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บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12
ประการในสถานศึกษา มีความสำ�คัญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษา
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม จึงได้มีการกำ�หนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ในการมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนและคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ คนดี คนเก่ง และอยูร่ ว่ มในสังคม
อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน จำ�เป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในสังคมทัง้ ครูผสู้ อน ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง และชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การจัดกระบวนการให้บรรลุผลสำ�เร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนีจ้ งึ มุง่ เน้นให้ครูผสู้ อนในรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เห็นความสำ�คัญและใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษาของผู้เรียนต่อไป
คำ�สำ�คัญ: สังคมศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Abstract

Learning management for social studies to reinforce ethics and the 12 national core
values in schools are important foundations of national development. In order to provide
education that meets the needs of society, there is a need to define the objectives of the
basic education curriculum. The aim is to develop learners and Thai citizens to become a
complete, with being a good and intelligent person and able to live happily in society on
the basis of Thai-ness. Thus, the learning activities for effective development of learners
requires the cooperation of all sectors of society including teachers, students, parents and
1
2

อาจารย์สาขาการสอนศิลปศาสตร์ (การสอนสังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Lecturer Teaching Liberal Art Program (Teaching Social Studies), Faculty of Education, Thaksin University
E-mail: phinla_89@hotmail.com

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

communities in the participate process. This article focuses on the awareness of teachers
of social studies in the use of the learning management guidelines for reinforcing ethics and
the 12 national core values in the schools.
Keywords: Social studies, Ethics, The 12 National Core Values

บทนำ�

จากสภาพสั ง คมปั จ จุ บั น มี ค วามเจริ ญ
ก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
รวมถึงการสื่อสารในโลกยุคไร้พรมแดน ก่อให้
เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย เช่น ปัญหา
อาชญากรรม การแต่งกายล่อแหลม การมีเพศ
สั ม พั น ธ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร การใช้ สิ น ค้ า ฟุ่ ม เฟื อ ย
เหล่ า นี้ เป็ น ต้ น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ ยาวชนของชาติ
หลงใหลตามกระแสของข้ อ มู ล ข่ า วสาร ดั ง นั้ น
คุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อสังคม
เป็นอย่างมาก ในการกำ�หนดความสงบสุขของ
สั ง คม คนในสั ง คมต้ อ งเป็ น ผู้ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ย
คุณธรรมจริยธรรม จึงทำ�ให้สงั คมนัน้ มีแต่ความสุข
ในขณะเดียวกันหากคนในสังคมใดมีความบกพร่อง
ทางด้านจิตใจ ขาดคุณธรรมจริยธรรม แม้สงั คมนัน้
จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็ย่อมหาความสุข
ได้ยาก การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคมไทยต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเด็ก
และเยาวชน เพราะเป็นกำ�ลังที่สำ�คัญของประเทศ
ในอนาคต โดยเฉพาะครูผู้สอนสังคมศึกษาที่มี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กั บ ผู้ เ รี ย นและบริ บ ทของโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ดั ง นั้ น ครู ผู้ ส อนสั ง คมศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งหล่ อ หลอม
ผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมควบคู่ ไ ปกั บ วิ ช าความรู้
และทักษะวิชาชีพความสามารถที่เปี่ยมไปด้วย
คุณธรรมจริยธรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ต่อไป

เป้ า หมายในการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

จากการสั ง เคราะห์ ข องสมาคมสั ง คม
ศึกษาแห่งชาติ (National Council for Social
Studies, 1994: 1) (NCSS) ของสหรัฐอเมริกา
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของการจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒนาคุ ณ ภาพ
ของผู้เรียน โดยการให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีใน
ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงกำ�หนด
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ด้ า นความรู้ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ น
เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด หลักการสำ�คัญ
ของวิชาต่างๆ ในสาขาสังคมศึกษาตามขอบเขตที่
กำ�หนดไว้ในแต่ละระดับชั้นในลักษณะบูรณาการ
โดยการเชื่อมโยงกับการดำ�เนินชีวิตผู้เรียนและ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข
2. ด้านทักษะ และกระบวนการ ให้ผเู้ รียน
ได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะ และกระบวนการ
ต่างๆ ทัง้ ทางวิชาการ และทางสังคม การแก้ปญ
ั หา
ในชีวิตประจำ�วัน การเป็น ผู้นำ�และผู้ตาม และ
สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ด้ า นเจตคติ แ ละค่ า นิ ย ม ให้ ผู้ เ รี ย น
ได้พัฒนาเจตคติและค่านิยมประชาธิปไตย และ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม ได้แก่ รูจ้ กั ตนเอง พึง่ ตนเอง
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย กตัญญู รักเกียรติภูมิของตน
มีความยุติธรรม เป็นต้น
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จากเป้ า หมายในการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รู้ความเข้าใจ สามารถประพฤติปฏิบัติ และนำ�
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้ถกู ต้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคมในส่วนรวม
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก
12 ประการ

คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณความ
ดีงาม สภาพประกอบเกือ้ กูล สิง่ ทีบ่ คุ คลยอมรับว่า
เป็นสิ่งที่ดีงาม ส่วนจริยธรรม หมายถึง ธรรมที่
เป็นข้อปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (อุดมรันต์
สงวนศิริธรรม และสมใจ ศิระกมล, 2558: 48)
จากความหมายของคุณธรรม จริยธรรมทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นมีความหมายใกล้เคียงและสัมพันธ์กันกับ
คำ�ว่า ค่านิยมโดย ค่านิยม หมายถึง วิสัยสามารถ
ของสิ่งที่เชื่อว่าสนองความปรารถนาของมนุษย์ได้
หรือคุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ซึ่งทำ�ให้สิ่งนั้นเป็น
ประโยชน์ที่น่าสนใจแก่บุคคลหรือกลุ่ม “คุณค่า”
หรือ “ค่านิยม” ให้หมายถึงสิ่งที่บุคคลยึดถือเป็น
เครือ่ งช่วยตัดสินและกำ�หนดการกระทำ�ของตนเอง
(เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, 2561: 1503) สอดคล้อง
กับพุทธรักษ์ ปราบนอก (2560: 276) กล่าวว่า
คุณธรรมเน้นที่สภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่
แสดงออกถึงความดีงาม ส่วนจริยธรรม มีความ
หมายที่เน้นความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม
เป็นที่ยอมรับของสังคม สำ�หรับศีลธรรมนั้น เป็น
เรื่องของความดีความชอบธรรม ความถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบายค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนและคนไทยดังนี้ 1. มีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ
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อดทน มี อุ ด มการณ์ ใ นสิ่ ง ที่ ดี ง ามเพื่ อ ส่ ว นรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
อันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวัง
ดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้
การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว
รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติตามพระราชดำ�รัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักออมไว้ใช้เมื่อ
ยามจำ�เป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จำ�หน่าย และพร้อมขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำ�นาจใฝ่ต่ำ�หรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของ
ศาสนา 12. คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ของชาติ เห็นได้ว่าความสำ�คัญของค่านิยมหลัก
12 ประการมีความสำ�คัญยิ่งในการพัฒนาสังคม
ของประเทศให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน
ได้ โดยการกระตุ้นปลุกฝังให้ทุกคนตระหนัก เห็น
คุณค่า และความสำ�คัญ จากการจัดการจัดการ
เรียนรูท้ สี่ ามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การนำ � นโยบายค่ า นิ ย มหลั ก 12
ประการสู่การปฏิบัติ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ได้น�ำ นโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ สู่การปฏิบัติ มีดังนี้
1. ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก 12
ประการ เช่น วิชาสังคมศึกษา มีกจิ กรรมการเรียนรู้
ตามแหล่งประวัตศิ าสตร์ท�ำ โครงงาน/โครงการตาม
แนวพระราชดำ�ริเพื่อสังคม เป็นต้น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ให้ ส ถานศึ ก ษาปลู ก ฝั ง และพั ฒ นา
ค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนอย่าง
สม่ำ�เสมอ และต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงใน
ตาราง 1
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ชีวิตประจำ�วัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นกิจกรรมวิชาสังคมศึกษาในแต่ละ
ระดับช่วงชั้นได้ในตาราง 1 ดังนี้

กิจกรรมวิชาสังคมศึกษาในแต่ละระดับช่วงชั้น

ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6

พฤติกรรม
เน้นในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ (ข้อ 1) ความกตัญญู (ข้อ 3) และ
การมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย (ข้อ 8)

การสังเคราะห์กิจกรรมวิชาสังคมศึกษา
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ�เนิน
ชีวิตในสังคม: เป็นพลเมืองดีในการเคารพสิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพการดำ�เนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคม
เน้นในด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (ข้อ 2) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม: การนำ�หลัก
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน (ข้อ 4)
ธรรมคำ�สอนไปปฏิบัติรวมทั้งบำ�เพ็ญประโยชน์
และมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ (ข้อ 11)
ต่อสังคมและส่วนรวม
เน้นในด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
สาระประวัติศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์: การ
(ข้อ 5) เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูก
เรียนรู้ความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมและ
ต้อง (ข้อ 7) และปฏิบัติตามพระชารดำ�รัส ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการอนุรักษ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อ 9)
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ (ข้อ สาระเศรษฐศาสตร์: การดำ�รงชีวิตอย่างมี
6) ดำ�รงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ ดุลยภาพตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและการนำ�
เพียง (ข้อ 10) และการเห็นแก่ประโยชน์
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
ส่วนร่วม (ข้อ 12)

จากตาราง 1 กิจกรรมวิชาสังคมศึกษาใน
แต่ละระดับช่วงชัน้ สรุปได้วา่ ครูผสู้ อนสังคมศึกษา
ควรจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีครูผสู้ อน
เป็น ผู้ส่งเสริมสนับสนุนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำ�นวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
3. ให้สถานศึกษากำ�หนดวิธีการเรียนรู้
ค่ า นิ ย มหลั ก 12 ประการให้ เ หมาะสมกั บ วั ย
และศักยภาพผู้เรียน โดยระดับประถมศึกษาจัด
กิจกรรมผ่านเกม บทเพลง นิทาน เหตุการณ์ หรือ
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ สถานที่

จริงทางประวัติศาสตร์ หน่วยงานตามโครงการ
พระราชดำ�ริ พิพธิ ภัณฑ์ ฯลฯ จากการลงมือปฏิบตั ิ
ทดลอง สาธิตด้วยตนเอง
4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำ�กับ ติดตาม
นิ เ ทศการดำ � เนิ น งานเกี่ ยวกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก 12
ประการ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทโี่ รงเรียนกำ�หนดไว้
5. ให้ สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ติ ด ตาม นิ เ ทศ และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาที่
ดำ�เนินการเกีย่ วกับค่านิยมหลัก 12 ประการอย่าง
เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน
ดังนั้น การนำ�นโยบายค่านิยมหลัก 12
ประการสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ การนำ�มาใช้ให้สอดคล้อง
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กั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน
ให้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นที่ เ หมาะสมตามสภาพ
ของสั ง คม และทำ � ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คม โดย
การรู้จักสิทธิ หน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ร่วมมือแก้
ปัญหาและการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป

การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช า
สังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มหลั ก 12
ประการ ในสถานศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการในสถาน
ศึกษา สามารถสรุปการสังเคราะห์ ได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้าง
ความรู้ โดยมีขั้นตอนสำ�คัญ ดังนี้
1.1 ขั้นนำ� ครูผู้สอนใช้คำ�ถามกระตุ้น
แสดงความคิดเห็น ผู้เรียนหลากหลาย 2) การ
ทบทวนความรู้เดิม 3) การเปลี่ยนแนวคิดใหม่
4) ขัน้ นำ�ความคิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
และ 5) ขั้นทบทวนความคิดเดิมกับความคิดใหม่
อย่างสร้างสรรค์
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง ซึ่งมีขั้นตอนสำ�คัญ ดังนี้
ครูสังคมศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรม 5
ขัน้ ตอนคือ 1) ขัน้ จัดประสบการณ์ 2) ขัน้ นำ�เสนอ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3) ขั้นการอภิปรายผล
4) ขั้นการสรุป และ 5) ขั้นประยุกต์ใช้ ในชีวิต
ประจำ�วัน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
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วั ฒนธรรมมี ธ รรมชาติ วิ ช าที่ เ หมาะมากกั บ การ
เรียนรู้ จากโลกกว้างนอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน ดังนี้ 1) ขัน้ วางแผนสำ�รวจ 2) ขัน้ เรียนรู้
3) ขัน้ ประเมินผล 4) ขัน้ นำ�ไปใช้ และ 5) ขัน้ เผยแพร่
ผลงาน
จากการสั ง เคราะห์ ข องสมาคมสั ง คม
ศึกษาแห่งชาติ (National Council for Social
Studies, 1994: 1) (NCSS) ของสหรัฐอเมริกา
ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูท้ สี่ มั ฤทธิ์
ผลในวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาโดยได้ สั ง เคราะห์ ค วามรู้
มาจากเป้าหมายของหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา
และเอกสารการวิจัยต่างๆ นำ�เสนอออกมาเป็น
คุณลักษณะของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่
คาดหวัง ดังนี้
3.1 การจัดการเรียนรูส้ งั คมศึกษาอย่างมี
ความหมาย เช่น การจัดการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวโยง
ความสนใจผู้เรียน โดยสอนเน้นการเรียนรู้แบบ
เจาะลึกมากกว่าเรียนรู้อย่างผิวเผิน
3.2 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบ
บู ร ณาการ โดยครู ผู้ ส อนต้ อ งเสนอความรู้ ใ น
รูปแบบที่กว้างขวางและยืดหยุ่น
3.3 การจัดการเรียนรู้ค่านิยมพื้นฐาน
ก่อนอืน่ ครูผสู้ อนต้องตระหนักในความเชือ่ ค่านิยม
ของตนเอง ให้ผเู้ รียนเกิดการคิดวิจารณญาณ และ
ความสามารถในการตัดสินใจ
3.4 ครูผสู้ อนต้องทำ�ให้เนือ้ หานัน้ มีความ
ท้าทาย น่าติดตาม เพราะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิด
ความต้องการที่จะเรียนรู้
3.5 ครูผู้สอนต้องทำ�ให้วิชาสังคมศึกษา
เป็ นวิ ช าที่ ส ร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่
ผูเ้ รียน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียน
ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
แนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นบทบาท
ภาระหน้าที่ของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี ในการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วางแผนและใช้ ก ลยุทธ์ใ นการจัด การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Michaelis (1968: 1-5).
กล่าวว่าจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาต้องฝึกผู้เรียน
ให้รจู้ กั กระบวนการคิด จากสือ่ หัวข้อเรือ่ ง ประเด็น
และแนวความคิดเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เพื่อพัฒนาผู้เรียนในแนวคิดและค่านิยม
ประชาธิปไตย สมรรถนะพลเมืองที่ดี และต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ของสถานการณ์
เกี่ยวกับชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก
ในกระบวนการศึกษาหาความรู้ มีทักษะในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
ได้ (วรัฐา นพพรเจริญกุล, 2561: 968) โดยการ
เสริมแรงทางบวก ตลอดจนมีทกั ษะในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา โดยการจัดการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active Learning) ได้แก่
1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
(Think-Pair-Share) คือให้ผู้เรียนคิดประเด็นที่
กำ�หนดแต่ละคน (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพือ่ นอีกคน (Pair) และนำ�เสนอความ
คิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) เกี่ยวกับการ
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่น ให้ผู้เรียน
ดูรูปภาพหรือวีดิทัศน์แล้วร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ฯลฯ
2. การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Collaborative
learning group) คือให้ผู้เรียนจัดเป็นกลุ่มๆ ละ
3-6 คน จากประเด็นเกี่ยวกับซื่อสัตย์ เสียสละ
อดทน มีอดุ มการณ์ในสิง่ ทีด่ งี ามเพือ่ ส่วนรวม เช่น
ครูผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ หรือการ
แสดงละคร ฯลฯ
3. การเรี ย นรู้ แ บบทบทวนโดยผู้ เ รี ย น
(Student-led review sessions) คือให้ผู้เรียน
ได้ทบทวนข้อสงสัยต่างๆ เช่น ให้ผู้เรียนเรียนรู้
สิทธิความเป็นพลเมืองและวิถีไทย หรือการจัด
ค่ายธำ�รงความเป็นไทย การสืบสานประเพณีไทย
หล่อเทียน แห่เทียนพรรษามารยาทไทย การแต่ง
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กายแบบไทย การรับประทานอาหารไทย ขนม
ไทย ฯลฯ
4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ
ผู้สอนนำ�เกมเข้าบูรณาการในการเรียนการสอน
ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนำ�เข้าสู่บทเรียน การสอน
การมอบหมายงาน และหรือขั้นการประเมิน ผล
จากประเด็นเกี่ยวกับมีศีลธรรม รักษาความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน เช่น ครูผู้สอน
ให้ ผู้ เ รี ย นละลายพฤติ ก รรม โดยการใช้ เ กม
สันทนาการ เกมแบบแข่งขันมีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกม
จำ�ลองสถานการณ์ ฯลฯ
5. การเรียนรูแ้ บบวิเคราะห์วดี โี อ (Analysis
or reactions to videos) คือ ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ
5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือ
สะท้ อ นความคิ ด สิ่ ง ที่ ไ ด้ ดู อาจโดยวิ ธี ก ารพู ด
โต้ตอบกัน การเขียน หรือการร่วมกันสรุปเป็น
รายกลุม่ เกีย่ วกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดำ�รงชีวิต เช่น ครูผู้สอนให้ผู้เรียนสร้าง
เครือข่าย และร่วมนำ�เสนอผลงานการประเมิน
กิจกรรมต้นแบบคนพอเพียงรักษ์ทอ้ งถิน่ ไทย ฯลฯ
6. การเรี ย นรู้ แ บบโต้ ว าที (Student
debates) คือให้ผู้เรียนได้นำ�เสนอข้อมูลที่ได้จาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ จากประเด็นเกีย่ วกับ
ความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อำ�นาจฝ่ายต่ำ� หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา เช่น ครูผู้สอนให้
ผู้ เ รี ย นโต้ ค ารมอุ ด มธรรม การแข่ ง ขั น โต้ ว าที บรรยายธรรม การแข่งขันโต้วาที-ตอบคำ�ถามธรรม
การแข่งขันโต้วาทีเรื่อง “เป็นเด็กเรียนดีกว่าเป็น
เด็กกิจกรรม” ฯลฯ
7. การเรี ย นรู้ แ บบผู้ เ รี ย นสร้ า งแบบ
ทดสอบ (Student generated exam questions)
คือ ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาแล้ว จากประเด็นเกี่ยวกับมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ�
รู้ปฏิบัติตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว เช่น ครูผู้สอนให้ผู้เรียนสร้างแบบ
ทดสอบทางด้านพุทธิพสิ ยั ของบลูมตัง้ แต่ 1) ความรู้
ความจำ� 2) ความเข้าใจ 3) การนำ�ไปใช้ 4) การ
วิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินผล
ฯลฯ
8. การเรี ย นรู้ แ บบกระบวนการวิ จั ย
(Mini-research proposals or project) คือ ให้
ผู้เรียนกำ�หนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผน
เรี ย นรู้ ต ามแผน สรุ ป ความรู้ ห รื อ สร้ า งผลงาน
หรือการจัดงานเปิดโลกวิชาการ Open House
โดยใช้ชื่อกิจกรรม “กิจกรรมตอบคำ�ถามวิชาการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย ชิงชัยเกมอาเซียน เรียนรู้
ภูมิศาสตร์” เช่น ครูผู้สอนให้ผู้เรียนจัดนิทรรศ
ตลาดนัดวิชาการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การจัด
ป้ายนิเทศ ฯลฯ
9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze
case studies) คือให้ผู้เรียนอ่านกรณีตัวอย่าง
จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนำ�
เสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด จากประเด็น
เกี่ยวกับมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อย
รู้จักการเคารพผู้ใหญ่ เช่น ครูผู้สอนให้ผู้เรียนจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมจิตอาสายุวกาชาด การ
เดินรณรงค์เคารพกฎกติกาของโรงเรียนในรูปแบบ
ต่างๆ ฯลฯ
10. การเรี ย นรู้ แ บบการเขี ย นบั น ทึ ก
(Keeping journals or logs) คือให้ผู้เรียนจด
บันทึกเรือ่ งราวทีไ่ ด้พบเห็น หรือเหตุการณ์ในแต่ละ
วัน รวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึก
ที่ เ ขี ย น จากประเด็ น เกี่ ยวกั บ กตั ญ ญู ต่ อ พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เช่น ครูผู้สอนให้ผู้เรียน
ทำ�บุญตักบาตร สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ รู้ตื่น
รูเ้ บิกบาน การทำ�ความดีตอ่ ตนเองและสังคม ตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ การจัดอบรมธรรมศึกษา ฯลฯ

25

Volume 14 Number 4 October-December 2020

11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมาย
ข่าว (Write and produce a newsletter) คือให้
ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย
บทความ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว แจกจ่ า ยไปยั ง บุ ค คลอื่ น ๆ เช่ น
ให้ ผู้ เ รี ย นรณรงค์ ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานนั ก เรี ย น
เลื อ กประธานสภานั ก เรี ย น การเลื อ กหั ว หน้ า
ห้องเรียน ฯลฯ
12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิดรวบ
ยอด/ผังมโนทัศน์ (Concept mapping) คือ ให้
ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด แล้วนำ�เสนอ
ผลงานต่อผูเ้ รียนคนอืน่ เช่น ให้ผเู้ รียนเขียนแผนผัง
ความคิ ด หรื อ แผนผั ง กราฟิ ก เกี่ ย วกั บ การเป็ น
พลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมใิ จ
เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ
13. การเรี ย นรู้ แ บบการแก้ ปั ญ หา
(Problem Solving Method) คือ ให้ผู้เรียนใช้
สติปัญญาในการดำ�เนินงานและแก้ปัญหา ตลอด
จนการส่ ง เสริ ม ปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ใ นวิ ถี
ประชาธิปไตยระดับชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่ ให้
ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ อีกทัง้ ให้ความ
ช่วยเหลือเสียสละ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีใน
ชุมชนและท้องถิ่น
14. การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project
Based Learning) คือ ให้ผู้เรียนทำ�โครงงานที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตย โดยให้ผู้เรียน
เคารพซึ่งกันและกัน เคารพต่อกฎระเบียบ ให้
ผู้ เ รี ย นรู้ ว่ า ทุ ก คนมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพเท่ า เที ย มกั น
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น
ให้เกียรติคนอื่น เพราะในขณะที่เรามีสิทธิ คนอื่น
ก็มีเช่นกัน เป็นต้น
15. การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็น ผู้ปฏิบัติ
(Learning by Doing) คือ ให้ผเู้ รียนทำ�กิจกรรมทัง้
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ในและนอกห้องเรียน โดยเน้นให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้และทำ�ความเข้าใจผู้อื่นได้ดี รวมทั้ง
บางกิจกรรมต้องนำ�พาผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง โดยครูผู้สอนเปิดโอกาสและเวลาให้กับ
ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
นอกจากนี้ สามารถสรุ ป เป็ น การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ
ในสถานศึกษาอื่นๆ ได้ดังนี้
1. กิจกรรมด้านความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
1.1 กิ จ กรรมการรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ การเปิดเพลงปลูกฝังการ
รักชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ก่อนเข้าแถว
ตอนเช้าทุกวัน หรือเสียงตามสายช่วงพักเที่ยง
การประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ และพระมหากษัตริย์ การน้อมนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำ �รง
ชีวิต เป็นต้น
1.2 กิจกรรมหน้าเสาธง ได้แก่ การร่วม
ร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ รู้ความหมาย
และการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง การสวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย (ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์) พร้อมทำ�สมาธิก่อนเข้าเรียน เป็นต้น
1.3 กิจกรรมวันสำ�คัญของชาติ ได้แก่
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส ร้ า งความสามั ค คี ใ น
โรงเรียน ชุมชน สังคม โดยการเคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรม
วันสำ�คัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักรี วันปิยมหาราช
เป็นต้น
1.4 กิจกรรมการเข้าร่วมวันสำ�คัญทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา โดย
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การการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถืออย่างเคร่งครัด เป็นต้น
2. กิจกรรมด้านความซื่อสัตย์ เสียสละ
อดทน
2.1 กิจกรรมการกล่าวคำ�ปฏิญาณตน
หน้าเสาธง ได้แก่ การกล่าวคำ�ปฏิญาณตนหน้า
เสาธงในการดำ � รงตนให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ ความเสียสละ
ความอดทน และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ที่ทำ�ความดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยการเล่า
คุณธรรมความดีของบุคคลทีเ่ ป็นแบบอย่าง เป็นต้น
2.2 กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ตาม
หลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมอาสาส่งเสริมการอ่าน
และการบริจาคหนังสืออ่านเพิม่ เติมให้กบั ผูย้ ากไร้
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครื อ ข่ า ยในโครงการกิ จ กรรมจิ ต อาสาผ่ า นสื่ อ
ต่างๆ เช่น เพลง เกม นิทานคุณธรรม สถานการณ์
วีดีทัศน์ เป็นต้น
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการนำ�หลักธรรม
มาบูรณาการกับชีวติ ประจำ�วัน ได้แก่ การให้ขอ้ มูล
ที่เป็นจริงปราศจากความลำ�เอียง การปฏิบัติตาม
คำ�มั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
การประพฤติดีทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น การ
ส่งเสริมโครงการจิตอาสาในชุมชนท้องถิน่ ทีต่ นเอง
อาศัยอยู่ เป็นต้น
3. กิ จ กรรมด้ า นการกตั ญ ญู ต่ อ พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
3.1 กิจกรรมวันสำ�คัญที่แสดงถึงความ
กตัญญูต่อบุคคล ได้แก่ วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ
วันครอบครัว โดยการจัดโครงการกิจกรรมบันทึก
ความดี ต่ อ ผู้ มี พ ระคุ ณ และมอบรางวั ล ประจำ �
สัปดาห์/เดือน/ปี การมอบรางวัลจากการสังเกต
พฤติกรรมในการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ผู้เรียนที่ดี
คนดีของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น
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3.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
และทำ�กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถี
ชีวิต ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนยกน้ำ�ดื่ม
ให้พอ่ แม่ ครูอาจารย์ แขกผูใ้ หญ่ การแสดงความมี
น้ำ�ใจช่วยถือของ สิ่งของ สัมภาระ การช่วยทำ�งาน
บ้านตามกำ�ลังของผู้เรียน การชื่นชมให้กำ�ลังใจ
ผู้เรียน เป็นต้น
3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ได้แก่
การเรี ย นรู้ จ ากนิ ท าน เพลง สื่ อ สถานการณ์
การเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อปลูก ฝังค่านิยมความ
กตั ญ ญู ต่ อ ผู้ มี พ ระคุ ณ โดยมิ ห วั ง ผลตอบแทน
เป็นต้น
4. กิจกรรมการใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา
เล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
4.1 กิจกรรมการมอบหมายงาน/หน้าที่
ที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย ได้แก่ กิจ กรรมรัก การอ่าน
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต การประกวดทำ�หนังสือ
ด้ ว ยมื อ การอ่ า นหนั ง สื อ เพิ่ ม เติ ม ในและนอก
ห้องเรียน เป็นต้น
4.2 กิ จ กรรมการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ได้แก่ การประกวดการผลิตสื่อที่เหมาะ
สมกับวัย เช่น หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ์ เอกสาร
วี ดี ทั ศ น์ อิ น เตอร์ เ น็ ต ในระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา การประกวดละคร หนังสั้นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม เป็นต้น
4.3 กิจกรรมการศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การสรุป
การนำ � เสนอวิ เ คราะห์ สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเพื่ อ นทั้ ง ในและ
นอกห้ อ งเรี ย น การสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
ร่วมกัน การจัดเวทีสัมมนาทางการศึกษา เป็นต้น
5. กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ษาวั ฒนธรรม
ประเพณีไทย
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5 . 1 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การ
กำ�หนดให้ครูนักเรียนแต่งกายชุดนิยมไทยสัปดาห์
ละ 1 วัน วันภาษาไทยที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทย
ทีถ่ กู ต้อง การนำ�ความรูไ้ ปใช้และขยายผลแก่บคุ คล
อื่น เป็นต้น
5.2 กิ จ กรรมการฝึ ก มารยาทไทยแก่
นักเรียน ได้แก่ การรับประทานอาหาร การเคารพ
บุคคล การมีสัมมาคารวะ การทำ�สื่อป้ายนิเทศ
การรณรงค์มารยาทที่ดี เป็นต้น
5.3 กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติไทย ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม เช่น วันเข้าพรรษา
วั น ลอยกระทง การเชิ ญ ปราชญ์ ภู มิ ปั ญ ญาใน
ท้องถิ่นมาให้ความรู้ กิจกรรมวิทยุชุมชนที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น
6. กิ จ กรรมด้ า นการมี ศี ล ธรรมรั ก ษา
ความสัตย์
6.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัยในวิถี
ชีวติ เช่น การสวดมนต์ การทำ�สมาธิ การปฏิบตั ติ น
ตามศีล 5 การน้อมนาหลัก สามห่วง สองเงื่อนไข
สู่การจัดการเรียนรู้ การจัดค่ายคุณธรรม การจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหายได้คืน เป็นต้น
6.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดย
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
กิจกรรมบันทึกความดี การกล่าวคำ�ปฏิญาณตน
ในการทำ�ดี เป็นต้น
6.3 กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น ได้ แ ก่ การ
ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา การอบรมบ่มเพาะนิสยั ทีด่ แี ก่นกั เรียน
ผ่านเพลง เกม นิทานคุณธรรม สื่อต่างๆ อย่าง
หลากหลาย เป็นต้น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7. กิ จ กรรมการเข้ า ใจเรี ย นรู้ ก ารเป็ น
ประชาธิปไตย
7.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่นการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทตน
การแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเข้าร่วม
กิ จ กรรมความสามั ค คี การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่
ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย น
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำ�เพ็ญ
ประโยชน์ เป็นต้น
7.2 กิจกรรมค่ายบูรณาการ ได้แก่ เน้น
การอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
การทำ�งานกลุ่ม การนำ�เสนอผลงาน การจัดค่าย
รายวิชาประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) ความเป็นมาของ
ชาติไทย 2) สัญลักษณ์ของชาติไทย 3) สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 4) บรรพบุรุษไทย 5) ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยให้ครอบคลุมและเน้นทักษะ
กระบวนการ เป็นต้น
7.3 กิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่ การเรียน
รู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้น 5 ข้อ เช่น
1) ความเป็นไทย 2) รักชาติยึดมั่นศาสนาเทินทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 3) พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย 4) ความปรองดองสมานฉันท์ และ
5) มีวินัยในตนเองให้คลอบคลุมและเน้นการฝึก
ปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้โดยการอภิปราย การ
วิพากษ์ การจัดกิจกรรมโต้วาที/สภาน้�ำ นม เป็นต้น
8. กิ จ กรรมด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
8.1 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การเข้าแถวตามลำ�ดับ
การแสดงกิ ริ ย ามารยาทที่ เ หมาะสมต่ อ บุ ค ล
และสถานที่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา
ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน
สังคม เช่น ทิง้ ขยะลงถัง การแต่งกายทีถ่ กู ต้องตาม
ระเบียบ การยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้
น้อง เป็นต้น
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8.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ได้แก่
การตรงต่อเวลา/การมีวินัยในการปฏิบัติกิจกรรม
การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่าง
ถูกวิธี กิจกรรมบูรณาการความมีวนิ ยั ผ่านหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเพลงคุณธรรม นิทานคุณธรรมเพื่อ
ปลูกฝังจิตสำ�นึก เป็นต้น
9. กิจกรรมด้านการมีสติ รู้ตัว รู้คิด
รู้ทำ�ปฏิบัติตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
9.1 กิจกรรมฝึกสมาธิแก่ผู้เรียน ได้แก่
การจัดค่ายคุณธรรม การมอบหมายงานให้ผู้เรียน
รับผิดชอบและทำ�งานด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และ
มีการปรับปรุงพัฒนางาน ประกวดการแข่งขัน
เล่านิทาน ธรรมมะ เป็นต้น
9.2 กิจกรรมการน้อมนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การอบรมผู้เรียน
(ในคาบโฮมรู ม /กิ จ กรรมเสริ ม ) หรื อ นำ � เข้ า สู่
บทเรียนก่อนจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
10. กิจกรรมด้านการรู้จักดารงตนโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.1 กิจกรรมการจัดแหล่งเรียนรู้ ได้แก่
การให้มีมุม ป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
10.2 กิจกรรมโรงเรียน ได้แก่ การน้อมนำ�
หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติ ทั้ง 5 ด้าน
คือ การบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้
8 กลุม่ สาระ การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมกับบทบาท
และหน้าที่ เช่น การใช้ทรัพย์สิน ของใช้ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เป็นต้น
10.3 กิจกรรมการฝึกให้ผู้เรียนถอดบท
เรียน ได้แก่ การนำ�หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข จาก
การได้รว่ มกิจกรรมการเรียนรู้ การรักการออม การ
เสริมรายได้ระหว่างเรียน การอนุรกั ษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำ�นึกอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและไทย เป็นต้น
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11. กิจกรรมมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจไม่ยอมแพ้อำ�นาจฝ่ายต่ำ�
11.1 กิจกรรมการน้อมนำ�หลัก 3 ห่วง 2
เงื่อนไขสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 5 ด้านคือ ด้านบริหาร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร
และด้านผลที่เกิดกับสถานศึกษาและผู้เรียน การ
ถอดบทเรียน เป็นต้น
11.2 กิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการออกกำ�ลังกาย กิจกรรม
รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน
วิดทิ ศั น์สถานการณ์ เพือ่ พัฒนาคิดอย่างมีเหตุมผี ล
ของชุมชนที่ตนเองอยู่ เป็นต้น
12. กิจกรรมด้านการคำ�นึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ของตนเอง
12.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผูบ้ �ำ เพ็ญ
ประโยชน์ ได้ แ ก่ การร่ ว มกั น ทำ � ความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน การปลูกต้นไม้ การ
เข้าค่ายอาสาสมัคร โครงงานคุณธรรมสำ�นึกดี การ
ดูแลช่วยเหลือผูอ้ นื่ การรณรงค์ เช่น รณรงค์ปอ้ งกัน
ไข้เลือดออก ต้านยาเสพติด การเลือกตัง้ การปลูก
ป่า การทิ้งขยะลงถัง การคัดแยกขยะ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ Big Cleaning Day
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายภายนอก เป็นต้น
12.2 กิจกรรมในชัน้ เรียน ได้แก่ กิจกรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตยในห้องเรียน กิจกรรม
เด็กดีวิถีพุทธ ธนาคารความดี การจัดการเรียน
รู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน เกม
วีดที ศั น์ หนังสือ อินเตอร์เน็ต การลงมือปฏิบตั จิ ริง
สถานการณ์ เป็นต้น
จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช า
สังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
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ค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษาให้เกิดขึ้น
กับเยาวชนไทย (สิริวรรณ ศรีพหล, 2552: 134)
ได้แก่ 1. การปรับพฤติกรรม โดยการเสริมแรง
ทางบวก การใช้ตัวแบบ การแต่งพฤติกรรม การ
ชีแ้ นะ การลงโทษ และการควบคุมตนเอง 2. การใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิรก์ โดยการอภิปราย
อย่างมีหลักการ 3. การทำ�ความกระจ่างในค่านิยม
ให้ผู้เรียนค้นหาค่านิยมในตนเอง จนเกิดความ
มัน่ ใจ เข้าใจ และเห็นคุณค่าในสิง่ ทีต่ นคิด 4. การใช้
แนวพุทธวิธี ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
ไตรสิกขา ปุจฉาวิสัชนา ธรรมสากัจฉา อริยสัจสี่
สืบสวนสอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์ เบญจขันธ์
หลักพหูสูต และการเผชิญสถานการณ์ เป็นต้น
ดังนั้นครูต้องเน้นการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก
คุณธรรมและค่านิยมพืน้ ฐานให้แก่ผเู้ รียน โดยต้อง
นำ�เสนอประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง และประเด็นทาง
จริยธรรมที่เหมาะสำ�หรับวิชาสังคมศึกษา ตลอด
จนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดแบบวิจารณญาณ
และความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

บทสรุป

ครูผู้สอนควรพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก
12 ประการในสถานศึกษานั้น โดยร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในสังคมทั้งครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนอย่างจริงจัง และเป็นระบบเพื่อพัฒนา
ทักษะทางปัญญาในการจัดการความรู้กับแหล่ง
ข้อมูลได้ชัดเจน เป็นระเบียบ และความสามาร
ในการนำ�ข้อมูลไปในการคิดวิเคราะห์ ประเมิน
ตัดสินใจ และแก้ปัญหา อีกทั้งการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์ที่สามารถให้ผู้เรียน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างไปจากตนได้ด้วยความ
เข้าใจกัน โดยการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน
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และนอกห้ อ งเรี ย น มุ่ ง เน้ น การฝึ ก ฝนอุ ป นิ สั ย
และความประพฤติของตน ในวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมในการสอดแทรกในเนื้อหา
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ต่างๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่สังคมต้องการ
ในอนาคต
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