
การลงมือทาภาคปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องกับประเด็นจริง (Real Issue) หรือเหตุการณ์จริง ทั้งในระดับรอบ
ครัว ห้องเรียน โรงเรียน หรือชุมชน จึงเป็นสาคัญ
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3.3 เรียนอย่างกระตือรือร้น (Active) การเรียนอย่างกระตือรือร้น ก็คือ การเรียนที่
ผู้เรียนต้อง “ทา” หรือ “do” หรือ “act” ทั้งนี้ การเรียนโดยผ่านการอภิปราย (Discussion) เป็นวิธีที่
สาคัญในการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง เพราะการอภิปรายเป็นทักษะที่สาคัญในการเรียนและทักษะของ
ความเป็นพลเมือง (Citizenship skill) เพื่อแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
อภิ ป รายโดยทั่ ว ไปคงไม่ ใ ช่ ก ารอภิ ป รายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ความเป็ น พลเมื อ ง (Citizenship
Discussion) Sandie Lewellin (2001) นักการศึกษาด้านความเป็นพลเมือง (Citizenship Education)
ได้เสนอว่า การอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองควรมีลักษณะ ดังนี้
1) เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริง (Real Life Issue)
2) เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน (Deal with Public Dimension of Life)
3) เกี่ ย วข้ อ งกั บ เยาวชนในฐานะเป็ น พลเมื อ งคนหนึ่ ง (Relate to Young
People as Citizens)
3.4 การเรียน (Learning) การเรียนรู้เรื่อง หน้าที่พลเมืองจะมีประสิทธิภาพ ต่อเมื่อมี
บรรยากาศของห้องเรียนที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีบรรยากาศของการใช้อานาจ หรือทาให้
ผู้เรียนเกิดความไม่สบายใจ กลยุทธ์สาคัญที่ทาให้ผู้เรียนในบริบทของสังคมไทยเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
คือ
1) จัดการทางานเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ทั่วถึง
กว่าการทางานในกลุ่มใหญ่
2) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นก าหนดกติ ก าในการท างาน คุ ณ ภาพของงาน
ประเด็ น การอภิ ป รายหรื อ ประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษาตลอดจนการจั ด กิ จ กรรมที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ที่ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า การเรี ย นหรื อ การท างานนั้ น มี
ความหมายและมีคุณค่า จะได้ทางานอย่างต่อเนื่องและตั้งใจ (Engaging)
3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นและเมื่อมีข้อสรุปความคิดเห็น
ของทุกคนควรจะอยู่ในข้อสรุปนั้นๆ ด้วย
4) ครูควรสร้างความรู้สึ กว่า การประสบความสาเร็จ คือ การเรียนรู้ หรือการ
ทางานโดยผ่านกระบวนการต่างๆ เป็นรางวัลที่น่าภูมิใจ
5) ครูควรคานึงถึงการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบ (Learning Style) ของผู้เรียน การ
จัดกิจกรรมจึงควรมีหลากหลาย เช่น การสาธิต การตอบคาถาม การอภิปราย
การค้น คว้าวิจัย การทาโครงการ การสารวจ การแก้ปัญหา การใช้เกม การ
แสดงบทบาทสมมติ การใช้ ส ถานการณ์ จ าลอง การใช้ ก รณี ศึ ก ษา (Case
Study) โดยมีการทางานกลุ่มเล็กและรายบุคคล
6) กรณีการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการควรจัดให้ครบขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง แต่ครูก็
อาจนาบางขั้นตอนมาจัดกิจกรรมแยกได้ เช่น กิจกรรมการวิเคราะห์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนหลายรูปแบบสามารถ
น ามาจั ด เป็ น กิ จ กรรมแยกออกมาได้ ต ามความเหมาะสม เป็ น การฝึ ก
ความสามารถในการวิเคราะห์ หรือการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้เรียน
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7) ครูควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนการปฏิบัติของผู้เรียนในสภาพจริง ทั้งนี้ การ
วัดและประเมินหน้าที่พลเมืองต้องมีการประเมินสาระงานที่เกี่ยวกั บกิจกรรม
ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ การสร้ างลั ก ษณะนิ สั ย รวมทั้ งกระบวนการท างานและ
คุณภาพงานด้วยวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
จากหลักการสอนทั้ง 4 หลัก ข้างต้น Sandie Lewellin (2001) ได้สรุปหลักการสอนว่าเป็น R-EA-L : Relevant, Engaging and Active Learning และแสดงความเห็นว่าการทางานในลักษณะโครงงาน
(Project Work) เป็นกิจกรรมที่สาคัญในการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับผิดชอบในการเรียนรู้ มีวินัย และเป็นการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning ผู้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาประเด็นต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นจริง ศึกษาปัญหาอุปสรรค และเรียนรู้ในการแก้ไข เรียนรู้บทบาท
ของพลเมืองดีในสังคมเพื่อการเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต
สรุป
แนวปฏิบัติสาคัญในการเรียนการสอนต้องมีการวางแผนการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
การพั ฒ นาทั ก ษะ คุ ณ ลั กษณะและพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ เป็ น การพั ฒ นาที่ เชื่อ มโยงกั บ
ประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติ มีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่เน้นการปฏิบัติ กระบวนการ
การสร้างคุณลักษณะนิสัย รวมทั้งมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการและเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3.1
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เรื่องที่ 3.2 พฤติกรรมที่ต้องฝึกฝนแก่นักเรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง
ข้อเสนอแนะสาหรับพฤติกรรมที่ต้องฝึกฝนแก่นักเรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง เพื่อพัฒนาทักษะ
คุณลักษณะและลักษณะนิสัย มีดังนี้
1. การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล หรือมีข้อมูลประกอบ มีการส่งเสริมแสดงความคิดเห็นที่
ไม่เร่งให้นักเรียนรีบตัดสินใจ ให้รู้จักการพิจารณาข้อมูลหรือมีข้อเสนอแนะทุกๆ มุมมองอย่างรอบคอบ
รวมทั้งรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. การรู้จักสิทธิของผู้อื่น มีมารยาท และมีสัมมาคารวะ และมีไมตรีจิต กับบุคคลอื่นๆ เช่น ผู้
อาวุโส เพื่อน หรือผู้อ่อนวัยวุฒิ เป็นต้น
3. การท างานเป็ น หมู่ ค ณะ ฝึ ก การรู้ จั ก วางแผนร่ ว มกั น และปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั น ฝึ ก การพู ด
สื่อสารทางภาษา การแสดงออกที่ถูกต้องและมีมารยาท และการให้โอกาสผู้อื่นมีโอกาสได้ทางานของเขา
และการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
4. การร่วมมือกับผู้อื่น อาจแสดงในลักษณะของพฤติกรรมที่เต็มใจ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อประสบการณ์หรือข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการทางานร่วมกัน ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
อภิป ราย การทางานกลุ่ม ในลักษณะต่างๆ เช่น โครงงาน การแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้า เป็นต้น
รวมทั้งการแบ่งปันให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และขอความช่วยเหลือ
5. การมีส่วนร่วม ควรเต็มใจในการทางานกลุ่มให้งานของกลุ่มสาเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
สามารถแสดงออกจากการลงมือปฏิบัติ การพูด การฟัง และสีหน้า ท่าทาง เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จัก
การวางตัวในสังคมให้เหมาะสม เช่นเดียวกับการทางานเป็นหมู่คณะ
6. ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารท างานโดยมี จุ ด มุ่ ง หมาย และตรงเวลา ซึ่ ง จะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรม การมีวินัยในการทางาน ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง และรู้จักการทางานอย่างสม่าเสมอ ไม่ห ยุด
กลางคัน โดยเน้ น การฝึกความอดทนต่ออุปสรรค และต้องหาทางแก้ไขที่ถูกต้องและมีเหตุผล ซึ่งอาจ
นาไปสู่พฤติกรรมการรู้จักนาตนเอง (self-directed) และการปกครองตนเอง (self-governing) รวมทั้ง
การมีการติดตามการกระทาของตนที่มีผลกระทบถึงตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ไม่จัดลักษณะทางสวัสดิ
ภาพ ความปลอดภัย และสิทธิของผู้อื่นในกรณีที่มีความรับผิดชอบและการละเลยไม่ปฏิบัติ
7. การใฝ่รู้เป็ น การรู้จั กแสวงหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ รู้จักพิจารณาข้อเท็จจริงและแสดงความ
คิดเห็น รู้จักหาแนวทางปฏิบัติในการหาความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยรู้จักไตร่ตรอง
อย่างมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการใฝ่รู้นี้มีผลทาให้
เกิดความคิด และข้อคิดที่ดีได้และมีการยอมรับในเหตุผลที่ดี
8. การรู้จักห่วงใยผู้อื่น สิ่งนี้มาจากการมีความยุติธรรมและเห็นผู้อื่น มีความเสมอภาค โดยเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติตนที่ดี ที่เหมาะสมและปฏิบัติตนกับเพื่อนๆ อย่างเสมอภาคกัน ซึ่งจะมีผลต่อ
การทางานเป็นหมู่คณะ การร่วมมือและส่งผลดีต่องานส่วนรวม
9. การมี ความคิด สร้ างสรรค์ การฝึ กให้ นั กเรียนลงมือ ปฏิบั ติ ในการแก้ปั ญ หาต่างๆ เน้ นการ
แก้ ปั ญ หาด้ วยวิธีการใหม่ๆ ที่มี แนวคิด และมีเหตุผ ลรองรับ หรือวิธีการแก้ปัญ หาที่มีห ลายทางเลื อ ก
รวมทั้งควรจัดกิจกรรมหลายประเภท เพราะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่ใช้เวลานาน
และพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอนุรักษ์ด้านวัฒ นธรรมประเพณี การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่า
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การรณรงค์พฤติกรรมต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่ควรคานึงถึงคุณภาพของงาน เป็นองค์ประกอบสาคัญในการ
วัดและประเมินผลด้วย

สรุป
พฤติกรรมที่ต้องฝึกฝนแก่นักเรียนเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การ
ทางานรวมกัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น การร่วมมือกับผู้อื่น การมีส่วนรวม ความรับผิดชอบ
การใฝ่รู้ การรู้จักห่วงใยผู้อื่น และมีความคิดสร้างสรรค์
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3.2
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เรื่องที่ 3.3 กิจกรรมหลักเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้
กิจกรรมเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลักต่อไปนี้ทาให้ผล
การเรี ย นรู้ ที่ตั้ งเป้ าหมายไว้ บรรลุ ต ามเป้ าหมายนั้ น โดยเป็ น กิจกรรมที่เน้น ผู้ เรียนเป็ นศู น ย์กลาง ให้
นักเรียนได้ลงมือทา/ปฏิบัติ ให้มีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้ และนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
กิจกรรมในห้องเรียน
1. สอนโดยตรงบอกว่าสิ่งใด/พฤติกรรมใดที่พึงประสงค์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ อย่างไร (Value
inculcation)
2. วิเคราะห์เหตุการณ์/พฤติกรรม/ ประสบการณ์/ กรณีศึกษา/ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม
(Value analysis)
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (Reasoning)
4. ให้แสดงจุดยืนของค่านิยมและสิ่งที่นักเรียนยึดถือ/ มีความเชื่อ (Value Clarification)
5. ตั้ งค าถามแบบเปิ ด (Open-ended) ในประเด็ น ที่ เป็ น ปั ญ หาหรื อ ประเด็ น ขัด แย้ ง มี ก าร
อภิปราย แสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหา
6. สร้างสถานการณ์จาลอง/ แสดงบทบาทสมมติ/ แสดงละครสะท้อน การปฏิบัติ ความคิดเห็น
ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติของนักเรียนต่อสถานการณ์/ เหตุการณ์/ ความขัดแย้งต่างๆ
7. การประเมินแหล่งข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ
8. การศึกษาข้อมูล/กิจกรรมในชุมชน
9. ทาโครงงาน
10. จัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาที่นาไปสู่การปฏิบัติจริง
11. จัดตั้งคณะกรรมการห้องเรียน ให้นักเรียนร่วมสร้างกฎระเบียบวินัย/ มีกรรมการทาหน้าที่
เพื่ อ ส่ ว นรวม เช่ น ดู แ ลความสะอาด ดู แ ลพฤติ ก รรม ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ของนั ก เรี ย นและ
ห้องเรียน เป็นต้น
12. ให้นักเรียนเลือกคนดีประจาห้องเรียนในรอบหนึ่งเดือนหรือระยะเวลาตามที่นักเรียนทั้งห้องมี
มติเห็นร่วมกัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 สภานักเรียน
 คณะกรรมการนักเรียน
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
 กิจกรรมชุมชน
 กิจกรรมชมรมต่างๆ
 กิจกรรมวันสาคัญ
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กิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ครูต้องมีการ
วางแผนที่ดี จัดกิจกรรมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา ความสามารถ วุฒิภาวะ และความสนใจ
ของนักเรียน รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

สรุป
กิจกรรมที่จะนาไปสู่การเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมื องที่มีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น มีทั้งการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยมีการใช้กระบวนการคิด มี
การพัฒนาค่านิยม ฝึกการแก้ปัญหา และฝึกการสื่อสารและการร่วมทางานเป็นกลุ่ม
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3.3
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ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้สำหรับวิชำหน้ำที่พลเมือง
เรื่องที่ 4.1 แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน
สื่ อ การเรี ย นการสอนส าหรั บ วิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง มี ห ลากหลายซึ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก าร
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันสื่อต่างๆ ก็ช่วยให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย สื่อการเรียนการสอนในวิชาหน้าที่พลเมืองที่ใช้เป็ นหลัก
ส่วนมากจะเป็นประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ และกราฟิก ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและให้ความรู้ที่ทันสมัย
เช่น ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนต่อไปนี้
จะเน้นแหล่งข้อมูลประเภทสื่อมวลชนและสื่อกราฟิกที่สาคัญต่อไปนี้ (วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554)
หนังสือพิมพ์
การวิเคราะห์ ห นั งสื อพิ ม พ์ จ ะท าให้ นัก เรียนได้เข้าใจหนังสื อ พิ มพ์ ยิ่ งขึ้น และเป็ น การเพิ่ มพู น
ความสามารถในการตัดสินใจ เนื้อหาหนังสือพิมพ์สะท้อนให้เห็นค่านิยมและปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ก่อนที่
จะตั ด สิ น ใจ นั กเรี ย นจะต้ อ งมี ก ารเตรี ยมตั ว เพื่ อวิ เคราะห์ ห นั งสื อพิ มพ์ ป ระกอบในการเตรีย มตั ว เพื่ อ
วิเคราะห์หนังสือพิมพ์มีดังนี้
1. การอ่านข้อความจากหนังสือพิมพ์และตัดสินใจโดยแยกได้ว่า
1.1 ประโยคที่บรรยายความ
1.2 ประโยคที่แสดงความจริง
2. การชี้ได้ว่าอะไรคือการแสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาในบทความ
3. การรวบรวมความจริงและความคิดเห็นจากแหล่งอื่นๆ
4. การฟังความจริง และข้อคิดเห็นต่างๆ
5. การตัดสินใจ
หลักเกณฑ์สำคัญในกำรประเมินข้อมูลจำกหนังสือพิมพ์ มีดังนี้
1. ความเชื่อถือได้ของผู้เขียน ใครเป็นผู้เขียนเรื่อง มีชื่อเสียงและมีความเป็นอคติเพียงไร
2. ความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูล
3. ข้อมูลที่ได้เป็นเรื่องราวที่ผู้รายงานได้เห็นจากเหตุการณ์จริง ไม่ใช่เป็นข่าวลือ หรือฟังมาอีก
ทอดหนึ่ง
4. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าว เช่น
4.1 ข้อความสาคัญมีการอธิบายอย่างถูกต้องหรือไม่
4.2 ข้อโต้แย้งมีการอภิปรายอย่างมีเหตุผลหรือไม่
4.3 มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างความจริงและความคิดเห็นหรือไม่
4.4 การพาดหัวข่าวหรือประโยคนาของข่าวตรงกับเนื้อหาของข่าวหรือไม่
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยใช้หนังสือพิมพ์
1. ให้นักเรียนเตรียมหาเกณฑ์ที่จะวิเคราะห์หนังสือพิมพ์
2. เลือกหนังสือพิมพ์หลายฉบับเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหาข่าว
3. ศึกษาการ์ตูนและภาพประกอบร่วมด้วย
4. อภิปรายว่าข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มใดและอย่างไร
5. อภิปรายความสาคัญของการอ่านหนังสือพิมพ์
6. อภิปรายคุณค่าทางการศึกษาที่ได้จากหนังสือพิมพ์
ถ้านักเรียนได้มีการเรียนการใช้ หนังสือพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ เขาก็จะได้พัฒนาทักษะในการ
คิดและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้การโฆษณาต่างๆ สามารถนามาใช้ฝึกการพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้ เพราะการวิเคราะห์โฆษณาต่างๆ นั้นนักเรียนจะได้มีโอกาสตรวจสอบทั้งความเป็น
อคติและการใช้เทคนิคการโฆษณาด้วย
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน จำกกำรโฆษณำและตรวจสอบควำมเป็นอคติต่ำงๆ
1. ครูให้นักเรียนตรวจสอบคาพูดหรือข้อความทั่วไปที่แสดงถึงการชักชวนหรือจูงใจมากกว่าการ
อธิบายหรือการบอกเล่าข้อเท็จจริง
2. ครูให้ ตรวจสอบว่าในข้อมูลนั้นมีข้อเท็จจริง และการแปลความหมายหรือการตีความของ
ผู้เขียนเพียงใดบ้าง
3. ครูยกตัวอย่างคาโฆษณาที่เป็นถ้อยคาหรือสานวนต่างๆ
4. ครูให้นักเรียนฝึกประเมินคุณค่าของการโฆษณาในแง่ของ
4.1 ความซื่อสัตย์
4.2 การแสดงเหตุผล
4.3 การสื่อสารข้อมูล
วำรสำร
วารสารเป็นสื่อมวลชนที่เป็นสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ วารสารที่สามารถนามาใช้ฝึกทักษะ
การใช้แหล่งข้อมูล และทักษะการคิด ได้แก่ วารสารที่ให้ข่าวสารต่างๆ เช่น วารสารการท่องเที่ยว วารสาร
ทางราชการ วารสารทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้งของรัฐบาลและเอกชน วารสารทั้งหมดดังกล่าวควรมี
แนวทางทั้ งเสรี นิ ย มและอนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ทั้ ง นี้ เพราะวารสารเหล่ านี้ ให้ เนื้ อ หาหรื อ ข้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เป็นอย่างดี
วารสารที่ให้ข่าวสารเหล่านี้มักเรียนจะตรวจสอบความถูกต้องและติดตามเรื่องราวอย่างละเอียด
แต่วารสารยังมีข้อจากัดกว่าหนังสือพิมพ์ ต่อไปนี้
1. ข่าวที่เสนอไปไม่ใช่เป็นข่าวใหม่
2. การเสนอข่าวหรือข้อมูลจากัดประเภทของผู้สนใจ
3. ข้อมูลที่ลงในวารสารจะถูกเสนอให้ง่ายเข้าหรือมีการเสริมแต่งมากขึ้น
4. ข้อมูลที่เสนอส่วนมากจะเสนอแนวคิดด้านเดียว
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แต่อย่างไรก็ตามวารสารก็ยังมีประโยชน์ในการฝึกทักษะการใช้แหล่งข้อมูลด้วยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดังนี้
1. เสนอข้อมูลหรือภูมิหลังให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย
2. เสนอข้อมูลทั้งที่เป็นความจริงและความคิดเห็น
3. สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้มากกว่าหนังสือพิมพ์
4. มีระดับความยากง่ายของการอ่านเหมาะสาหรับประเภทของผู้ที่สนใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกการใช้วารสารเป็นแหล่งข้อมูล ครูสามารถใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับการใช้หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์และวิทยุ
โทรทัศน์และวิทยุมีอิทธิพลต่อนักเรียนมาก รายการต่างๆ สามารถนามาใช้ในการสอนวิชาสังคม
ศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งโทรทัศน์และวิทยุอาจกลายเป็น “electronic chalkboard” ของครูได้
รายการโทรทัศน์ และวิทยุที่สามารถนามาใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษา คือ
1. รายการโฆษณา
2. รายการที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมและสังคม
3. รายการเกี่ยวกับวันพิเศษหรือวันสาคัญ
4. รายการข่าวภายในประเทศ และต่างประเทศ
5. รายการสรุปและวิเคราะห์ข่าว
6. รายการโทรทัศน์หรือวิทยุเพื่อการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รายการโทรทัศน์และวิทยุ มีดังนี้
1. ครูต้องคอยติดตามรายการต่างๆ ซึ่งจะมีการประกาศล่วงหน้า
2. ครูให้ นั กเรีย นจั ดตั้งกรรมการเลื อกชมหรือฟั งรายการโทรทั ศน์ และวิท ยุที่มีป ระโยชน์ต่ อ
เนื้อหาทางสังคมศึกษา
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนได้ชมหรือฟังรายการล่วงหน้า
4. ครูจัดการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดที่สาคัญ และวิธีการให้ข้อมูลจากรายการ
5. ครูฝึกให้นักเรียนประเมินคุณค่าในแง่ของ
5.1 ข้อมูล
5.2 การให้เหตุผล
5.3 ความเชื่อถือได้
กำร์ตูน
การ์ตูนเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึกการแปลความหมายต่างๆ การ์ตูนสะท้อนความคิดเห็น ด้านการเมือง
และประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ครูสามารถรวบรวมการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม การเมือง และ
ค่านิยม ลักษณะสาคัญของเนื้อหาที่ได้จากการ์ตูน คือ สัญลักษณ์ที่แสดงในรูปแบบต่างๆ เพื่อนาเสนอ
ความคิดเห็น
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำพกำร์ตูน
1. ครูเลือกการ์ตูน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะและประสบการณ์ของนักเรียน รวมทั้ง
เกี่ยวข้องกับบทเรียน
2. ครูเตรียมคาถามง่ายๆ เพื่อเป็นแนวคิด คาถามมีดังนี้
- การ์ตูนแสดงแนวคิดอะไรบ้าง
- การ์ตูนต้องการแสดงความรู้สึกอะไรแก่ผู้อ่าน
- นั กเรี ย นเรีย นคิดว่าคนหรือ สิ่ งที่ มีอยู่ ในภาพมีค วามรู้สึ กอย่างไร และท าไมนั กเรียนคิ ด
เช่นนั้น
- ทาไมคนหรือสิ่งที่เสนอในการ์ตูนจึงมีความรู้สึกเช่นนั้น
- นักเรียนคิดว่าการ์ตูนสะท้อนเหตุการณ์ในชีวิตจริงหรือไม่
- การ์ตูนแสดงข้อมูลที่เป็นอคติหรือไม่ ถ้ามีคืออะไร
- การ์ตูนเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่ ให้นักเรียนแสดงเหตุผล
- การ์ตูนที่แสดงนั้นใช้สัญลักษณ์อะไรบ้าง
3. ครูให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นาเสนอจากการ์ตูน
4. ครูให้นักเรียนแยกตัวอย่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่แสดงจากการ์ตูน
5. ครูให้นักเรียนฝึกแสดงแนวคิดของเรื่องราวหรือเหตุการณ์จากการ์ตูน และอภิปรายแนวคิด
ต่างๆ เหล่านั้น
6. ครูให้นักเรียนดูการ์ตูน และฝึกให้ใส่ข้อความหรือบทสนทนาด้วยตนเอง อาจใช้การ์ตูนจาก
หนังสือพิมพ์ไทย และต่างประเทศ เป็นการฝึกเรื่องค่านิยมด้วย
กรำฟิก
สื่อกราฟิก ที่สาคัญคือ แผนผังกราฟิก (Graphic organizers) เป็ นเครื่องมื อส าคัญ ที่ นั กเรียนได้
แสดงกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจต่างๆ โดยผ่านกระบวนการคิด กิจกรรมใน
การเรียนรู้จะต้องเน้นการสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนได้เห็นข้อเท็จจริง สามารถสรุปเป็นมโนทัศน์ และ
สามารถเขื่อมโยงมโนทัศน์ต่างๆ ให้ เกิดเป็นหลักการทั้งหมดของการสร้างองค์วามรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่จะนามาสู่การแก้ปัญหาหรือการใช้ประโยชน์ได้ หรือนาไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีเนื้อหา
ในวิชาหน้าที่พลเมือง ต้องใช้สื่อกราฟิกในการคิดวิเคราะห์สรุปเพื่อหาคาตอบ เช่น
1. การสรุปเรื่องความสาคัญ ประโยชน์และการเห็นคุณค่า
2. ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบต่างๆ และการแก้ปัญหา
3. การเสนอองค์ประกอบสาคัญ
4. การประยุกต์ใช้กระบวนการหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบัติในเนื้อหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทย พระบรมราโชวาท การใช้สินค้าไทย กระบวนการประชาธิปไตย การรู้เท่ าทันสื่อ การ
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี เป็นต้น
แผนผังกราฟิก ซึ่งเป็นสื่อกราฟิกสาคัญ ได้แก่ แผนภูมิต่างๆ เช่น แผนภูมิ tree charts, แผนภูมิ
timeline, web, spider map, mind map, fishbone map, แ ผ น ภู มิ flow charts, แ ผ น ภู มิ
comparison charts เป็นต้น
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แผนผังกราฟิก มีความแตกต่างกันในการนาเสนอ เช่น การนาเสนอลาดับขั้นตอนของข้อมูล การ
แยกแยะข้อเท็จจริง การแสดงประเด็นสาคัญ และความเกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบ กระบวนการ ความ
ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ที่มีเหตุและผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา เป็นต้น
หลักกำรใช้แผนผังกรำฟิกในกำรเรียนกำรสอน
1. ครูต้องเข้าใจลักษณะและการสื่อความหมายของกราฟิกในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเลือกใช้ให้
ตรงตามจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ
2. จุดประสงค์ในการใช้แผนผังกราฟิก คือ การฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์
ของข้อมูล
3. ใช้แผนผังกราฟิกในการทากิจกรรม ในตอนใดตอนหนึ่งของกระบวนการสอน เช่น การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative) การใช้กระบวนการแก้ปัญหา การระดมสมอง การสอนแบบ
โครงการ การสรุป การสังเกตเหตุการณ์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
สรุป
สื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อมวลชนได้แก่ หนังสือ พิมพ์ วารสาร โทรทัศน์และวิทยุ
การ์ตูน และสื่อกราฟิก ได้แก่ แผนผังกราฟิก ซึ่งการใช้สื่อดังกล่าว จะต้องมีการวิเคราะห์การ
เลือกใช้ มีการวางแผนการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4.1
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เรื่องที่ 4.2 แนวทางการใช้แหล่งการเรียนรู้
แหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ เป็ น แหล่ งความรู้ให้ นั ก เรีย นได้ รับ ความรู้ห รือ ประสบการณ์ ในวิ ช าหน้ า ที่
พลเมือง ที่ส าคัญ คือแหล่งการเรีย นในชุมชน ซึ่งสามารถเสริมความสมบูรณ์ ในการพัฒ นาด้านความรู้
ทักษะ คุณ ลักษณะโดยเฉพาะจิต ส านึ กของความเป็ นพลเมืองดี การเห็ น คุณ ค่า การมีส่ วนร่วม การ
อนุรักษ์ การประยุกต์ การเผยแพร่ความเป็นไทย และการเทิดทูนสถาบันของชาติ และการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สถานที่และบุคคล ดังต่อไปนี้
1. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ ได้แก่
1) แหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ รั ฐ หรือ ประชาชนจั ดตั้ ง เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์วั ฒ นธรรม อุ ท ยาน
แห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานและสถานที่ราชการต่างๆ เป็นต้น
2) สถาบันของชุมชน ได้แก่ วัด โบสถ์ วิหาร มัสยิด ตลาด โรงงานในหมู่บ้าน ชุมชนที่
สถานศึ กษาตั้ งอยู่ รวมถึงขนบธรรมเนี ย มประเพณี ค วามเป็ น อยู่ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลในชุมชนที่เป็นศูนย์รวม หรือบ่อเกิดขององค์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในชุมชน
สรุ ป ได้ ว่ า แหล่ งการเรี ย นรู้ ในชุ ม ชนที่ เหมาะสมในวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ได้ แ ก่ รั ฐ สภา ศาล
พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ ปูชนียสถานทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นชาติ บุคคลที่ทา
หน้ าที่ ด้านการปกครอง เช่น ผู้ ว่าราชการจั งหวัด นายอ าเภอ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ปราชญ์ ท้ อ งถิ่ น
ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม/ด้านอาชีพ ช่างฝีมือทางหัตถกรรม เป็นต้น
กำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชนในกำรเรียนกำรสอน
การใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนในการศึกษาข้อมูลต่างๆ
เป็นการลงมือปฏิบัติที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ดังแนวทางต่อไปนี้
1. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับ แหล่ งการเรียนนั้ นๆ เพื่อนามาออกแบบกิจกรรมให้ นักเรียนได้ฝึ ก
ปฏิบั ติเพื่ อช่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะ และพัฒ นาทั้งคุณ ลักษณะ รวมทั้งเจตคติ ที่ตรงเป้าหมาย และ
สอดคล้องกับหลักสูตร
2. การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีหลักการ 2 แนวทาง คือ การนานักเรียนไปยังแหล่งการเรียนรู้
โดยพานักเรียนไปศึกษาข้อมูลต่างๆ ในชุมชน หรือเชิญบุคคลที่เป็นผู้รู้มาในโรงเรียน
3. การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ อาจทาได้หลายรูปแบบ ได้แก่
1) การไปรับ ความรู้/ ข้อมูล จากแหล่ งการเรียนรู้ เช่น การไปศึกษาดูงานที่รัฐสภา ศาล
หรือศูนย์วัฒนธรรม เป็นต้น
2) การออกไปเรี ย นรู้ ใ นแหล่ ง การเรีย นรู้ เช่ น ไปศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณี การไปศึกษาการปฏิบัติตนตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
กิจกรรมวัน ส าคัญ และการรณรงค์ดูแลสาธารณสมบัติและสิ่ งแวดล้ อมร่วมกับชุมชน
รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การสังเกต/รณรงค์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น
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3) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้จ ากบริ ก ารสั งคม (Community service-learning) หรื อ
เรียกว่า การเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น และ
การมีส่วนร่วมทางสังคม การเรียนรู้จากการบริการสังคมเป็นการจัดการสอนที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และเจตคติควบคู่กับเนื้อหาสาระ ซึ่งอาจเรียกการเรียนรู้นี้
ว่าเป็น Academic service-learning ดังนั้นการเรียนรู้จากการบริการสังคม เป็นการบูร
ณาการบริ การสั งคม (Community service) กับ การเรียนรู้ด้ านวิช าการในหลั ก สู ต ร
(Academic learning) ที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แสดงความรับผิดชอบ
ต่อ หน้ าที่ พ ลเมื อ ง (วลั ย อิ ศรางกู ร ณ อยุ ธ ยา (พานิ ช ), 2555) เป็ น การกระตุ้น ให้
นั กเรี ยนเห็ น ความส าคัญ และการมีส่ วนร่ว มในการทาหน้าที่ และความรับผิ ดชอบใน
สังคม/ชุมชน เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลกับสังคม/ชุมชน
ตัวอย่างโครงงานการเรียนรู้จากการบริการสังคมเช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การดูแล
ปลูกต้นไม้ริมทาง การดูแลการทิ้งขยะให้ถูกต้อง การดูแลรักษาโบราณสถานในท้องถิ่น การรีไซร์เคิล จัด
โครงการรณรงค์ลดภาวะปัญหาโลกร้อน และรณรงค์ปัญหาลดมลภาวะในโรงเรียน/ชุมชน เป็นต้น
สรุป
แหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญ คือ แหล่ งการเรียนรู้ในชุ มชนซึ่งมีทั้งประเภทสถานที่ และ
บุคคล โดยแนวทางสาคัญในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนคือ การนานักเรียนไปยังแหล่งการ
เรี ย นรู้ ห รื อ เชิ ญ บุ ค คลมาที่ โ รงเรี ย น โดยต้ อ งมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ เป็ น
ประสบการณ์จริง จึงจะทาให้เกิดการเชื่อมโยงการปฏิบัติตนของบุคคลกั บสังคม/ชุมชนในการ
เตรียมตัวเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4.2
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ตอนที่ 5 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้สำหรับวิชำหน้ำที่พลเมือง
เรื่องที่ 5.1 แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง จะเน้นพฤติกรรม การปฏิบัติ เจตคติ ทักษะ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนั้นแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน มีดังนี้
1. การวัดและประเมินผลด้านทักษะ/การปฏิบัติเป็นการวัดกระบวนการและ/หรือผลงาน โดย
ต้องคานึงถึงผลการเรียนรู้ กระบวนการที่ต้องการวัด และผลที่ต้องวั ด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การสังเกต จึงต้องมี
การกาหนดสิ่งที่วัดให้ชัดเจน และระดับคุณภาพของสิ่งที่ต้องการวัด เช่น การแสดงความเคารพด้วยการ
ไหว้ผู้ อาวุโส ต้องรู้ จักการวางมือ การก้มศีรษะ และการควบคุมร่างกายให้ เรียบร้อย ถูกต้อง และวัด
คุณภาพที่อาจเป็น ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง ซึ่งกรณีนี้อาจใช้มาตราประมาณค่า (Rating) เป็นเกณฑ์การ
ประเมิ น ผล ตามความเหมาะสม หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ าที่ คื อ ต้ อ งปฏิ บั ติ งานตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ซึ่งระดับคุณภาพของการปฏิบัติอาจเป็น ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง ในกรณีนี้อาจใช้ Scoring
rubrics เป็นเกณฑ์การประเมิน
2. การวัดประเมิ น ผลด้ านจิ ต พิ สั ย เป็ น การวัด ความรู้สึ ก หรือ อารมณ์ ของบุ คคล ซึ่ งมี ความ
ซับซ้อน โดยมีประเด็นเจตคติ ค่านิยม ความพึงพอใจ การประเมินผลด้านจิตพิสัย เป็นการประเมินเป็น
รายบุคคล การประเมินจิตพิสัย จะต้องมีการประเมินคุณลักษณะย่อย ในวิชาหน้าที่พลเมือ งอาจใช้แบบให้
ประเมินน้าหนัก โดยตอบมากที่สุดถึงน้อยที่สุด หรือการประเมินความสาคัญโดยตอบว่า เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย เช่น การวัดทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวอย่ำง
ข้อความ

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
มาก

1. ทุกคนต้องให้เกียรติกันและกัน
2. ไม่สมควรแสดงกิริยาดูถูกผู้อื่น
3. ทุกคนควรช่วยเหลือกันและกัน
ฯลฯ

สรุป
การจัดประเมินผลด้วยทักษะ/การปฏิบัติ เป็นการวัดกระบวนการและ/หรือผลงาน ส่วน
การวัดประเมินด้านจิตพิสัยเป็นการวัดความรู้สึกหรืออารมณ์ มีประเด็นเจตคติ ค่านิยม รวมทั้ง
ความพึงพอใจ
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5.1
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เรื่องที่ 5.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลจะต้องสอดคล้องจุดเน้นของรายวิชา ซึ่งแสดงออก
โดยผลการเรียนรู้ ทั้งนี้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองจะเน้นผลการเรียนรู้ที่เป็นการปฏิบัติ พฤติกรรม
เจตคติ ทักษะ ต่อไปนี้ คือตัวอย่ างของวิธีการและเครื่องมือสาหรับผลการเรียนรู้ที่ปรากฎในรายวิช า
เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ผลกำรเรียนรู้
วิธีกำร
เครื่องมือ
การปฏิบัติตน
การสังเกต
 แบบประเมินพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม
การสอบถาม
- การปฏิบัติ
การแสดงออก
การตรวจสอบจากบันทึก
- กระบวนการ
การชักชวน
พฤติกรรม/
 การทางาน/ความตั้งใจ
การเป็นแบบอย่าง
กิจกรรมของนักเรียน
- การนาเสนอ
การสื่อสารด้วยวาจา
- การทาโครงงาน
 แบบประเมินพฤติกรรมจาก
สถานการณ์จริง/ บันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียน/บันทึกการอภิปราย
เห็นคุณค่า
การสังเกต
 แบบสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ
รู้คุณค่า
การสอบถาม
 แบบสัมภาษณ์
เห็นความสาคัญ
การตรวจสอบจากบันทึกของ
 แบบประเมินตนเอง/ครู/เพื่อน/
เห็นประโยชน์
นักเรียน (reflection)
ผู้ปกครอง
 แบบประเมินพฤติกรรมจากการทา
กิจกรรมการเรียนรู้
การยอมรับ
การสังเกต
 แบบวัดเจตคติ
การสารวจความรู้สึก
 แบบประเมินพฤติกรรมจากการ
การตรวจสอบจากแบบสะท้อน
สะท้อนการเรียนรู้
การเรียนรู้ (reflection)
การแก้ปัญหา
การตรวจสอบ
 แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหา
 แบบตรวจสอบรายการ
สรุป
วิธีการและเครื่องมื อในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีหลากหลาย ซึ่งวิธีการและ
เครื่องมือต้องสอดคล้องกันกับผลการเรียนรู้ด้วย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5.2
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ใบงำนที่ 1.1
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้หน้ำที่พลเมือง
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
วิเครำะห์จุดเด่น ของควำมหมำย ควำมเป็นพลเมือง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

เฉลย
1. ควำมเป็นสมำชิกของสังคม
2. มีหน้ำที่/ ควำมรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
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ใบงำนที่ 1.2
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้หน้ำที่พลเมือง
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
วิเครำะห์จุดเด่น ของควำมหมำยของกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองดี
.......................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... .................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ...
.......................................................................................................................................................................

เฉลย
1. กำรพัฒนำพลเมืองให้มีคุณภำพ
2. กำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองดีแก่สังคม
3. ใช้กระบวนกำรศึกษำเป็นกลไกสำคัญ
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ใบงำนที่ 1.3
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้หน้ำที่พลเมือง
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
อธิบำยพื้นฐำนควำมเป็นพลเมืองไทยในสังคมประชำธิปไตย และประโยชน์ที่นำมำ
ปฏิบัติได้จริง
............................................................................................................................ ...........................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

เฉลย
พื้นฐำน ปัจจัย มีหลัก 3 ประกำร
1. กำรเคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์
2. เคำรถวิถีเสรีภำพ และกฎกติกำของสังคม
3. ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
ประโยชน์
สังคมมีควำมสงบสุข ประเทศได้พัฒนำเป็นสังคมประชำธิปไตยอย่ำงยั่งยืน
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ใบงำนที่ 2.1
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 2 วิชำหน้ำที่พลเมืองกับกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองไทย
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
จงวิเครำะห์ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงควำมเป็นพลเมืองในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. จัดเนื้อหำและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของระดับชั้นและช่วงวัยของนักเรียน
2. ปัจจัยกำรนำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติที่ให้เกิดผลสำเร็จ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เฉลย
1. มีกำรจัดเนื้อหำของกิจกรรมที่เป็นประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องด้วยวัยและ
วุฒิภำวะของนักเรียนในระดับครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน และสังคม เน้น
กำรขยำยประสบกำรณ์และมีระดับควำมลุ่มลึกของเนื้อหำที่เชื่อมโยงกับกำรรับรู้และ
ระดับควำมสำมำรถในกำรรับรู้และลงมือปฏิบัติตำมวัยและวุฒิภำวะของนักเรียน
2. อธิบำยตำมเหตุผลของแต่ละท่ำนได้ แต่ควรครอบคลุม 2 ประเด็น ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัย
ที่สนับสนุนคือผู้บริหำร /ศึกษำนิเทศก์ รวมทั้งกระทรวงศึกษำธิกำร
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ใบงำนที่ 2.2
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 2 วิชำหน้ำที่พลเมืองกับกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองไทย
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
วิเครำะห์จุดเน้นของหลักสูตรรำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมืองในประเด็นต่อไปนี้
1. เป้ำหมำย และจุดเน้นสำคัญของวิชำ
2. ผลกำรเรียนรู้โดยรวม
3. กำรจัดกำรเรียนรู้
4. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เฉลย
1. กำรเป็นพลเมืองดีของชำติไทย โดยมีจุดเน้นคือ ควำมเป็นไทย รักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ
และเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นพระมุข ปรองดองมีสมำนฉันท์ และมีวินัยในตนเอง
2. ผลกำรเรียนรู้เน้นกำรปฏิบัต/ิ พฤติกรรม รวมทั้งกำรพัฒนำคุณลักษณะ
3. กำรจัดกำรเรียนรู้เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลำง โดยจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละจุดเน้นทั้ง 5 และ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
4. กำรวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติ พฤติกรรม และคุณลักษณะที่ต้องกำรพัฒนำ
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ใบงำนที่ 3.1
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 3 กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำควำมเป็นไทย
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
จงอธิบำย แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำหน้ำที่พลเมือง ตำมหลักกำรสอน R – E
– A - L ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทของครูในประเด็นต่อไปนี้
หลักกำรสอน
R
E
A
L

บทบำทครู

หลักกำรสอน
R
E
A

บทบำทครู
ใช้วิจำรณญำณในกำรเลือกประเด็นที่เป็นจริง
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงต่อเนื่อง
ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม/ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง
ครูจัดให้นักเรียนทำงำนกลุ่มเล็ก เปิดโอกำสให้
นักเรียนระดมควำมคิดอย่ำงมีอิสระ ให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของ
งำน มีกำรจัดกำรเรียนรู้หลำยรูปแบบ

เฉลย

L
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ใบงำนที่ 3.2
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 3 กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำควำมเป็นพลเมืองไทย
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
จงวิเครำะห์กิจกรรมสำคัญที่สำมำรถส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องฝึกฝนแก่นักเรียน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................................................................................

เฉลย
กำรอภิปรำย กำรทำโครงกำร กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ กำรเน้นกำรส่งงำนที่มอบหมำย
ให้ตรงเวลำ กำรเสนอแนวทำงแก้ปัญหำต่ำงๆ กำรศึกษำค้นคว้ำ ตำมมอบหมำยหรือตำมควำมสนใจ
กำรประเมินแหล่งข้อมูลและกำรนำเสนอผลงำนที่สร้ำงสรรค์ เป็นต้น
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ใบงำนที่ 3.3
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 3 กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำควำมเป็นพลเมืองไทย
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
กิจกรรมต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อะไร
กิจกรรม
ตัวอย่ำง สำธิตมรดกไทย

วัตถุประสงค์ที่ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนได้มีมำรยำทไทยที่ถูกต้องด้วย
กำรปฏิบัติให้เห็น

1. อภิปรายประโยชน์จากการมีมารยาทที่ดีงาม
2. เขียนตารางผลกระทบจากความขัดแย้ง
3 กาหนดสถานการณ์ให้แสดงบทบาทต่างๆ ใน
การตัดสินใจ
4. ติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ข่าว
5. เสนอการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
และนาไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ
เฉลย
กิจกรรม
1. อภิปรายประโยชน์จากการมีมารยาทที่ดีงาม
2. เขียนตารางผลกระทบจากความขัดแย้ง
3 กาหนดสถานการณ์ให้แสดงบทบาทต่างๆ ใน
การตัดสินใจ
4. ติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ข่าว
5. เสนอการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
และนาไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ที่ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของการมีมารยาทที่
ดีงามด้วยการแสดงความคิดเห็น
ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆจากความ
ขัดแย้ง
ให้นักเรียนรู้จักตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
ให้นักเรียนเป็นผู้ที่สนใจติดตามข่าวและ
วิเคราะห์ข่าว ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะ
พลเมือง
ให้นักเรียนรู้จักหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
ในประเด็นของปัญหาสิ่งแวดล้อม
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ใบงำนที่ 4.1
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้สำหรับวิชำหน้ำที่พลเมือง
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
สื่อกำรสอนต่อไปนี้เป็นประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนนักเรียนในทักษะหรือคุณลักษณะใด
สือ่
1.
2.
3.
4.

ประโยชน์

หนังสือพิมพ์
การโฆษณาสินค้า
วารสารการท่องเที่ยว
รายการข่วจากโทรทัศน์/วิทยุ

เฉลย
สือ่
1. หนังสือพิมพ์
2. การโฆษณาสินค้า
3. วารสารการท่องเที่ยว
4. รายการข่วจากโทรทัศน์/วิทยุ

ประโยชน์
ทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ การประเมิน การ
อภิปราย
การประเมิน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริม
ความสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง
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ใบงำนที่ 4.2
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้สำหรับวิชำหน้ำที่พลเมือง
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
เลือกแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชนมำ 1 ประเภท และท่ำนจะจัดกิจกรรมอย่ำงไรสำหรับกำร
เรียนรู้ดังกล่ำว
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...............

เฉลย
ตัวอย่ำง โรงงานทอผ้าไหม กิจกรรมคือ อาจจัดให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลการทอผ้า เช่น วิธีการ
การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบลวดลายสีสรรต่างๆ รวมทั้งอาจฝึกงานง่ายๆ เช่นการเตรียมอุปกรณ์หรือฝึก
ทอผ้าขั้นพื้นฐาน เป็นต้น หรือเชิญช่างฝีมือทอผ้ามาที่สถานศึกษาและมาเล่าประสบการณ์การทอผ้าให้
นักเรียนฟัง เป็นต้น
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ใบงำนที่ 5.1
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 5 แนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
1) กำรวัดและประเมินผลด้ำนทักษะ/กำรปฏิบัติ และจิตพิสัยมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
2) ยกตัวอย่ำงผลกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรปฏิบัติทั้งพฤติกรรมและเจตคติมำอย่ำงละ 1 ตัวอย่ำง
(รวม 2 ตัวอย่ำง)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .................................
.......................................................................................................................................................................

เฉลย
1) ทักษะ/การปฏิบัติเน้นกระบวนการ/ผลงาน ส่วนจิตพิสัยเน้นความรู้สึก เจตคติ อารมณ์ความ
พึงพอใจและค่านิยม
2) - ปฏิบัติตนตามพระราโชวาทด้านความเอื้อเฟื้อ ความสามัคคีและความพอเพียง (การ
ปฏิบัติ)
- เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น (เจตคติ)
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ใบงำนที่ 5.2
ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำหน้ำที่พลเมือง
ตอนที่ 5 แนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
คำชี้แจง ตอบคำถำมต่อไปนี้
จงระบุวิธีกำรและเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลของผลกำรเรียนรู้ต่อไปนี้
ผลกำรเรียนรู้
1. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
มารยาทไทย
2. การยอมรับในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3. การประยุกต์ใช้หลักการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

วิธีกำร

เครื่องมือ

เฉลย
ผลกำรเรียนรู้
วิธีกำร
1. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ - การสังเกต
มารยาทไทย
- การสอบถาม
2. การยอมรับในสังคมพหุ
- สารวจความคิดเห็น
วัฒนธรรม
3. การประยุกต์ใช้หลักการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

- การตรวจสอบ

เครื่องมือ
 แบบประเมินพฤติกรรมจาก
การทากิจกรรม
 แบบวัดเจตคติ
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมินกระบวนการ
แก้ปัญหา
 แบบตรวจสอบรายการ
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