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รายวชิาเพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมือง 
 
ความนาํ 
 การศึกษาของประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะท้อน
จากพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสําคัญของการปฏิรูปการ 
ศึกษาเพ่ือให้นําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียนและปฏิรูประบบ
บริหารจัดการศึกษา ทั้งน้ีในประเด็นของหลักสูตรได้เน้นการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ซึ่งจะ
นําไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกล่าวคือ การพัฒนาความ
เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง
เป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากน้ี ในการจัด
การศึกษาของโลก มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านเน้ือหาและการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริม
การพัฒนาด้านทักษะการรู้เท่าทัน ทักษะชีวิต (Life Skills) การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ 
รวมทั้งมีการเน้นวิชาการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง (Citizenship Education) 
 กอปรกับในขณะน้ีมีนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง ประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความปรองดอง
สมานฉันท์ เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย และกําหนดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพ่ือสร้างคนไทยที่เข้มแข็ง
นําไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังน้ี 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย 
และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 



๒ 

 ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชัว่โมง) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
รายวิชาทั้งหมด *ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ี
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คําอธบิายรายวิชา 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒                      รายวิชาหนา้ที่พลเมือง ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                   ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การ
ทักทายด้วยวาจาและย้ิม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสําคัญ
ของภาษาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ได้
ประโยชน์สูงสุด ความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณี
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้
ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดําเนิน
ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
 ๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย 
 ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน 



๔ 

 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
 ๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
 ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒                      รายวิชาหนา้ที่พลเมือง ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                   ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคําไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อน
น้อม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้ รัก สามัคคี 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริตขยัน 
หมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้า
แถว การดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
และโรงเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่
และความรับผิดชอบและการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
 ๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
 ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 



๕ 

 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
 ๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
 ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒                      รายวิชาหนา้ที่พลเมือง ๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                   ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทําของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมและความ
เพียร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและ
โรงเรียน ในเรื่องการใช้และการดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้
เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน ด้วยการไม่รังแกไม่ทําร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่าง
ความขัดแย้งในชุมชน ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการปัญหา
โดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 



๖ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
 ๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
 ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
 ๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
 ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒                      รายวิชาหนา้ที่พลเมือง ๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                   ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการกล่าวคําต้อนรับ 
การแนะนําตัวเองและแนะนําสถานท่ี แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทําประโยชน์ในสังคม มี
ส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเร่ืองความซื่อสัตย์ 
สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 เห็นความสําคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอ
กิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง 
กติกาด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและห้องเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน



๗ 

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการความสามารถ ถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน ในเรื่องการไม่รังแก ไม่ทําร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิเคราะห์
ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
 ๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
 ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
 ๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
 ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส ๑๕๒๐๒                      รายวิชาหนา้ที่พลเมือง ๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                   ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 
และการต้อนรับผู้มาเยือน รู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตน



๘ 

เป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องการทําตามลําดับขั้นและ
ทํางานอย่างมีความสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง มีส่วนร่วมในการสร้างและ
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษาของใช้ร่วมกันและการ
ดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบด้วยหลักเหตุผล
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา
และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพึ่งพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา 
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของ
ตนเอง ในเรื่องการจัดการทรัพยากร และการขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
โดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
 ๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
 ๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
 ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
 ๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
 ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 



๙ 

คําอธบิายรายวิชา 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒                      รายวิชาหนา้ที่พลเมือง ๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                   ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การ
ปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือน มีส่วนร่วม และชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทําของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแนะนําผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการทรงงานในเร่ืององค์รวมและทําให้ง่าย และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนและแนะนําผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในการใช้และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่า
และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้นํา
และการเป็นสมาชิกที่ดี การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้
เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนาและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่
แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศไทย ในเรื่องการการละเมิดสิทธิ การรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 



๑๐ 

คํานาํ 
 

 เน่ืองจากหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีลักษณะเป็นกรอบและแนวทาง
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
โรงเรียนกําหนด โดยนําตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังน้ันโรงเรียนบ้านเตาบ่าจึงจัดทําคู่มือการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
สําหรับใช้เป็นแนวในการจัดการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษา  
 โรงเรียนบ้านเตาบ่า ได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองน้ีขึ้น 
เพ่ือใช้ในสถานศึกษาโดยยึดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบและทิศทาง 
การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
สามารถก้าวไกลในระดับสากล 
 ขอขอบคุณครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง ให้มีความสมบูรณ์สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
หวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สําหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเป็นคนดีมีคุณธรรม และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
เป็นสุข 
 
 

 
 
            นายวิทยา นนท์นภา 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                        หน้า 
รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง   ๑ 
ความนํา   ๑ 
โครงสร้างเวลาเรียน   ๒ 
คําอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑   ๓ 
คําอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒   ๔ 
คําอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓   ๕ 
คําอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔   ๖ 
คําอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕   ๗ 
คําอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖   ๙ 


