หน่วยที่ ๔

พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ๑

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การสังเกต การระบุ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
๑) ชมคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับ การรู้จักหน้าที่ เพื่อให้รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง
และรับผิดชอบต่อหน่วยงาน โดยสื่อให้เห็นถึงการไม่ตั้งใจท�ำงาน โดยเล่นอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
ในเวลาท�ำงาน ที่มาของวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม และสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับวิดีโอที่ได้รับชม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๒) นักเรียนแบ่งกลุม่ ออกเป็นกลุม่ ๆ ละ ๕ - ๖ คน แต่ละกลุม่ ศึกษา ใบความรู้ เรือ่ ง แนวทาง
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง
๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนจากการศึกษา  ใบความรู้
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง
การปกครอง
๔) นักเรียนร่วมกันสรุปภาพรวมของกิจกรรมในสาระแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีแล้วท�ำเป็นแผนที่ความคิด
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับ การรู้จักหน้าที่ เพื่อให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และรับผิดชอบต่อหน่วยงาน โดยสื่อให้เห็นถึงการไม่ตั้งใจท�ำงาน โดยเล่นอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
ในเวลาท�ำงาน ที่มาของวีดีทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA จาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒) ใบความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตำมวิถีชีวิตประชำธิปไตยควรมีแนวทำงกำรปฏิบัติตน ดังนี้
ด้านสังคม ได้แก่
๑) กำรแสดงควำมคิดอย่ำงมีเหตุผล
๒) กำรรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
๓) กำรยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่ำ
๔) กำรตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมำกกว่ำอำรมณ์
๕) กำรเคำรพระเบียบของสังคม
๖) กำรมีจิตสำธำรณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษำสำธำรณสมบัติ
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
๑) กำรประหยัดและอดออมในครอบครัว
๒) กำรซื่อสัตย์สุจริตต่ออำชีพที่ท�ำ
๓) กำรพัฒนำงำนอำชีพให้ก้ำวหน้ำ
๔) กำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๕) กำรสร้ำงงำนและสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย
และสังคมโลก
๖) กำรเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภคที่ ดี มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ ยึ ด มั่ น ในอุ ด มกำรณ์ ที่ ดี ต ่ อ ชำติ
เป็นส�ำคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
๑) กำรเคำรพกฎหมำย
๒) กำรรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น
๓) กำรยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่ำ
๔) กำรซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
๕) กำรกล้ ำ เสนอควำมคิ ด เห็ น ต่ อ ส่ ว นรวมกล้ ำ เสนอตนเองในกำรท� ำ หน้ ำ ที่ ส มำชิ ก
สภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ
๖) กำรท�ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเต็มเวลำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ๒

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การสังเกต การระบุ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑) ครูน�ำสนทนาถึงแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทั้ง ๓ ด้ าน คือ ด้ านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว
๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๕-๖ คน แต่ละกลุ่มวิเคราะห์พฤติกรรมตาม
ใบงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
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ชั่วโมงที่ ๒
๓) ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม ส่ ง ตั ว แทนน� ำ เสนอผลงานหน้ า ชั้ น เรี ย นจากวิ เ คราะห์
พฤติกรรมตามใบงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
ใบงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) แบบประเมินใบงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) แบบประเมินใบงาน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

		

ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ด้านสังคม
๑) กำรแสดงควำมคิดอย่ำงมีเหตุผล
๒) กำรรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
๓) กำรยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่ำ
๔) กำรตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมำกกว่ำอำรมณ์
๕) กำรเคำรพระเบียบของสังคม
๖) กำรมีจิตสำธำรณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษำ
สำธำรณสมบัติ
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
๑) กำรประหยัดและอดออมในครอบครัว
๒) กำรซื่อสัตย์สุจริตต่ออำชีพที่ท�ำ
๓) กำรพัฒนำงำนอำชีพให้ก้ำวหน้ำ
๔) กำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๕) กำรสร้ำงงำนและสร้ำงสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
๖) กำรเป็นผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีด่ ี มีควำมซือ่ สัตย์ ยึดมัน่ ในอุดมกำรณ์
ที่ดีต่อชำติเป็นส�ำคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
๑) กำรเคำรพกฎหมำย
๒) กำรรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อควำมขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
๓) กำรยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่ำ
๔) กำรซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
๕) กำรกล้ำเสนอควำมคิดเห็นต่อส่วนรวมกล้ำเสนอตนเองในกำร
ท�ำหน้ำที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ
๖) กำรท�ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเต็มเวลำ
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ตัวอย่างของพฤติกรรม
ที่นักเรียนควรแสดงออก

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาความเป็นพลเมือง ๑

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒.. จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายแนวทางการพิจารณาความเป็นพลเมือง
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
แนวการพิจารณาความเป็นพลเมือง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การสังเกต การระบุ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑) ชมคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพื่อให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
เคารพกฎ กติกา เนื้อหาเป็นการขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจาจร โดยมีที่จาก https://www.
youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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๒) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่รับชม ในประเด็น ดังนี้
			  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ
			  นักเรียนพบประเด็นใดบ้างจากคลิปวิดีโอ
			  ปัญหา สาเหตุที่ได้ชมจากเรื่อง
			  วิธีการ แนวทางการแก้ปัญหา
๓) นักเรียนแบ่งกลุม่ ออกเป็นกลุม่ ๆ ละ ๕ - ๖ คน แต่ละกลุม่ ศึกษา ใบความรู้ เรือ่ ง แนวทาง
การพิจารณาความเป็นพลเมือง ทั้ง ๓ ด้านคือ
- คุณค่า ค่านิยม
- ความรู้ ความเข้าใจ
- ทักษะและพฤติกรรม
		 ชั่วโมงที่ ๒
๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนจากการศึกษาใบความรู้
เรื่อง แนวทางการพิจารณาความเป็นพลเมืองทั้ง ๓ ด้าน คือ
- คุณค่า ค่านิยม
- ความรู้ ความเข้าใจ
- ทักษะและพฤติกรรม
๕) ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ภาพรวมของกิ จ กรรมในสาระแนวทางการพิ จ ารณา
ความเป็นพลเมืองแล้วท�ำเป็นแผนที่ความคิด
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพื่อให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
เคารพกฎ กติกา เนื้อหาเป็นการขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจาจร โดยมีที่จาก https://www.
youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒) ใบความรู้ เรื่อง แนวทางการพิจารณาความเป็นพลเมือง
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
๗. ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่อง แนวทางการพิจารณาความเป็นพลเมืองดี

คุณค่า ค่านิยม
- รักควำมเป็นธรรมและ
ควำมเสมอภำคและตระหนัก
ในผลร้ำยของควำมไม่เป็นธรรม
และควำมไม่เสมอภำค
- เชื่อมั่นในควำมเป็นธรรมในสังคม
- เชื่อมั่นในกำรปฏิบัติต่อกัน
อย่ำงเท่ำเทียม

ความรู้ ความเข้าใจ
- สิทธิมนุษยชน (เสรีภำพควำม
หลำกหลำย และควำมเท่ำเทียม)
- สิทธิทำงสังคมกำรเมือง
และเศรษฐกิจ
- ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
- ใช้หลักควำมยุติธรรมเป็นพื้นฐำน
ส�ำคัญของสังคมประชำธิปไตย
- รู้จักแยกแยะได้ว่ำอะไรคือ
ควำมเป็นธรรมและควำมเสมอภำค
- เคำรพควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
ควำมเป็นธรรมอะไรคือควำม
ไม่เป็นธรรมและอะไรคือ
ควำมเสมอภำคอะไรคือควำม
ไม่เสมอภำค
เชื่อในเสรีภำพที่มีควำมรับผิดชอบ - สิทธิมนุษยชน (เสรีภำพ
ต่อสังคม
ควำมหลำกหลำย และควำม
- เคำรพในสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น เท่ำเทียม)
- เคำรพในเสรีภำพที่จะแสดงออก - ควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
หรือกำรกระท�ำ
และสังคม

ทักษะและพฤติกรรม
- เข้ำใจผู้อื่น (Consider others)
- ปฏิบัติในอย่ำงเท่ำเทียมกัน
(Treat others as equal)
- เรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อควำม
เป็นธรรมบอกได้ว่ำอะไรเป็น
ควำมยุติธรรมไม่ยุติธรรม
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

- เสรีภำพอย่ำงรับผิดชอบ
- แก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้อื่น
- รับผิดชอบผลอันเกิดจำกกำรกระท�ำ
- มีส่วนร่วมกับวิถีชุมชนด้วย
กำรท�ำงำนอำสำสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
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คุณค่า ค่านิยม
- รับผิดชอบต่อการตัดสินและ
การกระทำ�ของตนที่จะมีผลต่อผู้อื่น
- รับผิดชอบต่อการตัดสินและ
การกระทำ�ของตนที่จะมีผลต่อผู้อื่น
- เห็นคุณค่าของการใช้สิทธิ
แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่และตระหนัก
ในผลร้ายของการใช้สิทธิอย่าง
ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ยึดหลัก
การใช้สทิ ธิแต่ไม่ละทิง้ หน้าทีไ่ ว้เสมอ

- มีภราดรภาพและเคารพ
ความแตกต่าง
- เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลาย
- เปิดใจกว้างต่อความเห็นต่าง
เปลี่ยนแปลงความเห็นส่วนตน
และประนีประนอม
- เคารพความเห็นที่แตกต่างกัน
ยอมรับหลักของประชามติ
และยอมรับเสียงข้างน้อย
- ยึดประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นสำ�คัญ
- มีจิตสาธารณะ
- มุ่งมั่นในหลักการคนมีความคิด
ความเชื่อคุณค่าต่างกัน แต่ทุกคน
ก็มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
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ความรู้ ความเข้าใจ

- สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพความ
หลากหลาย และความเท่าเทียม)
- สิทธิทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ

- สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพความ
หลากหลาย และความเท่าเทียม)
- ความรู้เกี่ยวกับสังคมที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม

ทักษะและพฤติกรรม

- ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่
- ปฏิบัติตามกฎหมายจ่ายภาษี
ไปเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
อย่างมีวิจารณญาณที่ดี
- กระตือรือร้นในการเป็นสังคม
แบบประชาสังคม(Civil society)
- มีส่วนร่วมในสังคม กระตือรือร้น
ทางการเมือง
- แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- ความสามารถในการอยู่และทำ�งาน
ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
- ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
- การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

- ความเข้าใจว่าองค์ทางการเมือง
- ปฏิบัติตามคุณค่าร่วมและ
และรัฐจำ�เป็นต้องมีความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมในสังคม
อย่างกระตือรือร้น
- มีส่วนร่วมในประชาสังคม
- มีส่วนร่วมในชุมชน
- มีส่วนร่วมในชุมชนทางการเมือง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

คุณค่า ค่านิยม
- เห็นคุณค่าของการใช้สิทธิ
แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่และตระหนัก
ในผลร้ายของการใช้สิทธิอย่าง
ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
- ยึดหลักการใช้สทิ ธิแต่ไม่ละทิง้ หน้าที่
ไว้เสมอ

ความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับหลักของการเคารพ
สิทธิและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ของผู้คน
- รู้เกี่ยวกับการตั้งคำ�ถามหรือการหา
ข้อมูลเพิ่มประกอบการตัดสินใจ

- มั่นใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง - บทบาทของสื่อที่มีต่อบุคคล
- รู้จักสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วม และสังคม
- มีความรู้พื้นฐานทางการเมือง :
ความหมายและความสำ�คัญของ
การเมือง
- ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับรัฐ (ความหมาย
ลักษณะประเภท รูปแบบของรัฐ)
-ระบอบการเมืองการปกครอง
(ความหมาย หลักการ ลักษณะ
ประเภท รูปแบบข้อดีและข้อเสีย
ของระบอบประชาธิปไตยและ
เผด็จการ)
- ระบบเศรษฐกิจ (ความหมาย
หลักการ ลักษณะ ประเภท รูปแบบ
ข้อดีและข้อเสียของระบบทุนนิยม
และสังคมนิยมและความสัมพันธ์
ของระบอบการเมืองการปกครอง
กับระบบเศรษฐกิจ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
(ความหมายความสำ�คัญ หลักการ
ลักษณะ ประเภทและศักดิ์ของ
กฎหมาย)

ทักษะและพฤติกรรม
การร่วมมือกับผู้อื่นหรือมีส่วนร่วม
- คิดอย่างมีวิจารญาณและมีเหตุผล
ความสามารถในการประเมินสถานะ
หรือการตัดสินใจ
- แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ความคิดเห็นสามารถที่จะประเมิน
ข่าวสารต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ
มีทักษะการสื่อสารอย่างเป็น
กระบวนการสามารถการให้
การตัดสินใจเกิดผลในระดับรัฐ
- ตีความสาระจากสือ่ (ระบบการจูงใจ
และการให้คุณค่า/การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ) สามารถใช้สื่อในทาง
ที่ถูกต้อง
- มีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถ
นำ�ความรู้พื้นฐานทางการเมือง
ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ไปเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
อย่างมีวิจารณญาณที่ดี ติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมและการทำ�งาน
ของนักการเมือง
- สามารถวิพากษ์วิจารณ์และตัดสิน
นโยบาย ผลงานและกรณีต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- สามารถนำ�หลักการประชาธิปไตย
ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตและ
การทำ�งานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
- สามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน
ทางการเมืองไปสู่ผู้อื่นได้
- พัฒนาคุณค่าทางการเมืองให้แก่
ตนเองมีทักษะและความมั่นใจ
ที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
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คุณค่า ค่านิยม

- เคารพกฎกติกาและกฎหมาย
ชื่นชมในความหลากหลายของ
สิทธิได้แก่ สิทธิมนุษยชนและ
การประยุกต์เป็นความรับผิดชอบ
ทั้งในระดับปัจเจกและองค์กร
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ความรู้ ความเข้าใจ
- ประวัตศิ าสตร์การเมืองการปกครอง
ของไทย (สภาพเหตุการณ์สาเหตุผล
ความสำ�คัญของเหตุการณ์ และสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์)
- สาระสำ�คัญของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ของไทยในปัจจุบัน (กลไก สถาบัน
และกระบวนการทางการเมือง
การปกครองของไทยในปัจจุบัน)
- รู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรคือ
การเคารพกฎกติกาและกฎหมาย
และอะไรคือการไม่เคารพกฎกติกา
และกฎหมาย
- ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา กฎหมาย
(ทำ�ไมจึงต้องมีกฎกติกา)
- บทบาทของกฎหมายในการที่จัด
ระเบียบสังคมและแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
- การดำ�เนินการที่เป็นธรรมเป็น
อย่างไรเมื่ออยู่ภายใต้กระบวนการ
ของกฎหมาย
- ความเป็นธรรมที่มีการปรับใช้
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
- กระบวนการของกฎหมายมหาชน
ที่มีการปรับเปลี่ยนโดยประชาชน
และกระบวนการมีส่วนร่วมในสภา 
รัฐ และศาล

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ทักษะและพฤติกรรม

- ปฏิบัติตามกฎหมายรู้ว่า
ในสถานการณ์ใดที่จะนำ�เรื่องสิทธิ
ไปใช้ในการปกป้องสิทธิหรือ
การสร้างสมดุล

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การพิจารณาความเป็นพลเมือง ๒

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การสังเกต การระบุ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ (ฝึกปฏิบัติกิจกรรม ๓ ชั่วโมง)
๑) ครูน�ำสนทนาถึงแนวทางการพิจารณาการเป็นพลเมือง ทั้ง ๓ ด้านคือ
๑.๑ คุณค่า ค่านิยม
๑.๒ ความรู้ ความเข้าใจ
๑.๓ ทักษะและพฤติกรรมที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว
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๒) แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๕ - ๖ คน แต่ละกลุ่มวิเคราะห์พฤติกรรมในฐานะที่เป็น
นักเรียนความด�ำรงตนอย่างไร ตามใบงาน เรื่อง แนวทางการพิจารณาการเป็นพลเมือง
๓) ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนน�ำเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียนจากวิเคราะห์พฤติกรรม
ตามใบงาน เรื่อง แนวทางการพิจารณาการเป็นพลเมือง
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
ใบงาน เรื่อง แนวทางการพิจารณาการเป็นพลเมือง
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) แบบประเมินใบงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) แบบประเมินใบงาน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

ใบงาน
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการเป็นพลเมือง

ในฐำนะที่นักเรียนเป็นพลเมืองดี นักเรียนควรแสดงพฤติกรรมในกำรด�ำรงตนให้เป็นพลเมืองดี
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรเป็นพลเมืองอย่ำงไร
คุณค่า ค่านิยม

ความรู้ ความเข้าใจ

ทักษะและพฤติกรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การสร้างส�ำนึกพลเมืองที่มีสังคมโลก

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายแนวทางการสร้างส�ำนึกพลเมืองที่มีสังคมโลก
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
แนวทางการสร้างส�ำนึกพลเมืองที่มีสังคมโลกดี
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การสังเกต การระบุ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑) ครูนำ� สนทนาทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั เิ ป็นพลเมืองดีและการพิจารณา
การเป็นพลเมือง ที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ของพลเมืองจากประเทศต่าง ๆ
ที่มีส�ำนึกรักในความเป็นพลเมืองที่ดี
๒) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกกลุ่มๆ ละ ๕ - ๖ ศึกษาใบความรู้ เรื่อง จิตส�ำนึกของพลเมือง
จากนั้นให้ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ตัวแทนกลุ่มออกมาน�ำเสนอผลงาน
104
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ชั่วโมงที่ ๒
๑) สนทนา  อภิปราย ร่วมกัน ประเด็น การใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ การตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐ รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม ปัญหาการทุจริต แนวโน้มของ
ปัญหาการทุจริตและจิตส�ำนึกของพลเมืองที่มีต่อสังคมโลก
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
ใบความรู้ที่ เรื่อง จิตส�ำนึกของพลเมือง
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตกระบวนการท�ำงานกลุ่ม
๒) การน�ำเสนอผลงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตกระบวนการท�ำงานกลุ่ม
๒) แบบบันทึกผลการน�ำเสนอผลงาน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
		
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
		

ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่อง จิตสำานึกของพลเมือง

จิตสำานึกของพลเมือง
จิตส�ำนึก เป็นสภำพที่รู้ตัวว่ำคือใคร อยู่ที่ไหนต้องกำรอะไร หรือก�ำลังรู้สึกอย่ำงไรต่อสิ่งใดเมื่อ
แสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกไปตำมหลักเหตุและผล แสดงตำมแรงผลักดันจำกภำยนอก
สอดคล้องกับ หลักแห่งควำมเป็นจริง (principle of reality) จิตส�ำนึกเป็นระดับเหตุผลภำยในใจ
ที่ส่งผลต่อกำรแสดงออก ในพฤติกรรมต่ำงๆ โดยเลือกแล้วว่ำจะท�ำหรือไม่ท�ำอะไร เป็นกำรระลึกรู้ได้
เกี่ยวกับต�ำแหน่งหน้ำที่ของตัวเองในโครงสร้ำงสังคม ดังที่เรำได้ยินบ่อยๆ ว่ำจิตส�ำนึกแห่งควำมเป็นครู
จิตส�ำนึกของพลเมือง จิตส�ำนึกสำธำรณะ จิตส�ำนึกของกำรเป็นคนดี จิตส�ำนึกรักสิ่งแวดล้อม จิตส�ำนึก
จึงเกี่ยวโยงกับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลนั่นเอง
กำรที่บุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตสึกนึกที่ดีจ�ำต้องมีกำรอบรมสั่งสอน หรือซึมซับประสบกำรณ์
จำกครอบครัว หรือสังคมรอบตัว และผ่ำนกำรกระท�ำจนเป็นสันดำนแห่งควำมดี หรือจิตส�ำนึกนั่นเอง
อยู่ๆ จะให้มีจิตส�ำนึกเกิดขึ้นเองคงจะเป็นไปได้ยำก
ปลุก ปลูกจิตสำานึก ต้องท�ำในสองส่วนคือ “การปลุก และการปลูก” กำรปลุกนั้นใช้กับผู้ใหญ่
ที่ บ ำงครั้ ง ได้ ห ลงลื ม หรื อ ละเลยกำรน� ำ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมมำใช้ ใ นกำรประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ส่วนกำรปลูกนั้นใช้ส�ำหรับเด็กและเยำวชนที่เปรียบดังผ้ำขำว และจะเป็นพลังส�ำคัญที่จะขับเคลื่อน
สังคมไทยในอนำคต ในกำรแก้ไขสังคม คงต้องท�ำทัง้ สองส่วน แต่ควรเน้น “กำรปลูก” กับเยำวชนมำกกว่ำ
กำรปลูกในผู้ใหญ่ เพรำะกำรปลูกในผู้ใหญ่เป็นไปได้ยำกกว่ำกำรปลูกฝังใหม่ อย่ำงไรก็ดี “กำรปลูก”
ผู้ปลูกต้องเข้ำใจ และทุ่มเท กระท�ำอย่ำงต่อเนื่องจึงจะเห็นผลสังคมในปัจจุบันผู้ใหญ่ไม่เพียงจะละเลย
กำรปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีๆ ให้กับเยำวชนแต่ยังสร้ำงจิตส�ำนึกที่ผิดๆ ให้กับเยำวชนอีกด้วยโดยตั้งใจ และ
ไม่ตงั้ ใจ กำรมองเห็นภำพกำรกระท�ำทีไ่ ม่ดงี ำมของผูใ้ หญ่ซำ�้ แล้วซ�ำ้ อีก เช่น กำรทุจริต กำรละเมิดกฎหมำย
กำรใช้และกำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงไม่รคู้ ณ
ุ ค่ำ กำรเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัวมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนรวม กำรบูชำเงินทองมำกกว่ำควำมดีงำม เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้จึงหล่อหลอมให้เยำวชนขำดจิตส�ำนึก
แห่งควำมดีงำม คุณธรรมในสังคมจึงอ่อนล้ำอย่ำงเช่นทุกวันนี้ กำรเร่งปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องดีๆ และ
ลดเงื่อนไขที่จะน�ำไปสู่กำรปลูกฝั่งสิ่งผิดๆ ให้กับเด็กๆ จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันเร่งแก้ไข
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