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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) ด้วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) ผลการศึกษาได้ร่างภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษา
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ศึกษาเพื่อการดำารงชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาจริยธรรมบุคคล การสร้างความเป็นพลเมือง
ที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับบริบทสังคม ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลโลก ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัตสิขุ ดา้นคณุลกัษณะผูเ้รยีน เปน็คนมปีระสทิธภิาพ เคารพ
สทิธ ิเสรภีาพของตนเองและผูอ้ืน่ มีทกัษะดา้นการสือ่สารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัสือ่ ซือ่ตรงมจีติสาธารณะ 
รู้จักคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจจากข้อมูลที่หลากหลาย สามารถนำาความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศชาติแบบยั่งยืน ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองท่ี
มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน ชุมชน มีทักษะความ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความแตกต่างทางความคิดให้อยู่
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รายวิชาเพื่อสร้างจิตสาธารณะในการแก้ปัญหาสังคม ด้านสาระการเรียนรู้ จัดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะ
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สมแต่ละระดับชั้น โดยระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น เน้นการรู้จักตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่น ความรู ้
พืน้ฐานต่างๆ ของสงัคมโลก หนา้ทีคุ่ณลกัษณะของความเปน็พลเมอืง หลกัการพึง่ตนเอง การอยูร่ว่มกบั
ผู้อืน่ ระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย เนน้การรูเ้ขา้ใจ ความรบัผดิชอบตอ่ครอบครวั โรงเรยีน และสงัคม 
เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าใจการเมืองระดับท้องถิ่น เคารพความคิดเห็นต่าง เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นการรู้ เข้าใจสิทธิหน้าที่ตามที่
กำาหนดใน รัฐธรรมนูญ มีสำานึกความเป็นพลเมือง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ ใน
ทวีปเอเชีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการเรียนรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ
สากล ความรับผิดชอบของพลเมืองต่อสังคมระดับชาติ การเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานา
อารยประเทศ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าเข้าถึงแหล่งความรู้ด้วยตนเอง เห็นปัญหาและ
ลงมอืทำาเพือ่นำาการเปลีย่นแปลง ด้านกจิกรรมการเรยีนรู้ เนน้จดัการศึกษาเรยีนรู ้รปูแบบโครงการ โครง
งานเพือ่สงัคม ดา้นกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน มุง่จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามความเหมาะสมในแตล่ะระดบั
ชั้น โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบการให้ และอาสาช่วยเหลือสังคม ด้านสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
มุ่งใช้ข่าวเหตุการณ์ สถานการณ์จริงของสังคมจากสื่อทุกประเภท ด้านการวัดและประเมินผล มุ่งวัดและ
ประเมินทั้งด้านเจตคติ ค่านิยม ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติในชีวิตจริง 
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Abstract 
The aim of the research is to study the Scenario of citizenship education curriculum 

at the basic education level in the next decade (during 2012 – 2022) by the Ethnographic 
Delphi futures research, The study was as follows: The scenario of citizenship education  
curriculum at the basic education level in the next decade (during 2012 – 2022) (The 
draft). The curriculum’s philosophy were focus education of quality, develop moral personal,  
intercultural skills into peacefulness of the asean-world citizen. The good character of stu-
dents were efficiency person to respect voice, freedom, communication, information and 
media literacy, honesty and public mind, critical thinking of many information to decide for 
the sustainable development. The aim of the curriculum were citizenship into democracy 
culture public mind of school and community, critical thinking, cross-cultural understanding 
into together peacefulness. The civic education into collaboration, teamwork and leadership 
and problem solving activities. The learning areas for The grade 1-3 was know-self, family,  
community, basic knowledge of global, civic character, self-reliant, and to assist in moral  
principle. The grade 4-6 was responsible for family, school community, to take lesson  
neighborhood intercultural skill, local political, cross culture understanding and human rights. 
The grade 7-9 was understand right, duties in constitution, citizenship, to be responsible 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 110 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559

for themselves family community, cultural different Thailand, neighborhood country and  
intercultural asia. The grade 10-12 was knowledge law in rights, duties and freedom,  
responsible citizen, neighborhood citizenship, critical thinking, and problem solving to access 
organizational learning. The learning activities for grade 1-12 was at the providing as project 
based learning .The learners developing activities for the grade 1-12 was public mind in  
action learning, resource in community. The teaching material was focus news, case, situation 
for various learning sources. The evaluation was focus on assessment for attitude, values, 
knowledge, skillful, performance, collaboration, participation.

Keywords: citizenship education curriculum, scenario, basic education level

ความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหา

นโยบายพลเมืองศึกษาของชาติตาม
แผนการศกึษาแหง่ชาต ิพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิและนโยบายของรฐับาลมคีวามสอดคลอ้ง
กัน คือ มุ่งพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีความ
เป็นไทยและมีวิสัยทัศน์สากล สามารถดำารงชีวิต
ในสังคมอย่างสันติสุข นโยบายพลเมืองศึกษาของ
ไทยไดรั้บการถ่ายทอดจากการศกึษาตามอธัยาศยั
สู่การศึกษาในระบบพลเมืองศึกษาในระยะหลัง
เน้นสาระความรู้ทางวิชาการมากกว่าการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมความเป็นคนดี รวมทั้งมีนโยบาย
จากกระทรวง ศึกษาธิการให้โรงเรียนปฏิบัติตาม
ระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์อำานาจ อย่างไร
ก็ตามสถานศึกษายังมีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
เจตนาของนโยบายพลเมืองศึกษาของประเทศ 
สถานศึกษายังเน้นการสอนสาระความรู้ของ
พลเมือง โดยการบรรยายเป็นหลัก เน้นหนักให้
ความสำาคัญที่การเป็นคนเก่ง และมีการฝึกปฏิบัติ
การการมีส่วนร่วมกับชุมชนและรับใช้สังคมยังมี
น้อย (สมหวัง พิริยานุวัฒน์, 2553, หน้า 21) 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีลักษณะที่

ผู้คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น แบ่งเป็นฝักฝ่ายและไม่
สนใจหรือละเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและ
ประเทศชาติ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือปัญหาความ
ขดัแยง้ทางการเมอืงในปจัจบุนั ยงัมคีนกวา่รอ้ยละ 
60 ของประเทศทีน่ิง่เฉย ไมแ่สดงทา่ทวีา่จะเขา้มา
ชว่ยกันแก้ไขปญัหาจนทำาใหป้ญัหาทางการเมอืงยก
ระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ
อย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาประชาธิปไตย
ของไทยว่าไรร้ากฐานและความเขา้ใจในเรือ่งความ
เปน็พลเมอืง (สำานกัสง่เสรมิการเมอืงภาคพลเมอืง 
สถาบันพระปกเกล้า, 2553)

ในการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับแนว
การจดัการศกึษาตามบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และบรรลุ
ตามจดุหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เตรียมการสู่หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล จึงควรมีการสร้างภาพ
อนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษา ให้เหมาะสมทัน
ต่อสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ
วัตน์ ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษาที่ผ่านมา
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ผู้วิจัยจึงได้สร้างภาพอนาคตหลักสูตร
พลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) ซึ่งเป็นที่มา
ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ปัญหาการวิจัย
อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะสิบปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2555 – 2565) ควรเป็นอย่างไร

ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรพลเมือง

ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษ
หน้า(พ.ศ. 2555 – 2565) ในด้านปรัชญาของ
หลักสูตร คุณลักษณะของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร รปูแบบและโครงสร้างหลกัสูตร สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล

ความสำาคัญของการวิจัย
ผลจากการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตร

พลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) ทำาใหไ้ด้ภาพ
อนาคตหลักสูตรพลเมอืงศกึษาระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ซ่ึงเป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบาย 
วางแผน และการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร
พลเมืองศกึษา สำาหรบันกัเรียนระดับการศกึษาขัน้
พื้นฐานในทศวรรษหน้า

ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาภาพอนาคตหลักสูตรพลเมือง

ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) ตั้งแต่ระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ระเบียบวิธี วิจัยที่ ใช้ในการศึกษา
อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 
2565) ประกอบด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research)

วิธีดำาเนินการวิจัย
การสร้างภาพอนาคตหลักสูตรพลเมือง

ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2555 – 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 
2565) (ฉบับร่าง) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่  1 การสร้างภาพอนาคต
หลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้น
ฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) 

ผูว้จิยันำาผลการศกึษาจากระยะที ่1 ไดแ้ก ่
ผลการวิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญ
มีฉันทามติในขั้นตอน EDFR ผลการสร้างวงล้อ
อนาคต ผลการวิเคราะหโ์อกาสทีเ่ปน็ไปได้ของแนว
โน้มหลักสูตรพลเมืองศึกษา จากการศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรด้านพลเมืองทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศและผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแนวโน้มเหตุการณ์สืบเนื่อง มาสังเคราะห์
รว่มกนั สรา้งเปน็รา่งภาพอนาคตหลกัสตูรพลเมอืง
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2555 – 2565)

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความความ
สอดคล้อง เหมาะสมของรา่งภาพอนาคตหลักสตูร
พลเมืองศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565)

ผู้ วิ จัยนำ าร่ างภาพอนาคตหลักสูตร
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พลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) ที่สร้างขึ้น 
มาใหผู้ท้รงคณุวฒุด้ิานการพัฒนาหลกัสตูร จำานวน 
5 คน ประเมินความสอดคล้อง เหมาะสม ใน
ด้านโครงสร้าง (Construct validity) และเนื้อหา 
(Content validity) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำาหรับ
นำาไปใชเ้ปน็แนวทาง ในการปรบัปรงุแกไ้ขรา่งภาพ
อนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษา ให้มีความชัดเจน 
เหมาะสม และเป็นไปได้ในอนาคต

ขั้นตอนท่ี 3 การเขียนภาพอนาคต
หลกัสตูรพลเมอืงศกึษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) (ฉบบัรา่ง)

ผู้วิจัยนำาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร จากขั้นตอนที่ 2 มาใช้
ปรับปรุงแก้ไขร่างภาพอนาคตหลักสูตรพลเมือง
ศึกษาที่สร้างขึ้น จากนั้นเขียนเป็นภาพอนาคต
หลกัสตูรพลเมอืงศกึษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) (ฉบบัรา่ง) 

ผลการวิจัย
ผลการสร้างอนาคตหลักสูตรพลเมือง

ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2555 – 2565) (ฉบับร่าง) ผูว้จิยัได้ปรบัปรงุ 
แก้ไข ประเด็นตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
แลว้เขยีนเปน็ภาพอนาคตหลกัสตูรพลเมอืงศกึษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2555 – 2565) ที่มีความชัดเจน เหมาะสม เป็น
ไปได้ในอนาคตนำาเสนอตามลำาดับดังนี้

หลักก�ร 

1. เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องเชื่อมโยง
สภาพชวีติจรงิจากความรูสู้เ่จตคต ิพัฒนาคณุภาพ
พอเพียงให้เป็นไปตามมาตรฐานของความเป็น
พลเมืองไทย พลโลก ก้าวสู่ความเป็นสากล

2. เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการเรียนรู้จากการกระ
ทำาที่สอดคล้องกับชีวิตจริง ผู้มีบทบาทสำาคัญใน
การปลูกฝังจิตสำานึกคือ โรงเรียน พ่อแม่ และ
สื่อมวลชน ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มี
ต่อสังคมทุกระดับ

3. เปน็หลกัสตูรทีบ่รูณาการพัฒนาผูเ้รยีน
สูส่งัคมโดย Civic Education เปน็เครือ่งมอื ผูเ้รยีน
เป็นศูนย์กลางที่จะพัฒนาตนเอง

4. เป็นหลักสูตรที่มุ่งทักษะความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ให้แนวคิด
ทางการศึกษาในกระแสโลกาภิวัตน์ มีทักษะการ
เปลี่ยนแปลงที่ประยุกต์สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

ปรัชญ�ของหลักสูตร 

1. เป็นการศึกษาเพื่อการดำารงชีวิต
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ มีทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ทกัษะการแกป้ญัหา รูห้ลกัปฏบิตันิำา
ไปใช้ในชีวิต ประจำาวัน 

2. เป็นการศึกษามุ่งพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาการสื่อสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ เพื่อ
สรา้งความเปน็พลเมอืงไทย พลเมอืงอาเซยีน และ
พลโลก 

คุณลักษณะของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนเป็นคนมีประสิทธิภาพ เข้าใจ
และปฏิบัติตามหลักสิทธิและหน้าที่  เคารพ
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคม มีจิตสำานึกสาธารณะร่วม
กำาหนดอนาคตชุมชนและสังคม

2. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีวินัย ความรับผิดชอบ กตัญญู ซื่อตรงเอ้ือเฟ้ือ
เพือ่นมนุษย ์มจิีตลกัษณะความเปน็ประชาธปิไตย
ลงลึกในชีวิต

3. เป็นคนไทยที่มีคุณภาพ มั่นใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวเข้ากับยุคดิจิตอล รู้เท่า
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ทนัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในสงัคมยคุโลกาภวิตัน ์

4. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รู้จักคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจจากข้อมูลที่หลาก
หลาย

5. มีทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทศัน ์สู่การเปน็พลเมอืงไทย พลเมอืง
อาเซียนและพลโลก สามารถนำาความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติแบบยั่งยืน

จุดมุ่งหม�ยของหลักสูตร

1. เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีจิต
สาธารณะ เคารพในศักดิ์ศรีและมีทักษะความคิด
อยา่งมวีจิารณญาณเขา้ใจความแตกตา่งทางความ
คิดของมนุษย์

2. เป็นการศึกษาที่เสริมสร้างความเป็น
พลเมือง โดยผ่านการหล่อหลอมทั้งในหลักสูตร
การศึกษาและนอกหลักสูตรมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 
เนน้การปฏบิตัจิรงิด้วยทกัษะความรว่มมือจากการ
สนับสนุนของเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคม

3. เปน็ผูม้คีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและ

ประเทศชาติ มีทักษะภาษา การสื่อสารสนเทศ รู้
เท่าทันสื่อ มีทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์ให้สามารถเป็นพลโลกได้ในทุกที่ 

รูปแบบและโครงสร้�งหลักสูตร

1. รปูแบบทีบ่รูณาการ การเรียนการสอน
เข้ากับการจัดกิจกรรมท่ีมีความเป็นรูปธรรม ให้ผู้
เรยีนไดพ้ฒันาความรู ้ความเข้าใจ ทกัษะชีวติอยา่ง
เต็มศักยภาพทุกด้าน

2. รูปแบบที่มุ่งพัฒนาทักษะความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา เป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สูห่ลกัสตูรโรงเรยีน
มาตรฐานสากล

3. รูปแบบจัดรายวิชากิจกรรม เพื่อ
สร้างจิตสาธารณะในการแก้ปัญหาสังคมให้มาก
ขึ้น พัฒนาความเป็นเลิศสู่ความเป็นสากล โดย
กจิกรรมผูเ้รียนเปน็ศนูยก์ลาง เนน้การสรา้งสำานกึ
พลเมืองในการลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมกับชุมชน
สังคม
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ต�ร�งสาระและมาตรฐานการเรียนรู้พลเมืองศึกษา

ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ประกอบด้วย 
8 สาระ 19 มาตรฐาน
สาระที่ 1: 
รู้จักตนเอง, รู้จักครอบครัว, 
รู้จักท้องถิ่น, รู้จักภูมิภาค 
และรู้จักโลก 
มาตรฐาน: รู้เข้าใจความ
สัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ
ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนท้องถิ่น
มาตรฐาน: รู้เข้าใจความ
สัมพันธ์ของภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 
มาตรฐาน: สามารถนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการตนเองต่อครอบครัว 
ชุมชนท้องถิ่นและเตรียม
พร้อมสู่ความเป็นสากลกับ
มิตรประเทศ

ประกอบด้วย 
8 สาระ 19 มาตรฐาน
สาระที่ 1: 
รู้เข้าใจเกี่ยวกับจิตสำานึก
ความเป็นพลเมือง สามารถ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มี
ความรู้ทักษะและลักษณะ
ชีวิตที่ดี มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐาน: เข้าใจและปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี
งามใช้หลักศาสนธรรมต่อ
การมีลักษณะชีวิตที่ดี มี
จิตสาธารณะและความรับ
ผิดชอบสังคม มาตรฐาน: 
แสดงออกถึงความ สามารถ
ของตนเองในความรับผิด
ชอบประโยชน์ต่อสังคม

ประกอบด้วย 
7 สาระ 17 มาตรฐาน
สาระที่ 1: 
หลักสิทธิ หน้าที่ตามที่
กำาหนดในรัฐธรรมนูญ การ
ใช้หลักสิทธิเสรีภาพของ
ประเทศเพื่อนบ้าน สิทธิ
หน้าที่ความเสมอภาพ
กฎหมายสิทธิชุมชน เคารพ
ความหลากหลาย การสร้าง
จิตสำานึกความรับผิดชอบใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
มาตรฐาน: เข้าใจระบบ
การเมือง การปกครอง
รู้กฎหมายสิทธิมนุษย
ชนหน้าที่สิทธิเสรีภาพ 
ฯลฯ ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มาตรฐาน: 
เคารพและยอมรับความ
หลากหลาย มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
การปกครองที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมไทย
มาตรฐาน: มีส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตาม
หลักสิทธิมนุษยชน

ประกอบด้วย 
7 สาระ 24 มาตรฐาน
สาระที่ 1: 
เรียนรู้หลักกฎหมายเกี่ยว
กับหน้าที่สิทธิเสรีภาพตาม
หลักสากล ทั้งที่เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติ กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
 มาตรฐาน: เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครอง รู้
กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
หน้าที่สิทธิเสรีภาพตาม
หลักสากล ประยุกต์ใช้ใน
วิถีชีวิตตามบริบทสังคมใน
อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
มาตรฐาน: มีจิตสำานึก 
ค่านิยมการปกครอง
ประชาธิปไตย วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอ
แนวทางแก้ไข
มาตรฐาน: ประเมิน
สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยและเสนอ
แนวทางพัฒนา
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

สาระที่ 2: 
หน้าที่พลเมือง รู้จักหน้าที่
ตนเอง/ผู้อื่น เคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเอง/ผู้อื่น 
และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจ
หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ผู้
อื่น เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเอง/ผู้อื่นและไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น
มาตรฐาน: วิเคราะห์ปัญหา
การไม่รับผิดชอบหน้าที่ของ
ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่นจะมีผลก
ระทบต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม

สาระที่ 2: 
ทักษะชีวิตในโรงเรียน
ระหว่างห้องเรียน ระหว่าง
โรงเรียน สังคม ชุมชน
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่ง
แวดล้อม การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม
มาตรฐาน: มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี 
มาตรฐาน: มีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน

สาระที่ 2: 
มีสำานึกสาธารณะความเป็น
พลเมือง ในความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ภูมิภาค
มาตรฐาน: มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมเป็นพลเมือง
ดีมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล
สันติวิธี
มาตรฐาน: มีจิตสำานึก
สาธารณะแสดงออกในการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมภาค
พลเมืองกิจกรรมท้องถิ่น
และประเทศ

สาระที่ 2: 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อ
วางแผนอนาคต รักษา
สถาบันให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสำานึกใน
ความเป็นพลเมืองยึดมั่นวิถี
ประชาธิปไตย
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจ
ความเป็นมาของชาติ ศึกษา
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพื่อ
วางแผนอนาคต
มาตรฐาน: วิเคราะห์ความ
สำาคัญและความจำาเป็นที่
ต้องยึดมั่น ศรัทธาและธำารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มาตรฐาน: ปฏิบัติตนและ
มีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่น
ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็น
พลเมืองของประเทศชาติ
และสังคมโลก
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

สาระที่ 3: 
มีคุณลักษณะของความเป็น
พลเมือง รักศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ มีวินัย ช่วยเหลือ
ตนเองได้ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่นการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม มี
ส่วนร่วมและทำาหน้าที่ของ
ตนเองในครอบครัวและ
ชุมชน
มาตรฐาน: เข้าใจและปฏิบัติ
ตามหน้าที่พลเมืองดีมีค่า
นิยมที่ดีงาม ดำารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมโลกอย่าง
สันติสุข
มาตรฐาน: มีทักษะในการ
ช่วยเหลือตนเอง อดทนต่อ
ความลำาบากได้

สาระที่ 3: 
สิทธิหน้าที่ สิทธิมนุษย
ชน การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเข้าใจ
การเมืองระดับท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น
มาตรฐาน: เห็นคุณค่า
ในการปฏิบัติตนเอง
ตามสถานภาพ บทบาท
สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
มาตรฐาน: ระบุหน้าที่ของ
สมาชิกชุมชนในการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส่ง
เสริมประชาธิปไตยในท้อง
ถิ่น
มาตรฐาน: วิเคราะห์
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
จากองค์กรปกครองท้องถิ่น
มาตรฐาน: วิเคราะห์เปรียบ 
เทียบบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัฐบาล

สาระที่ 3: 
มีความรู้ ทักษะและลักษณะ
ชีวิตที่ดี รู้ลึก รู้กว้าง รู้
ไกลเข้าใจสภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ชุมชน 
มาตรฐาน: มีทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
วิเคราะห์บทบาทความ
สำาคัญและความ สัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม
มาตรฐาน: วิเคราะห์ความ 
สำาคัญและความจำาเป็นที่
ต้องยึดมั่น ศรัทธาและธำารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหา กษัตริย์เป็น
ประมุข
มาตรฐาน: วิเคราะห์ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัด
แย้งในประเทศและเสนอ
แนวคิดในการลดความขัด
แย้ง
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจ
ความเป็นมาของชาติ ศึกษา
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพื่อ
วางแผนอนาคต
มาตรฐาน: เสนอแนวคิดใน
การดำารงชีวิตอย่างมีความ
สุขในสังคมโลก

สาระที่ 3: 
ความรับผิดชอบของ
พลเมืองต่อสังคมระดับชาติ 
การมีส่วนร่วมในการเมือง
การปกครองและการใช้สิทธิ 
การปกป้องสิทธิ สิทธิชุมชน 
ท้องถิ่น สังคมไทย การเป็น
มิตรประเทศกับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานา
อารยประเทศ
มาตรฐาน: มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติตนและ
มีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่น
ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็น
พลเมืองดีของประเทศและ
สังคมโลก
มาตรฐาน: มีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา
การเมืองที่สำาคัญในประเทศ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ
แก้ไข
มาตรฐาน: เสนอแนวทาง
ทางการเมือง การปกครอง
ที่นำาไปสู่ความเข้าใจและ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ
มาตรฐาน: เสนอแนวคิดใน
การดำารงชีวิตอย่างมีความ
สุขในประเทศและสังคมโลก
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

สาระที่ 4: 
มีความรู้ทักษะและลักษณะ
ชีวิตที่ดี ทักษะชีวิตของ
ตนเองและสังคมเพื่อน 
ครอบครัว 
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจ
ความ สัมพันธ์ของตนเองต่อ
ครอบครัว สังคมเพื่อน
มาตรฐาน: มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทำากิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

สาระที่ 4: 
แนวทางปฏิบัติพลเมืองที่
ดี ความคิดเชิงวิเคราะห์
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานการ
เคารพกติกา การเคารพ
ความคิดเห็นต่าง การเคารพ
สิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น
มาตรฐาน: มีความรู้และ
เข้าใจด้วยบทบาทหน้าที่
การเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตยสามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมในวิถี
ประชาธิปไตย, ตรวจสอบ
พฤติกรรมของตนเองและ
ปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐาน: มีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา 
ข้อ บัญญัติและกฎหมาย 
ตระหนักความสำาคัญและ
ปฏิบัติตน
มาตรฐาน: มีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสามารถ
คิดวิเคราะห์ได้อย่างมี
เหตุผล

สาระที่ 4: 
การวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผล
จากศึกษากรณีตัวอย่าง รู้จัก
วิเคราะห์ดี-ชั่ว ให้มีที่ปรึกษา
ชีวิต 
มาตรฐาน: อธิบายและ
ปฏิบัติตนทางสังคมตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและครอบครัว ชุมชน
และประเทศ
มาตรฐาน: เห็นคุณค่า
ในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะผล
เมืองดี
มาตรฐาน: มีส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตาม
หลักสิทธิมนุษยชน

สาระที่ 4: 
มีความสามารถและทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์หลักการ
ตามกฎหมายและกติกา
สากล
มาตรฐาน: มีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
การเจรจาต่อรอง การคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์และการ
คิดอิสระเป็นตัวของตัวเอง
มาตรฐาน: มีความ
สามารถประเมิน แสวงหา 
สังเคราะห์และใช้ข้อมูล
ข่าวสารกับหลักการตาม
กฎหมายและกติกาสากล
อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน: มีความสามารถ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐาน: มีความคิด
สร้างสรรค์สามารถใช้ความ
คิดระดับสูง มีเหตุผลและ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

สาระที่ 5: 
หลักการพึ่งพาตนเองและ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตามหลัก ศาสนธรรมบท
บาทหน้าที่ของพลเมืองใน
ฐานะสมาชิกของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ของชาติ
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจ
หลัก การพึ่งพาตนเอง
และการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
สังคม และชาติ
มาตรฐาน: เข้าใจและปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี ดำารงชีวิตอยู่ร่วม
กันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างมีความสุข

สาระที่ 5: 
เรียนรู้วัฒนธรรมสังคมไทย 
และวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน
มาตรฐาน: มีทักษะความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม เคารพ
และยอมรับความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
มาตรฐาน: มีทักษะประยุกต์
บูรณาการวิถีชีวิตพอเพียงสู่
วัฒนธรรมสังคมไทย

สาระที่ 5: 
ฝึกการแสดงออกในเรื่อง
ของหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น ตาม
ความ สามารถของตน การ
เข้าใจเรื่องสิทธิของตน
มาตรฐาน: ยกตัวอย่างและ
ปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาทสิทธิ เสรีภาพและ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

สาระที่ 5:
ศึกษาพัฒนาบุคคล 
การเมือง เศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม มีความ สามารถ
ในการค้นคว้าหาความรู้
และเข้าถึงแหล่งความรู้
ด้วยตนเอง การวิเคราะห์
ข่าวสารสาธารณะ วิเคราะห์
บทบาทนักการเมือง ศึกษา
ข่าวสารปัญหาของชาติ
มาตรฐาน: สามารถประเมิน
แสวงหาเข้าถึงแหล่งความรู้ 
และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิผล
มาตรฐาน: วิเคราะห์ข่าวสาร
ปัญหาของชาติ ตระหนักถึง
ความสำาคัญปัญหาภัยทุจริต
คอรัปชั่นของประเทศ
มาตรฐาน: มีความรู้ความ 
สามารถในการจัดการเรียน
รู้ของตนเอง ชี้นำาตนเองและ
สังคมได้
มาตรฐาน: สามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 
ต่างๆ ในสังคมได้เห็นปัญหา
และลงมือทำาเพื่อนำาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

สาระที่ 6: 
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจภาวะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
มาตรฐาน: วิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ท้องถิ่น มีจิตสำานึกและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐาน: ตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
แวดล้อม มีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง

สาระที่ 6: 
ศึกษา สืบค้น และร่วม
วิเคราะห์ วิจารณ์ ข่าวสาร
สาธารณะจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
มาตรฐาน: ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำาวัน เลือกรับและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียน
รู้ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐาน: มีความสามารถ
ประเมิน แสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล

สาระที่  6: 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ศึกษาวิเคราะห์ข่าวสาร
สาธารณะจากหลายๆ 
แหล่ง ข้อมูล
มาตรฐาน: ติดตามข้อมูล
ข่าว สารจากหลายๆ แหล่ง
ข้อมูล เสนอข่าวสารทางการ
เมือง การปกครองที่มีผลก
ระทบต่อสังคม ไทยใน
ปัจจุบัน
มาตรฐาน: วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารจากหลายๆ แหล่ง 
ข้อมูล เสนอข่าวสารทางการ
เมือง การปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน

สาระที่  6: 
ภาวะผู้นำา การสร้าง
ศักยภาพของตนมี
คุณลักษณะมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมรู้หลัก ธรรมภิบาล
มาตรฐาน: มีความสามารถ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม
มาตรฐาน: มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี มีเหตุผลและ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมาย
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมที่ตั้ง
ไว้ได้
มาตรฐาน: เสนอแนวทาง
และมีส่วนร่วมในการตรวจ
สอบความโปร่งใสของภาค
รัฐโดยประชาชน

สาระที่ 7: 
การศึกษาบุคคลตัวอย่าง
จากครู ผู้ปกครอง บุคคล
ตัวอย่างของชุมชน และ
การนำานักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจได้
แนวคิดจากการศึกษาบุคคล
ตัวอย่างจากครู ผู้ปกครอง 
บุคคลตัวอย่าง
มาตรฐาน: สามารถนำา
แนวคิดจากการศึกษาบุคคล
ตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ใน
การส่งเสริมภาวะผู้นำาของ
ตนเองด้วยการบำาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม

สาระที่ 7: 
ศึกษาบุคคลตัวอย่างของ
สังคม ครู ผู้ปกครอง บุคคล
ในชุมชน และสังคมไทย
มาตรฐาน: สำารวจ ค้นคว้า
ศึกษา นำาเสนอบุคคล
ตัวอย่างซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้อง
ถิ่นของตน
มาตรฐาน: สามารถนำา
แนวคิดจากบุคคลตัวอย่าง
ประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบ จุด
ประกายความคิดทางสังคม
ได้อย่างเหมาะสม

สาระที่ 7: 
มีความคิดสร้างสรรค์เรียน
รู้ปัญหาของชาติ สามารถ
สร้างและปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติที่จะทำาให้เกิดความ
เจริญแก่ตนเองและสังคม
มาตรฐาน: มีทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะการแก้ปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหาการเมือง
เรียนรู้ปัญหาของชาติจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อม
เสนอแนวทางแก้ไข
มาตรฐาน: เสนอแนวทาง
ร่วมเครือข่ายต้านทุจริต
คอรัปชั่นและมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความโปร่งใส
ของภาครัฐโดยประชาชน

สาระที่ 7: 
หน้าที่ของพลเมืองต่อ
สภาวะสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การศึกษาสถานการณ์สังคม 
เสนอแนวคิดในการแก้ไข 
การสนับสนุน ร่วมดำาเนิน
การในหน้าที่ของพลเมือง
มาตรฐาน: มีความรับผิด
ชอบและเป็นพลเมืองดี
สามารถจัดการปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแก่
สังคมไทยและสังคมโลก
มาตรฐาน: มีภาวะผู้นำาและ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
การดำาเนินชีวิตตามแนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

สาระที่ 8: 
การศึกษาประสบการณ์จาก
ข่าว เหตุการณ์สำาคัญ ข่าว
ประเภทต่างๆ ประโยชน์
จากข่าวและที่มาของแหล่ง
ข่าว
มาตรฐาน: รู้และเข้าใจจาก
การศึกษาประสบการณ์จาก
ข่าว เหตุการณ์สำาคัญ
มาตรฐาน: วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากข่าวประเภท
ต่างๆ ประโยชน์จากข่าว
และที่มาของแหล่งข่าว
มาตรฐาน: ตระหนักถึงผล 
กระทบการรับรู้เชื่อถือข่าว
โดยขาดการวิเคราะห์

สาระที่ 8: 
ศึกษาเรียนรู้แบบโครงงาน
ตามการปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสาระดับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ใกล้เคียง
มาตรฐาน: สามารถสร้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจัดทำาโครง
งานที่เสนอแนวคิดเพื่อ
สาธารณประโยชน์

สาระที่ 8: 
มีจิตอาสา ความรับผิดชอบ 
การคิดวิเคราะห์ การตัดสิน
ใจอย่างเหมาะสม โดยบูรณ
าการทำากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน
มาตรฐาน: วิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบที่
ประเทศไทยได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
โลกจากภูมิภาคต่างๆ 
มาตรฐาน: วิเคราะห์
สถานการณ์และศึกษาบท
เรียนการจัดการป้องกันช่วย
เหลือด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ของประเทศต่างๆ 
มาตรฐาน: เห็นปัญหา
และลงมือทำา เพื่อนำาสู่การ
เปลี่ยนแปลงร่วมกับชุมชน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
บ้าน และประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชีย

สาระที่ 8: 
ศึกษาวัฒนธรรมการเมือง 
การปฏิรูปโดยการเรียนรู้
จากกลุ่มชนแหล่งความ
รู้และจากการศึกษาตาม
อัธยาศัยมาตรฐาน: มีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และภาวะผู้นำา
มาตรฐาน: วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหาที่เป็นอุปสรรค์ต่อ
การ พัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยและเสนอ
แนวทางการแก้ไข
มาตรฐาน: วิเคราะห์ปัญหา
ทางการเมืองที่สำาคัญใน
ประเทศจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางแก้ไข
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

สาระที่ 9: 
การเรียนรู้ในรูปแบบ
โครงการ โครงงาน จาก
กิจกรรมงานสาธารณะ
ประโยชน์ 
มาตรฐาน: สามารถสร้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดทำาโครง การ โครง
งาน เสนอแนวคิดเพื่อ
สาธารณะประโยชน์
มาตรฐาน: จัดแสดงผลงาน 
เขียนรายงาน หรือเสนอ
แนวคิดกระบวน การ และ
ผลของโครงการ/โครงงาน 
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐาน: วางแผนกำาหนด
แนวทางและปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มชุมชน กิจกรรม
สาธารณ ประโยชน์
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรูพ้ลเมอืงศกึษา ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1 – มธัยมศกึษาปทีี ่6 สถาน
ศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน ท้องถิ่น ตามความสามารถ และ
ความสนใจของนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

1. กิจกรรมเพ่ิมทักษะ การคิด
วิเคราะห์ นำาเสนอตัวอย่างให้
หลากหลายเชิงสถานการณ์

1. กิจกรรมเพ่ิมทักษะ การคิด
วิเคราะห์ นำาเสนอตัวอย่างให้
หลากหลาย การคิดวิเคราะห์
เชิงสถานการณ์ วิธีการจัดการ
ปัญหาและทางออกท่ีเกิดข้ึนจริง
ในปัจจุบัน

1. กิจกรรมเพ่ิมทักษะ การคิด
วิเคราะห์ นำาเสนอตัวอย่างให้
หลากหลาย การคิดวิเคราะห์เชิง
สถานการณ์ วิธีการจัดการปัญหา
และทางออกท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน 

1. กิจกรรมเพ่ิมทักษะ การคิด
วิเคราะห์ นำาเสนอตัวอย่างให้
หลากหลาย การคิดวิเคราะห์เชิง
สถานการณ์ วิธีการจัดการปัญหา
และทางออกท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน 

2. ใช้เทคโนโลยี การส่ือสาร 
และข้อมูลข่าวสาร โดยสร้าง
สำานึกลงมือปฏิบัติจริงของ 
 ตนเอง ครอบครัว ห้องเรียน 
และโรงเรียน

2. ใช้เทคโนโลยี การส่ือสาร 
และข้อมูลข่าวสาร โดยสร้าง 
สำานึกลงมือปฏิบัติจริงของ
ตนเอง ครอบครัว ห้องเรียน 
และโรงเรียนสู่ชุมชน สังคม

2. ใช้เทคโนโลยี การส่ือสาร 
และข้อมูลข่าวสาร โดยสร้าง 
สำานึกลงมือปฏิบัติจริง การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน สังคม

2. ใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร 
และ ข้อมูลข่าวสาร โดยสร้าง 
สำานึกลงมือปฏิบัติจริง การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน สังคม

3. ใช้การอ่านข่าว ดูข่าว 
วิเคราะห์ร่วมอภิปราย ข่าว
ประเภทต่างๆ

3. ใช้การอ่านข่าว ดูข่าว 
วิเคราะห์ร่วมอภิปราย ข่าว
เด่นตามกระแสในระดับ
สังคม ชุมชนท้องถิ่น

3. ใช้การอ่านข่าว ดูข่าว 
วิเคราะห์ร่วมอภิปราย
การเมืองท้องถิ่น การเมือง
ระดับประเทศ ปัญหา
เศรษฐกิจ การเมือง

3. ใช้การอ่านข่าว ดูข่าว 
วิเคราะห์ร่วมอภิปรายการ 
เมืองท้องถิ่น การเมืองระดับ
ประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง

4. มีการเรียนการสอน
จริยธรรม และใช้กระบวน 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร

4. มีการเรียนการสอน
จริยธรรม และใช้กระบวน 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร

4. มีการเรียนการสอน
จริยธรรม และใช้กระบวน 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรบูรณา
การสร้างความเป็นพลเมือง

4. มีการเรียนการสอน
จริยธรรม และใช้ระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชน 
สังคมเป็นสิ่งแวดล้อมควบคู่
ไปกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรบูรณา
การกิจกรรมสร้างความเป็น
พลเมือง

5. กิจกรรมเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมือง

5. กิจกรรมเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมือง

5. จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
สร้างจิตอาสา ค่านิยมการ
ให้เสีย สละสู่หน้าที่พลเมือง
ร่วมบูรณาการกิจกรรมสร้าง
ความเป็นพลเมืองให้เข้มข้น 
ในกิจกรรมโครงงานให้รู้จริง 
ปฏิบัติได้นำาไปใช้จริง

5. จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
สร้างจิตอาสาในกิจกรรม
โครงงานให้รู้จริง ปฏิบัติได้
นำาไปใช้จริง
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

6. จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
สร้างจิตอาสา ค่านิยมการ
ให้เสียสละสู่หน้าที่พลเมือง

6. จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
สร้างจิตอาสา ค่านิยมการ
ให้เสียสละสู่หน้าที่พลเมือง

6. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย นำาสภาพจริงสู่
ห้องเรียนและนำานักเรียนสู่
ปฏิบัติจริงในชุมชน

6. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
- นำานักเรียนสู่ชุมชนโดย
การเรียนภาคปฏิบัติจริง/นำา
สภาพจริงสู่ห้องเรียน
- จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

7. จัดกระบวนการเรียนรู้
โดยนำาสถานการณ์สภาพ
จริงสู่ห้องเรียน

7. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
- ใช้การเรียนรู้โดยผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
- นำาสภาพจริงสู่ห้องเรียน
และนำานักเรียนปฏิบัติจริง
ในชุมชน

7. จัดการเรียนรู้แบบ
โครงการ-โครงงาน Activity 
Learning, Problem Learn-
ing และ Project Learning

7. จัดการเรียนรู้แบบ
โครงการ-โครงงาน Activity 
Learning, Problem Learn-
ing และ Project Learning

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

1. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมใน
รูปแบบการให้ (การเสียสละ 
การบริจาคสิ่งของ)

1. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมใน
รูปแบบการให้ (การเสียสละ 
การบริจาคสิ่งของ)

1. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมใน
รูปแบบการให้การอาสาช่วย
เหลือสังคม

1. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมใน
รูปแบบการให้การอาสาช่วย
เหลือสังคม

2. กิจกรรมอาสาช่วยเหลือ
สังคมในห้องเรียน ใน
โรงเรียน

2. กิจกรรมอาสาช่วยเหลือ
สังคมในห้องเรียน โรงเรียน 
และชุมชนใกล้เคียง

2. กิจกรรมกลุ่ม/ทีม
เคลือ่นไหวในชมุชน/หมูบ้่าน
และสาธารณะชุมชนของ
สังคมนั้นๆ

2. กิจกรรมกลุ่ม/ทีม
เคลือ่นไหวในชมุชน/หมูบ้่าน 
และสาธารณะชุมชนของ
สังคมนั้นๆ

3. กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนในห้องเรียนสู่สภาพ
แวดล้อมจริงเชื่อมโยงการ
เรียนรู้

3. กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนในห้องเรียนสู่สภาพ
แวดล้อมจริง เชื่อมโยงการ
เรียนรู้

3. กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนในห้องเรียนสู่สภาพ
แวดล้อมจริง

3. กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนในห้องเรียนสู่สภาพ
แวดล้อมจริงนำากรณีศึกษา
ทางสังคมสู่ห้องเรียน

4. บูรณาการกิจกรรม 
เข้ากับการแก้ไขปัญหา
สังคม ลงมือปฏิบัติจริงใน
ครอบครัว ห้องเรียน และ
โรงเรียน

4. บูรณาการกิจกรรม 
เข้ากับการแก้ไขปัญหา
สังคม ลงมือปฏิบัติจริงใน
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

4. บูรณาการกิจกรรม เข้า
กับการจัดการแก้ปัญหา
สังคม ลงมือปฏิบัติจริงใน
ชุมชน ท้องถิ่น

4. บูรณาการกิจกรรม เข้า
กับการจัดการแก้ปัญหา
สังคม ลงมือปฏิบัติจริงใน
ชุมชน
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

5. สร้าง Role Model 
จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 
ผู้นำานักเรียนหัวหน้าห้อง 
กรรมการนักเรียน

5. สร้าง Role Model 
จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 
ผู้นำานักเรียนหัวหน้าห้อง
กรรมการนักเรียน สภา
นักเรียน

5. สร้าง Role Model (ด้าน
การจัดบริหารประเทศแบบ
จำาลอง, สถานการณ์จำาลอง
ในรูปแบบต่างๆ )
- กิจกรรมนักเรียน, สภา
นักเรียน
- ปฏิบัติกิจกรรมนอก
ห้องเรียน (รู้ชุมชน รู้สังคม 
รู้โลก)

5. สร้าง Role Model (ด้าน
การจัดบริหารประเทศ
แบบจำาลอง, สถานการณ์
จำาลองในรูปแบบต่างๆ) 
กิจกรรมนักเรียน, สภา
นักเรียน, ปฏิบัติกิจกรรม
นอกห้องเรียน (รู้ชุมชน รู้
สังคม รู้โลก)

6. การนำาหลักศาสนธรรม 
มาปฏบิตัใิหเ้กดิผลประโยชน์
จริงต่อตนเอง ครอบครัว

6. การนำาหลักศาสนธรรม
มาปฏบิตัใิหเ้กดิผลประโยชน์
จริงและนำามาปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง

6. ฝึกปฏิบัติจริงจากการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
กิจกรรมทางสังคมกับชุมชน 
การเข้าค่าย และการจัดทำา
โครงงาน โครงการ

6. ฝึกปฏิบัติจริงจากการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ การ
ร่วม กิจกรรมทางสังคมกับ
ชุมชน การเข้าค่าย และการ
จัดทำาโครงงาน โครงการ

7. ฝึกปฏิบัติจริงจากการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
- การร่วมกิจกรรมทางสังคม 
กิจกรรมโครงการและโครง
งาน

7. ฝึกปฏิบัติจริงจากการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
- การร่วมกิจกรรมทางสังคม
กับชุมชน กิจกรรมโครงการ
และโครงงาน

7. การนำาหลักศาสนธรรม
มาปฏิบัติให้เกิดเป็นจริง

7. การนำาหลักศาสนธรรม
มาปฏิบัติให้เกิดเป็นจริง

 

สื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

1. ข่าว เหตุการณ์จริง 
สิ่งของจริง เรื่องจริง จากสื่อ
ทุกประเภท

1. สถานการณ์ข้อมูล
ข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นจริง

1. สถานการณ์ข้อมูล
ข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง ความเคลื่อนไหวใน
สถานการณ์จริงประเทศ

1. สถานการณ์ข้อมูล
ข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง ความเคลื่อนไหวใน
สถานการณ์จริงประเทศ

2. รายกรณีปัญหาที่เกิดจาก
ความต้องการของผู้เรียนกับ
ผู้สอน

2. ข่าวเหตุการณ์จริง สิ่งของ
จริง เรื่องจริง จากสื่อทุก
ประเภท

2. ข่าวเหตุการณ์จริง สิ่งของ
จริง เรื่องจริง จากสื่อทุก
ประเภท มุ่งเน้นแหล่งที่มา
ของสื่อ แหล่งข้อมูลอ้างอิง

2. ข่าวเหตุการณ์จริง สิ่งของ
จริง เรื่องจริง จากสื่อทุก
ประเภท มุ่งเน้นแหล่งที่มา
ของสื่อ แหล่งข้อมูลอ้างอิง

3. สื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยี
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ในชั้นเรียน

3. รายกรณีปัญหาที่เกิดจาก
ความต้องการของผู้เรียนกับ
ผู้สอน

3. รายกรณีปัญหาที่เกิดจาก
ความต้องการของผู้เรียนกับ
ผู้สอน

3. รายกรณีปัญหาที่เกิดจาก
ความต้องการของผู้เรียนกับ
ผู้สอน
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ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

4. แหล่งเรียนรู้ทางสังคม
ชุมชนใกล้บ้าน, โรงเรียน

4. สื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยี
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ในชั้นเรียน

4. จิตสำานึกที่เกิดจากการ 
ศึกษาตนเองเป็น Story 
Line

4. สื่อมัลติมีเดีย, เทคโนโลยี
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

5. จัดศูนย์บริการสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning Center)

5. แหล่งเรียนรู้ทางสังคม
ชุมชนบริเวณท้องถิ่นจังหวัด
ใกล้เคียง

5. สื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยี
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

5. แหล่งเรียนรู้ทางสังคม 
การ ศึกษาดูงาน การจัด
สังคมนิทรรศ และประกวด
ผลงานสื่อ

6. จัดศูนย์บริการสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning Center)

 6. แหล่งเรียนรู้ทางสังคม 
การ ศึกษาดูงาน การจัด
สังคมนิทรรศ

6. จัดศูนย์บริการสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning Center)

7. จัดศูนย์บริการสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning Center)

7. จากการศึกษาผล
กิจกรรมของโครงการ/โครง
งานของนักเรียน เผยแพร่
การเรียนรู้

 

การวัดประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

1. วัดและประเมินผลจาก
ภาคปฏิบัติ
- สภาพจริง การปฏิบัติจริง
- การใช้ในชีวิตประจำาวัน

1. วัดและประเมินผลจาก
ภาคปฏิบัติ
- สภาพจริง การปฏิบัติจริง
- การใช้ในชีวิตประจำาวัน

1. วัดและประเมินผลจาก
สภาพจริง การปฏิบัติจริง
การใช้ในชีวิต ประจำาวัน
มากกว่าประเมินผลจาก
แบบทดสอบ

1. วัดและประเมินผลจาก
สภาพจริง การปฏิบัติจริง 
การใช้ในชีวิต ประจำาวัน
มากกว่าประเมินผลจาก
แบบทดสอบ

2. วัด 3 มิติ
- ประเมินจากสภาพจริง 
โดยการสังเกต
- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์โดยวิเคราะห์
พฤติกรรม
- Case Study (การศึกษา
รายกรณี)

2. วัด 3 มิติ
- ประเมินจากสภาพจริงโดย
การสังเกต
- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์โดยวิเคราะห์
พฤติกรรม
- Case Study (การศึกษา
รายกรณี)

2. วัด 3 มิติ โดย
- ประเมินจากสภาพจริงโดย 
 การสังเกต
- ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
 ประสงค์โดยวิเคราะห์
พฤติกรรม
- Case Study (การศึกษา
รายกรณี)

2. วัด 3 มิติ โดย
- ประเมินจากสภาพจริง 
โดยการสังเกต
- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์โดยวิเคราะห์
พฤติกรรม
- Case Study (การศึกษา
รายกรณี)

3. วัดและประเมินผลจาก
การแนะแนว การติดตามผู้
เรียน และการรายงานผล 
ในแผนการจัดการเรียนรู้

3. วัดและประเมินผลจาก
การแนะแนว การติดตามผู้
เรียน และการรายงานผล 
ในแผนการจัดการเรียนรู้

3. วัดผลจากการเรียนรู้
ภาค ปฏิบัติ การมีส่วนร่วม 
โดยการวัดและประเมิน
ก่อน-หลัง ดำาเนินการ นำา
ผลปรับปรุงในระบบ PDCA 
อย่างต่อเนื่อง

3. วัดผลจากการเรียนรู้
ภาค ปฏิบัติ การมีส่วนร่วม 
โดยการวัดและประเมิน
ก่อน-หลัง ดำาเนินการ นำา
ผลปรับปรุงในระบบ PDCA 
อย่างต่อเนื่อง
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อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยนำา

เสนอการอภิปรายผลเป็น 4 ขั้นตอน คือ

ตอนที่ 1 วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต

ในการวิจัยคร้ังน้ีได้นำาเทคนิคการวิจัย
แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Re-
search) มาใช้ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่วกบัแนวโนม้หลกัสตูรพลเมอืงศกึษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 
2565) ซึ่งเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีขั้นตอน
จำานวนหลายรอบติดต่อกัน อาจทำาให้ผู้ให้ข้อมูล
บางคนไม่มีเวลาพอ ขาดความต่อเนื่องที่จะตอบ
แบบสอบถามในรอบต่อไป หากผู้วิจัยกำาหนด
จำานวนผู้เชี่ยวชาญไว้ไม่มากพอ การนำาเทคนิค
การวิจัยแบบ EDFR มาใช้ในการศึกษาแนวโน้ม
หรือสภาพการณ์ในอนาคต จึงควรคำานึงถึงการ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้ความร่วมมือตลอด
ทั้งกระบวนการ

การประยุกต์วิธีการทางสถิติในการ
จำาแนกจดักลุม่แนวโนม้สภาพการณ์สบืเน่ืองได้นำา
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
มาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มสภาพการณ์ที่มีผู้
เชีย่วชาญมฉีนัทามต ิจำานวน 5 ดา้น (201 สภาพ
การณ์) ซึ่งการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเพียง
อย่างเดียว อาจมีข้อจำากัดเรื่องความเชื่อมั่นของ
แนวโน้มสภาพการณท์ีก่ลุม่จดัได้เนือ่งจากมคีวาม
เป็นอัตวิสัย (Subjective) ค่อนข้างสูง เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนในการจัดกลุ่มแนวโน้มสภาพ
การณ์ที่ต้องการนำาไปใช้สร้างวงล้ออนาคต น่า
จะมีการทดลองนำาวิธีทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์จัดกลุ่ม 
(Cluster Analysis) เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อทำาให้การจำาแนก
จัดเป็นกลุ่มแนวโน้มสภาพการณ์สืบเนื่องมีความ
ชัดเจนมากขึ้น

ตอนที่ 2 การประยุกต์ภาพอนาคต
หลกัสตูรพลเมอืงศกึษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหนา้ 
(พ.ศ. 2555 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ

1. การบริหารจัดการหลักสูตรพลเมือง
ศึกษาของหน่วยงานในระดับนโยบาย ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ สภาพัฒนาการเมือง และ
ฝ่ายงานสร้างสำานึกพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า 
ฯลฯ ไดน้ำาผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผน 
กำาหนดเป็นนโยบายสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระดับชาติในด้านต่างๆ ที่มีความชัดเจนต่อเนื่อง
และสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษา
เพือ่เสริมสรา้งคณุลกัษณะความเปน็พลเมอืงทีพ่งึ
ประสงคใ์หก้บัผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการศกึษาตามบทบญัญตัใินพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และบรรจุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เตรียมการสู่หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล จึงควรมีการสร้างภาพ
อนาคตพลเมืองศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตร
พลเมืองศึกษาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม

ตอนที่ 3 ข้อค้นพบจากการวิจัย

1. ผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มสภาพ
การณ์สืบเนื่อง จำานวน 5 ด้าน ตามกรอบแนวคิด
ผลการสร้างวงล้ออนาคต พบว่าสภาพการณ์
พลเมืองที่ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิ
วัตน์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีผลต่อคุณลักษณะ
ของพลเมืองที่ เกี่ยวข้องกับแนวโน้มหลักสูตร
พลเมืองศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) จำานวน 4 
ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้พลเมืองศึกษา
มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2)
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หลักสูตรพลเมืองศึกษามีการบูรณาการสาระและ
กระบวนการพัฒนาสร้างสำานึกความเป็นพลเมือง
เขา้ไปทกุลุม่สาระการเรียนรู ้3) องค์กรของรฐั ภาค
เอกชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร
ของสถานศึกษามากขึ้น 4) ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่
มีสำานึกในเกียรตแิละศกัด์ิศรแีหง่ความเปน็คนของ
ตนเอง มีเสรภีาพ มสีำานกึสาธารณะเปน็พลเมอืงที่
รวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำาเพื่อส่วนรวม

2. การวัดและประเมินผล ภาพอนาคต
หลักสูตรพลเมืองศึกษา มุ่งเน้นการประเมิน
ผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551, หน้า 28) โดย
มุ่งเน้นที่การวัดผลพฤติกรรมการลงมือปฏิบัติ 
(Performance) เพ่ือให้ผู้เรียนทำามีสำานึกความ
เป็นพลเมืองตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรและเป้า
หมายของพลเมืองศึกษาท่ีต้องการให้เกิดกับผู้
เรียนอย่างแท้จริง

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างข้อ
ค้นพบของงานวิจัยอื่นที่ทำามาก่อนหน้า (Refine-
ment of Study) มีทั้งงานวิจัยเพื่อศึกษาอนาคต
ภาพหลักสูตร เช่น ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) 
ได้ศึกษาอนาคตภาพอาชีวศึกษาในทศวรรษ
หน้า, ชาตรี ศรีไพพรรณ และคณะ (2554) ได้
ศึกษาอนาคตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้กระบวนทัศน์ และยุทธศาสตร์เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงจากรากฐาน, ชมพูนุช ร่วมชาติ 
(2550) ได้ศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรวิชาชีพครู
ในทศวรรษหน้า, ซึ่งงานวิจัยหลักสูตรที่กล่าวมา
มุ่งเน้นการวิจัยภาพอนาคตหลักสูตร โดยใช้เท
คนิคเดลฟายหรือเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มี
เพยีงการวจิยัอนาคตภาพการจดัการศกึษาเทา่นัน้
ที่มีการใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตหลายแบบผสม
ผสานกัน ได้แก่ เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
เทคนิควงล้ออนาคต และผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
แนวโน้มสภาพการณ์สืบเนื่อง

สำาหรับงานวิจัย เรื่อง อนาคตภาพ
หลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้น
ฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2565) มีข้อ
คน้พบทีม่คีวามแตกตา่งจากงานวิจยัอืน่ทีก่ลา่วมา
แล้วดังต่อไปนี้

1. งานวิจยันีศ้กึษาอนาคตภาพ หลกัสูตร
ที่ครอบคลุมระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ
ชั้น คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น
ประถมศกึษาตอนปลาย ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอน
ต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. งานวิจัยนี้มีการศึกษาถึง 1) แนวโน้ม
สภาพการณป์จัจยัทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสตูรพลเมอืง
ศกึษาในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนโยบายการศึกษา
ของรัฐ นโยบายด้านการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมือง 2) การบริหารจัดการหลักสูตรพลเมือง
ศึกษา 3) ผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มสภาพ
การณส์บืเนือ่งของแนวโนม้หลกัสตูรพลเมอืงศกึษา

3. ภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษา
ของงานวิ จัยนี้  เขียนขึ้นตามความคิดเห็นผู้
เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพลเมือง
ศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งในสถาน
ศกึษาและนอกสถานศกึษา โดยใชเ้ทคนคิการวจิยั
อนาคตหลายแบบผสมผสานกนั ไดแ้ก ่เทคนคิการ
วิจัยแบบ EDFR เทคนิคการสร้างวงล้ออนาคต 
และผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มสภาพการณ์
สบืเนือ่ง ซึง่แตกตา่งจากภาพอนาคตหลกัสตูรของ
ผลงานวจิยัทีผ่า่นมา จะเขยีนขึน้ตามความคดิเหน็
ของผูเ้ชีย่วชาญเพยีงกลุ่มเดยีว โดยใชเ้ทคนคิการวิ
จัยเดลฟายหรือเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำาหรับหน่วยงานระดับ

นโยบายและหนว่ยงานระดบัปฏบิตั ิโดยสำานกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ ควรนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบาย วางแผน
พัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรพลเมือง
ศึกษา,สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนำาผลการวิจัยไปประยุกต์
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการ
บริหารจัดการหลกัสตูรพลเมอืงศกึษาใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์จรงิของชุมชน และสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรนำาผลการวิจยัประยกุตใ์ช้ใน
การพฒันาหลักสตูร จดัทำาสาระและมาตรฐานการ
เรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาสงัคมของการ
ศกึษาเพือ่ความเปน็พลเมอืงให้ชัดเจนและต่อเน่ือง

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมกีารศกึษาวิจยัอนาคตภาพหลกัสตูร
พลเมืองศึกษาในระดับการศึกษาอื่นๆ เช่น ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ภาพ
รวมหลักสูตรพลเมืองศึกษาสำาหรับเป็นแนวทาง
ในการกำาหนดนโยบายการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองในทุกระดับ 

ควรมีการนำาวิธีการทางสถิติ เช่น การ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์
จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เข้ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้การจัด
จำาแนกกลุ่มแนวโน้มสภาพการณ์สืบเนื่องมีความ
เชื่อมั่นมากขึ้น
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