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กิจกรรมโฮมรูม 
 กิจกรรมโฮมรูม เป็นกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์        
เพื่อเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นสุข มีคุณค่า และประสบผลส าเร็จตามศักยภาพ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเยาวชนไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าให้           
ครูที่ปรึกษามีโอกาสคุ้นเคยและรู้จักนักเรียนในความดูแลมากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออ านวยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศเสมือนบ้านที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเป็นสมาชิกในครอบครัว
เดียวกัน และมีการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
 การจัดกิจกรรมโฮมรูม  เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ( Child Centered ) และกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learning )ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและฝึกทักษะต่างๆ มากกว่าการ
บรรยาย การออกค าสั่ง หรือขู่ให้กลัว โดยจัดให้ครอบคลุมสาระใน 5 ด้าน ซึ่งประมวลจากผลการส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 1. ด้านการเรียนและอาชีพ 
 2. ด้านการปรับตัว 
 3. ด้านเพศและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่มีผลกระทบต่อจิตใจ 
 4. ด้านยาเสพติด 
 5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 กิจกรรมโฮมรูม โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. กิจกรรมโฮมรูมสั้น ใช้เวลา 15 – 20 นาที 
2. กิจกรรมโฮมรูมยาว ใช้เวลา 50 – 60 นาที 
ทั้งนี้ การใช้โฮมรูมสั้นหรือโฮมรูมยาวข้ึนอยู่กับปัญหา ความต้องการ นโยบาย วัตถุประสงค์  
และความพร้อมของโรงเรียน 
 

 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมโฮมรูมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น  
การเล่าเรื่อง อ่านใจ เกม บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลองสถานการณ์จริง  

 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด  
3. ให้ก าลังใจและให้โอกาสนักเรียนประสบความส าเร็จ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเอง 

 4. สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร อบอุ่น เอื้ออาทร  
 5. ให้ความรัก ให้เวลาแก่นักเรียนเสมอ รวมทั้งให้โอกาสและการเสริมแรงในการปรับพฤติกรรม  
 6. สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบความสามารถและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอ ง 
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ด ี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว      
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 

*************************************************** 
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จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 จุดเน้นท่ี 1 ความเป็นไทย  
1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)  
2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา 
ประเพณี) 

 จุดเน้นท่ี 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1. การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

 จุดเน้นท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1. การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

  ทรงเป็นประมุข 
 

 จุดเน้นท่ี 4 ความปรองดอง สมานฉันท์  
1. การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 
2. การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

 จุดเน้นท่ี 5 ความมีวินัยในตนเอง  
1. ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก 

การกระท าของตนเอง 
 
 
 
 
     ******************************************* 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส 20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 
รายวิชาเพ่ิมเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2    
จ านวน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
  

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย        
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ
วิธี เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความ
ขัดแย้ง  

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และ
มีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
3. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
4. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกั ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
5. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
6. มสี่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกป้ญัหาความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนสงวนหญิง 
แบบบันทึกการวางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 
รหัสวิชา ส 20234 ช่ือรายวิชา  หน้าที่พลเมือง 4   จ านวนหน่วยกิต 0.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 – 13 
ครูผู้สอนครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
เวลาเรียน1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน,เวลาเรียนทั้งหมด        20 คาบ/ภาคเรียน 

เวลาเรียนร้อยละ 80 16คาบ/ภาคเรียน 
 
คะแนนรวมตลอดภาคเรียน      =       100     คะแนน  

อัตราส่วนคะแนนก่อนกลางภาค :กลางภาค : หลังกลางภาค : ปลายภาคเรียน  =  30: 25 :25 : 20 คะแนน 
3.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน (คะแนนก่อนกลางภาค+กลางภาค + หลังกลางภาค) ทั้งหมด =80 คะแนน 
 ประกอบด้วย  คะแนนด้านความรู้        ( K) =  30 คะแนน 
    คะแนนด้านกระบวนการ ( P) = . 35 คะแนน 
    คะแนนด้านคุณลักษณะ  ( A) = 15 คะแนน 

คะแนน
ระหว่าง 
ภาคเรียน 

 

รายการ 
ประเมิน 
หน่วยท่ี 

คะแนนด้าน 
ความรู้(K) 
(ครั้งท่ี 1) 

คะแนนด้าน
กระบวนการ (P) 

(ครั้งท่ี 2) 

คะแนนด้าน
คุณลักษณะ (A) 

(ครั้งท่ี 3) 

 
รวม 

คะแนน 
ก่อน 

กลางภาค หน่วยที่ 1 
 

10 
 

10 10 30 

คะแนน 
กลางภาค หน่วยที่ 2 10 10 5 25 

คะแนน 
หลังกลาง

ภาค 
หน่วยที ่3 และ 

หน่วยที่ 4 
10 15  25 

รวม 30 35 15 80 
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การสอบวัดผลพร้อมกันท้ังโรงเรียน ท าเครื่องหมาย ลงในตารา 
 

 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
รหัส/ ผลการเรียนรู้  

(วิชาเพิ่มเติม) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน ภาระ/ชิ้นงาน/ กิจกรรม 

1 ความเป็นไทย ข้อที่ 1 มีส่วนร่วมและ
แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์
มารยาทไทย 
ข้อที่ 2 เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 
และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 

5 30 - กิจกรรมที่ 1 
    ลูกสงวนหญิง        
    รักสงวนหญิง  
- กิจกรรมที่ 2  
  รักษ์มารยาทไทย  

- กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้าง
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมและสืบ
สานประเพณี การลอย
กระทง 

2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ข้อที่ 3 เป็นแบบอย่างและ
แนะน าให้ผู้อื่นมีความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
ข้อที่ 4ประยกุตแ์ละ
เผยแพร่พระบรมราโชวาท 
หลกัการทรงงาน และหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

9 25 - กิจกรรมตักบาตร 
     ตอนเช้า 
- กิจกรรมที่ 4เข้าแถว

เคารพธงชาติหน้า 
    เสาธง 
- กิจกรรมที่ 5 
    ค าพ่อสอน 

3 ความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ข้อที่ 5 ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

1 5 - กิจกรรมที่ 6 เลือกตั้ง
สภานักเรียน  

4 ความปรองดอง 
สมานฉันท์และมีวินัยใน
ตนเอง 

ข้อที่ 6 มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวิธี 
ข้อที่ 7ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 

4 20 - กิจกรรมที่ 7 ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

- กิจกรรมที่ 8 ส.ญ. 
สวยด้วยสองมือ  

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1–7 1 20 - แบบทดสอบคุณลักษณะ 

การวัดผล 
สอบในตาราง เวลาท่ีใช้ในการสอบในตาราง (นาที) 

สอบ ไม่สอบ 30 60 90 
ปลายภาคเรียน      
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หน่วยที่ 1  
ความเป็นไทย 

กิจกรรมท่ี 1  ลูกสงวนหญิง รักสงวนหญิง  (10 คะแนน) 
 

 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง  
- จุดเน้นท่ี 1 ความเป็นไทย 

   ข้อท่ี 1ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
   เสียสละ)  
   ข้อท่ี 2ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา  
   ภูมิปัญญา ประเพณี) 

- ผลการเรียนรู้     
  ข้อท่ี 1 มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
  ข้อท่ี 2 เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  และภูมิปัญญาไทย 
  
 

 การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
- ด้านการปรับตัว 
- ด้านการเรียนและอาชีพ 

ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง         
แนวปฏิบัติ ของสถานศึกษาน้ันๆ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับ ความส านึกในหน้าที่ 
ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น การสร้างวินัย การท าความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทิตา และเรื่องอื่นๆ ที่คุณครูมอบให้ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นักเรียนต้องรับฟังและ      
น าไปปฏิบัต ิ

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 -  การยอมรับบุคคลอื่น  -  ค่านิยมสังคมไทย   
 -  การแต่งกายของนักเรียน  

 การด าเนินกิจกรรม 
1. ครูที่ปรึกษาอธิบายผลการเรียนรู้ และแจ้งการด าเนินกิจกรรม 
2. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทบทวนกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน  ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

ตามระเบียบโรงเรียนสงวนหญิง  ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน  พ.ศ. 
2558  เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง (ศึกษาเอกสารเสริมความรู้และคู่มือนักเรียน)ครู
อธิบายวิธีการปฏิบัติตนและการประเมินนักเรียน                 
จากการปฏิบัติจริง     

 
 

กิจกรรมท่ี 1 
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แบบประเมินพฤติกรรม 
 

ล าดับท่ี 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญในอัตลักษณ์ และ
กฎระเบียบของโรงเรียน 

     

 
2 
 

นักเรียนเป็นผู้สุภาพ เรียบร้อย ตรงตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน เช่น การท าความเคารพครู, การไหว้, การนั่ง,     
การเดิน, การพูด   (ประเมินสรุปตลอดภาคเรียน) 

     

 
3 
 

นักเรียนแต่งกายถูกระเบียบ ตั้งแต่ทรงผม, ชุดนักเรียน,  
ชุดพละ, ถุงเท้า, เล็บมือ, รวมถึงการแต่งหน้ามาโรงเรียน 
(ประเมินสรุปตลอดภาคเรียน) 

     

 
4 
 

นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามค าสั่ง
ครู, เวรประจ าวัน, เวรเขตพัฒนา, ความประพฤติ 
(ประเมินสรุปตลอดภาคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รวมคะแนน  20/4คะแนน  
 
ลงช่ือ………………………………………..ผู้ประเมิน 
        (……………..………………………) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  5  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  4  หมายถึง  ดี 
คะแนน  3   หมายถึง  พอใช้ 
คะแนน  2   หมายถึง  น้อย 
คะแนน  1   หมายถึง  ปรับปรุง  

 
เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม 

คะแนน  5  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  4  หมายถึง  ดี 
คะแนน  3   หมายถึง  พอใช้ 
คะแนน  2   หมายถึง  น้อย 
คะแนน  1   หมายถึง  ปรับปรุง  
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 การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 

1. เครื่องแบบนักเรียน ต้องปักเครื่องหมายตามที่ก าหนด 
2. นักเรียนหญิงทุกคนต้องสวมเสื้อทับเสื้อในสีขาว ก่อนสวมเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้ง 
3. เครื่องแบบนักเรียน ม.ปลาย และเครื่องแบบยุวกาชาด เนตรนารีให้สอดชายเสื้อไว้ใน

กระโปรง หรือกางเกง และให้เห็นเข็มขัดโดยรอบ นักเรียนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมา
ติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง 

 การไว้ผม 

1. นักเรียนชาย ม.ต้น ให้ตัดผมสั้นเกรียนทั้งด้านข้างและด้านหลัง ศีรษะ ผมด้านบนหน้ายาวไม่
เกิน 4 ซม. มนตามรูปศีรษะ ไม่ใส่น้ ามัน หรือผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือเปลี่ยนสีผม 

2. นักเรียนชาย ม.ปลาย ให้ไว้รองทรงสั้น ผมบนศีรษะด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซม. ห้ามใส่น้ ามัน 
หรือผลิตภัณฑ์แต่งผม หรือเปลี่ยนสีผมห้ามไว้หนวดเครา  

3. นักเรียนหญิง ม.ต้น ตัดสั้นเสมอใบหูด้านล่าง ด้านหน้าตรง ห้ามดัด ห้ามซอย ห้ามเปลี่ยนสีผม
นักเรียนหญิง ม.ปลาย ตัดสั้นเสมอต้นคอ ด้านหลังตรง หากไว้ยาวเกินต้องรวบด้วยยางรัดผม
สีด า และต้องผูกริบบิ้นสีกรมท่า (ไม่มีลวดลาย) ขนาดกว้างไม่เกิน 1 นิ้ว ตามที่โรงเรียน
ก าหนดให้เรียบร้อยทุกเวลาและสถานที่ ขณะสวมชุดนักเรียนห้ามดัด ซอย  หรือเปลี่ยนสีผม 
การตรวจผมวัดจากการรวบผมที่ตีนผมยาวไม่เกิน 6 นิ้วฟุต นักเรียนที่ไว้ผมยาว หากตรวจ
พบว่านักเรียนไม่รวบผมให้เรียบร้อย จะสั่งให้นักเรียนตัดผมและไม่อนุญาตให้นักเรียน 
ไว้ผมยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารเสริมความรู้ 
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หน่วยที่ 1  
ความเป็นไทย 

กิจกรรมท่ี 2 รักษ์มารยาทไทย(10 คะแนน) 
 

 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง  
- จุดเน้นท่ี 1   ความเป็นไทย 

ข้อท่ี 1ลักษณะที่ดีของคนไทย  (มารยาทไทย กตัญญูกตเวทีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)  
- ผลการเรียนรู้     

  ข้อท่ี 1 มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
 

 การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
- ด้านท่ี 1 การปรับตัว 
- ด้านท่ี 2 คุณธรรม จริยธรรม 

- ความเสียสละ   -  การยอมรับบุคคลอื่น  
- ค่านิยมสังคมไทย  -  การท างานร่วมกัน  
- การแต่งกายของนักเรียน 

 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาแนวทางการปฏิบัติมารยาทไทยแล้วปฏิบัติตามพร้อมฝึกฝน            ในการเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยและการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ สุภาพ เรียบร้อย ของโรงเรียนสงวนหญิง 
 

 ระเบียบท่าท่ีใช้ในการประกวด 
- การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์
- การไหว้พระ 
- การไหว้ผู้ใหญ ่
- การไหว้ผู้เสมอกัน 
- การถวายความเคารพแบบโบราณราชนิยม 
- การเดินผ่านผู้ใหญ ่

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 เกณฑ์การประเมินในการประกวด  รางวัลท่ีได้รับ 3 รางวัล 
- ท่าปฏิบัติถูกต้อง - รางวัลชนะเลิศ 
- ความสวยงามเป็นธรรมชาติ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ความพร้อมเพรียง - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
- แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

กิจกรรมท่ี 2 
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มารยาทไทย 
 

มรรยาท  , มาริยาท   , มารยาทหมายถึง กริยาอาการที่ควรปฏิบัติอย่างมีขอบเขตหรือ                       
มีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมกับกาลเทศะ และสังคม 
มารยาทไทยหมายถึง การเจาะจงช้ีแจงให้ทราบถึงขอบเขตหรือระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติ
ปฏิบัติแบบไทยที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณาก าหนดข้ึน และดัดแปลงแก้ไขใช้สืบทอดกันมา 
 

 การประนมมือ  (อัญชลี ) ประนมมือให้นิ้วมือแนบชิดกัน  ฝุามือราบ  ปลายนิ้วตั้งข้ึน  แขนแนบตัว            
ระดับอก ไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน  การประนมมือนี้ใช้ในการสวดมนต์ฟังพระ
สวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนา  และขณะพูดกับพระสงฆ์ซึ่งเป็น  ที่เคารพนับถือ  เป็นต้น   
 

 ไหว้ (วันทา ) การไหว้เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนม มือให้นิ้วชิดกันยกขึ้นไหว้ 
การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น  3  แบบ ตามระดับของบุคคล ดัง นี ้ 
 
ระดับท่ี  1 การไหว้พระ  ได้แก่  การไหว้พระรัตนตรัยรวมทั้งปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้  โดยประนมมือให้ปลายนิ้วช้ี          
จรดส่วนบนของหน้าผาก 

 
ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลงให้ต่ าพร้อมกับยกมือข้ึนไหว้  
หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงให้ต่ า โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัด  
พร้อมยกมือ ข้ึนไหว้  
 
 

ระดับท่ี  2 การไหว้ผู้มีพระ  คุณและผู้มีอาวุโส  ได้แก่  พ่อ  แม่  ปูุ ย่า  ตา  ยาย  ครู  อาจารย์  และ                 
ผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างสูง โดยประนมมือให้ปลายนิ้วช้ีจรดระหว่างค้ิว  
 

 
ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับ การไหว้พระ พร้อมกับยกมือข้ึน
ไหว้  
หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระ โดยถอยเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งพร้อมกับยกมือข้ึนไหว้  
 

 
 
 
 
 

เสริมความรู้ 
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ระดับท่ี 3 การไหว้บุคคลทั่วๆไปที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโส รวมทั้งผู้ที่เสมอกันโดยประนมมือยกข้ึน           
ให้ปลายนิ้วจรดปลายจมูก 

     ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับการไหว้ผู้มีพระคุณ 
พร้อมกับยกมือข้ึนไหว้  
หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับการไหว้ผู้มีพระคุณ  
โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อย พร้อมกับยกมือข้ึนไหว้  

 
 
 

ในการไหว้ผู้เสมอกันทั้งชายและหญิงให้ยกมือข้ึนไหว้พร้อมกัน  
หรือในเวลาใกล้เคียงกัน  
ในกรณีที่ท าพร้อมกันเป็นหมู่คณะ ควรจะนัดหมายให้ท าอย่างเดียวกัน  
การไหว้ตามมารยาทไทยเช่นน้ี ปฏิบัติให้เรียบร้อยนุ่มนวลด้วยความส ารวมจึงจะดูงาม  

 
 การกราบ เป็นการแสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือข้ึนเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะ  ลงจรดพื้น

หรือจรดมือ  ณ ที่ใดที่หนึ่ง  แล้วน้อมศีรษะลงบนมือนั้น  เช่น  กราบลงบน  ตักก็อนุโลมถือว่าเป็น
กราบ ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะจรดมือที่ประนมถึงพื้นเรียกว่า หมอบกราบ การกราบมี 2 ลักษณะ คือ   
 
1. การกราบแบญจางคประดิษฐ์ ใช้กราบพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระ ธรรม พระสงฆ์      

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึง การที่ให้อวัยวะทั้ง 5 คือ เข่าทั้ง 2 มือทั้ง 2  
และหน้าผากจรดพื้นการกราบจะมี 3 จังหวะ และจะต้องนั่งอยู่ในท่าเตรียมกราบ  

ท่าเตรียมกราบ  
ชาย นั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้ง นั่ง บนส้นเท้า มือทั้งสองวางบนหน้าขา     
ทั้งสองข้าง (ท่าเทพบุตร)  
หญิง นั่งคุกเข่าปลาย เท้าราบ นั่งบนส้นเท้า มือทั้งสองวางบนหน้าขา   
ทั้งสองข้าง (ท่าเทพธิดา)  
 
 
 
จังหวะ  ท่ี 1 ( อัญชลี ) ยกมือข้ึนประนมระหว่างอก  ปลายนิ้วชิดกัน
ตั้งข้ึนแนบตัวไม่กางศอก 
จังหวะท่ี  2 (วันทา) ยกมือข้ึน  พร้อมกับก้มศีรษะโดยให้ปลายนิ้วช้ี
จรดหน้าผาก 
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จังหวะท่ี 3 (อภิวาท) ทอดมือลงกราบ ให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกัน  มือคว่ าห่างกันเล็กน้อย      
พอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือได้ 
 
 
 
 
 

 
ชาย ให้กางศอกทั้งสองข้างลงต่อจากเข่าขนานไปกับพื้น หลังไม่โก่ง  
หญิง ให้ศอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อย  
ท าสามจังหวะให้ครบสามครั้ง แล้วยก มือข้ึนจบโดยให้ปลายนิ้วช้ีจรดหน้าผาก  
แล้วปล่อยมือลง การกราบไม่ควรให้ช้าหรือเร็วเกินไป  

 
 
 

 
 

2. การกราบผู้ใหญ่  ใช้กราบผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสรวมทั้งผู้มีพระคุณได้แก่  พ่อ แม่ ครูอาจารย์  และผู้ที่          
เราเคารพ กราบเพียงครั้งเดียว  โดยที่ผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลง   
พร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือประนมค้อมตัวลงให้หน้าผาก         
แตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่ควรกระดกนิ้วหัวแม่มือข้ึนรับหน้าผาก 
 

 การเดินผ่านผู้ใหญ่  ขณะที่ผ่านผู้ใหญ่ไม่ควรเดินลงส้น หรือมีเสียงดัง และต้องผ่านในระยะห่าง
พอสมควร  
 
3. ขณะผู้ใหญ่ยืน ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะส ารวมเคาะ 3 เคาะปล่อยมือไว้ข้างตัว 

และค้อมตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ ่
 

 
 

 
4. ขณะผู้ใหญ่น่ังเก้าอ้ี ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะส ารวม ปล่อยมือไว้ข้างล าตัว ค้อมตัว

พร้อมกับย่อเข่า เมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่แต่ถ้าเป็นในบ้านอาจจะใช้วิธีเดินเข่าก็ได ้ 
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5. ขณะผู้ใหญ่น่ังหรือนอนกับพ้ืน  ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่าน ในลักษณะส ารวมเมื่อถึงที่ผู้ใหญ่      
นั่งอยู่ให้ทรุดตัวลงเดินเข่า เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วค่อยลุกขึ้นเดิน  
 

6. วิธีการเดินเข่า ให้คุกเข่าปลายเท้าตั้ง แล้วค่อยสืบเข่าออกทีละข้างเหมือนกับการเดิน และค้อมตัว
ลงเล็กน้อยเมื่อใกล้จะถึงผู้ใหญ ่ 

 
 

 
ท่ีมา : http://www.kanchanapisek.or.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kanchanapisek.or.th/
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หน่วยที่ 1 
 ความเป็นไทย 

กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
และสืบสานประเพณีการลอยกระทง ( 10 คะแนน ) 

 
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง  

- จุดเน้นท่ี 1   ความเป็นไทย 
ข้อท่ี 1  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย  (การแต่งกาย ภาษา    
ภูมิปัญญา ประเพณี)  

 การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
- ด้านท่ี 1   การปรับตัว 
- ด้านท่ี 2  คุณธรรม จริยธรรม 

- ความเสียสละ   -  การยอมรับบุคคลอื่น  
- ค่านิยมสังคมไทย  -  การท างานร่วมกัน  
- ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ   
ข้อท่ี 2  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย   

 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนน าวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้มาประดิษฐ์กระทง โดยเน้นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ         
ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( 10 คะแนน ) 
 
 วิธีการท ากระทง แบบกลีบผกา 

 
วิธีท า  

1. ตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ   
2. พับตามรูป จ านวน 3 กลีบ จากนั้นน ามาวางซ้อนให้ลดหลั่นกันไปตามภาพ ซึ่งจะนับเป็น 1 ตับ   
3. น าไปติดโดยรอบที่ขอบของฐานกระทง ซึ่งเป็นต้นกล้วยตัดเป็นแว่น ความหนา 1.5 - 2 นิ้ว 

โดยประมาณ ทั้งนี้ปริมาณของกลีบกระทงที่ใช้จะมากหรือน้อยน้ันข้ึนอยู่กับขนาดของตัวฐาน 
4. ประดับด้วยดอกไม้ตามความชอบ และปักธูปเทียนโดยใช้ไม้ปักลูกช้ินและฟรอล่าเทปช่วยยึดให้มี

ความแน่นยิ่งขึ้น เป็นอันเสร็จ   
 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. ใบตองและดอกไม ้ 2. เข็มมือเบอร์ 7  และด้ายเบอร์ 60 ส าหรับเย็บใบตอง 
3. หยวกกล้วย 4. ตะปูเข็มหมุด ใช้ส าหรับยึดกลีบใบตอง ขนาดยาวประมาณ 1 นิ้ว 
5. ผ้าสะอาดใช้ส าหรับเช็ดใบตอง  6. ฟลอร่าเทป ใช้ส าหรับพันก้านดอกไม้พันก้านไม ้
7. กรรไกร และคัตเตอร ์ 8. ไม้เสียบลูกช้ิน ใช้ส าหรับยึดเทียนเพื่อให้ปักลงกระทงได้ง่าย 

กิจกรรมท่ี 3 
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แบบประเมินชิ้นงาน  

 

ล าดับ
ท่ี รายการประเมิน 

ระดับคะแนน  
2 1 0 

1 มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ    

2 มีความคิดสร้างสรรค์    
3 มีความสวยงาม  มีความประณีต เรียบร้อย    

4 
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

   

5 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
รวมคะแนน  (10)  

 
 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ประเมิน 

        (……………..………………………) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  2  หมายถึง  ดีมาก  
คะแนน  1   หมายถึง  ดี 
คะแนน  0  หมายถึง  ปรับปรุง  

 

 

เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม 
  คะแนน 8 - 10  หมายถึง  ดีมาก  
  คะแนน 5 – 7   หมายถึง  ดี 
  คะแนน ต่ ากว่า 5  หมายถึง  พอใช้  
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ประวัติความเป็นมาวันลอยกระทง 

เทศกาลลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญข้ึน 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี หรืออยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน          
ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่มีตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเรียกกันว่า งานลอยพระประทีป หรือลอยโคม        
เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์                         
สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม เช่ือกันว่าการลอยกระทง 
หรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศนั้นกระท าเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ านัมมทานที             
ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ าเนรพุททา           

 ส าหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้ก าหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
บริเวณที่ติดกับแม่น้ าล าคลอง หรือ แหล่งน้ าต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป 
 ต านานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของการลอยกระทง  

1. การลอยกระทงเพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา 
2. การลอยกระทงเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือการบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธ์ุ   

อยู่ในมหาสมุทร 
3. การลอยกระทงเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจ าพรรษาอยู่

บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา 
4. การลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่หาดทรายริมแม่น้ านัมมทานที             

เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ 
5. การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 
6. การลอยกระทงเพื่อบูชาท้าวพกาพรหมบนสวรรค์ช้ันพรหมโลก 
7. การลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระซึ่งบ าเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก 

หรือสะดือทะเล 
       ลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มท าต้ังแต่
กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ าหลากน้ าจะเต็มสองฝั่งแม่น้ าที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12           
เพราะพระจันทร์เต็มดวงท าให้แม่น้ าใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืนเป็นบรรยากาศที่สวยงาม          
เหมาะแก่การลอยกระทง เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอยโคม                        
ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทย   
รับนับถือพระพุทธศาสนาก็ท าพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ช้ันดาวดึงส์       
ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท  ณ หาดทรายแม่น้ านัมมทานที ประเทศอินเดีย การลอยกระทงตามสายน้ านี้        
นางนพมาศสนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดท ากระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวายพระร่วงทรงให้     
ลอยกระทงตามสายน้ าไหล ในหนังสือต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า"แต่น่ีสืบไปเบื้องหน้าโดยล าดับ
กษัตริย์ในสยามประเทศ  ถึงกาลก าหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ท าโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศ
สักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทีตราบเท่ากัลปาวสาน" ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีการท ากระทงขนาดใหญ่
และสวยงามดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า  "ครั้นมาถึงเดือน 
12 ข้ึน 14 ค่ า 15 ค่ า แรมค่ าหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ฝุายหน้าฝุายใน     
และข้าราชการที่มีก าลังพาหนะมาท ากระทงใหญ่ ส่วนผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้างท าเป็นแพหยวกบ้าง          
กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอกท าประกวดประชันกันต่างๆ ท าอย่าง      

เสริมความรู้ 
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เขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และท าเป็นกระจาดช้ันๆบ้างวิจิตรไปด้วยเครื่องสดคนท าก็นับร้อย คิดในการลงทุน
ท ากระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20  ช่ังบ้าง ย่อมกว่า 20 ช่ังบ้าง"  

ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงมีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัดถือเป็นงานประจ าปีที่ส าคัญ                
โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็กมีการประกวดกระทงและประกวดธิดา
งาม ประจ ากระทง ส่วนการลอยโคมชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังมีความนิยมโดยชาวบ้านจะน า
กระดาษมาท าเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆถ้าลอยตอนกลางวันจะท าให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลา
กลางคืนจะใช้   คบจุดที่ปากโคมให้ควันพุ่งเข้าในโคมท าให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็น
แสงไฟโคมบนท้องฟูาพร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ 

 
ที่มา : http://www.kodhit.com/ 
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หน่วยที่ 2 
รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

กิจกรรมท่ี4เคารพธงชาติหน้าเสาธง (5คะแนน) 
 

 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง  
- จุดเน้นท่ี 2  รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

ข้อท่ี 1การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- ผลการเรียนรู้     
ข้อท่ี 3 เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 
 การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 

- ด้านการเรียนและอาชีพ 
- การปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้อง

กระท าอย่างต่อเนื่องทุกวัยของผู้เรียน 
- ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แนวปฏิบัติ ของสถานศึกษาน้ันๆ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับ ความส านึกใน
หน้าที่   ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น การสร้างวินัย การท าความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทิตา และเรื่องอื่นๆ ที่คุณครูมอบให้ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นักเรียน
ต้องรับฟังและน าไปปฏิบัต ิ

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ความกตัญญูกตเวที  
- ความอดทนและอดกลั้น   
- ความส านึกต่อหน้าที่ของตนเอง 

 การด าเนินกิจกรรม   
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.15 น. โดยเข้าแถวเรียงล าดับตามเลขที ่
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ในขณะด าเนินกิจรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงมาร์ชประจ าโรงเรียน  
สวดมนต์ และนั่งสมาธิ นักเรียนแสดงความเคารพชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ด้วยความตั้งใจ 
 3. นักเรียนรับฟังข่าวสารต่าง ๆ จากคุณครูที่ท าหน้าที่ในการประกาศหน้าเสาธง

อย่างตั้งใจ เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

 
 

 

กิจกรรมท่ี 4 
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แบบประเมินกิจกรรม 
 

 
เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม 

คะแนน  5  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  4  หมายถึง  ดี 
คะแนน  3   หมายถึง  พอใช้ 
คะแนน  2   หมายถึง  น้อย 
คะแนน  1   หมายถึง  ปรับปรุง  

 
 
 

จุดประสงค์ 
ท่ีต้องการวัด 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

เข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 

เข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี
มาก 
เรียงตามเลขที่  
ไม่พูดคุยกัน 
 

เข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ  
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี  
เรียงตามเลขที่  ไม่
พูดคุยกัน 

เข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ  
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี  
เรียงตามเลขที่   

เข้าแถวเคารพธงชาติ  
ไม่เป็นระเบียบ 
ไม่เรียงตามเลขที่ 
มีการพูดคุยกันบ้าง 

เข้าแถวเคารพธงชาติ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
มีการพูดคุยเป็นส่วน
ใหญ่ และไม่เรียง 
ตามเลขที่   

ร้องเพลงชาติ
ร้องเพลง
สรรเสริญ 
พระบารมี  
สวดมนต์  
แผ่เมตตา  
นั่งสมาธิ 

ร้องเพลงชาติสวด
มนต์ แผ่เมตตา น่ัง
สมาธิด้วยความ
ตั้งใจดีมาก 

ร้องเพลงชาติสวด
มนต์ แผ่เมตตา น่ัง
สมาธิด้วยความ
ตั้งใจดี 

ไม่ตั้งใจร้อง 
เพลงชาติ     
หรือไม่สวดมนต์ 
หรือไม่แผ่เมตตา 
หรือไม่น่ังสมาธิ      
(ไม่ตั้งใจท า 1 
กิจกรรม) 

ไม่ตั้งใจร้องเพลงชาติ     
หรือไม่สวดมนต์ 
หรือไม่แผ่เมตตา 
หรือไม่น่ังสมาธิ      
(ไม่ตั้งใจท า 2 
กิจกรรม) 

ไม่ตั้งใจร้องเพลงชาติ     
หรือไม่สวดมนต์ 
หรือไม่แผ่เมตตา 
หรือไม่น่ังสมาธิ      
(ไม่ตั้งใจท า 3
กิจกรรม) 

รับฟังข่าวสาร
และเหตุการณ์
บ้านเมืองต่างๆ 
จากคุณคร ู

ตั้งใจรับฟังข่าวสาร
โดยไม่พูดคุยกัน 
ดีมาก 

 

ตั้งใจรับฟังข่าวสาร
โดยไม่พูดคุย 
กันดี 

 

ตั้งใจรับฟัง
ข่าวสารโดยไม่
พูดคุยกัน 
 

ไม่ค่อยตั้งใจรับฟัง
ข่าวสารโดยมีการ
พูดคุยกันบ้าง 

ไม่ตั้งใจรับฟังข่าวสาร
และพูดคุยกัน 

เดินแถวเข้า 
ช้ันเรียน 

เดินแถวเข้าชั้น
เรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดีมาก  
ไม่พูดคุยกัน 

เดินแถวเข้าชั้น
เรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี  
ไม่พูดคุยกัน 

เดินแถวเข้าชั้น
เรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
มีการพูดคุย 
กันบ้าง 

เดินแถวเข้าชั้นเรียน 
ไม่เป็นระเบียบ  
มีการพูดคุยกันบ้าง 

เดินแถวเข้าชั้นเรียน 
ไม่เป็นระเบียบ  
มีการพูดคุยเป็น 
ส่วนใหญ่ 

รวมคะแนน 20/4 
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หน่วยที่ 2 

รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
กิจกรรมท่ี 5ค าพ่อสอน (10 คะแนน) 

 
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง  

- จุดเน้นท่ี 2  รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ข้อท่ี 1การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- ผลการเรียนรู้     
ข้อท่ี 3 เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
ข้อท่ี 4ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

  
 เรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 

- ด้านการเรียนและอาชีพ 
- น าพระบรมราโชวาทมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการพัฒนาตนเองรวมถึงการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

-   การประหยัด -    การพัฒนาโรงเรียน   
- ความส านึกตนเองต่อสังคม     -    ประโยชน์ที่ท าจากการกระท าตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อผู้อื่น 
- จุดประสงค์  

ข้อท่ี 1 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าพระบรมราโชวาทมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 การด าเนินกิจกรรม   
1. ครูที่ปรึกษาอธิบายผลการเรียนรู้และอธิบายการด าเนินกิจกรรมตามใบงาน 
2. ครูที่ปรึกษาสุ่มนักเรียนน าเสนอหน้าช้ันเรียน แล้วแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 5 
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กิจกรรมที่ 5 ค าพ่อสอน 
ค าชี้แจงให้นักเรียนศึกษาพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความขยัน อดทนพร้อมทั้งตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
1. พระบรมราโชวาทนี้ให้แนวคิดแก่นักเรียนเรื่องใดบ้าง สรุปเป็นประเด็นสั้น  ๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
2. นักเรียนคิดว่า “การขยัน และอดทน” มีความส าคัญต่อตนเองอย่างไร จงแสดงแนวคิดเป็นประเด็นให้
ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

ใบงานกิจกรรมท่ี 5 
 

  

“...หน้าที่ส าคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มก าลัง และให้ส าเร็จ การจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะท าอย่างไร ก็ต้อง
เข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาส าหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่
มีโอกาส จะท าให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ จะได้รักเรียน ขยัน
เรียนด้วยความบากบั่นอดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนได้ดี ให้รู้วิชาแจ่มแจ้ง
ลึกซึ้งได้น้ัน นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจ และความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะความฉลาดที่จะท าตัว
ให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าท าตัวดี มีความอ่อนน้อมเคารพเช่ือฟังครู เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้
เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดาย หรือเฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์จะ
ยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนส าเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จ าไว้ 
และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน..” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล ในโอกาสเข้าเฝูาฯ 

รับพระราชทานรางวัล วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ 

 

 

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความขยัน อดทน 
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แบบประเมินใบงาน 
 

 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ประเมิน 

         (……………..………………………) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  5  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  4   หมายถึง  ดี  
คะแนน  3   หมายถึง  พอใช้  
คะแนน  2   หมายถึง  น้อย 
คะแนน  1  หมายถึง  ปรับปรุง  

เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม 
  คะแนน  9 - 10  หมายถึง  ดีมาก  
  คะแนน  7 – 8  หมายถึง  ดี  
  คะแนน  5 - 6  หมายถึง  พอใช้  

คะแนน  3  -4    หมายถึง  น้อย 
คะแนน  1 - 2  หมายถึง  ปรับปรุง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและ 
เห็นคุณค่าของการขยันและอดทน 

     

2 นักเรียนน าพระบรมราโชวาทเรื่องการ
ขยันและอดทน มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

     

 รวมคะแนน เป็น 10 คะแนน  
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หน่วยที่ 3 

ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
กิจกรรมท่ี 6 เลือกต้ังสภานักเรียน (5 คะแนน) 

 
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง  

- จุดเน้นท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
- ผลการเรียนรู้     

ข้อท่ี 4 เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองด ี
ตามวิถีประชาธิปไตย 
ข้อท่ี 5 มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

 การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
- ด้านการปรับตัว 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

- การยอมรับบุคคลอื่น 
- ค่านิยมสังคมไทย   
- การท างานร่วมกัน 
- การท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประชาธิปไตย 

 
 การด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมเลือกตั้งสภานักเรียน 
 

 เกณฑ์การประเมิน เป็นห้องเรียน 
 ร้อยละ 100  ได้ 5 คะแนน  
 ร้อยละ 80 - 99 ได้ 4 คะแนน  
 ร้อยละ 60 - 79 ได้ 3 คะแนน  
 ร้อยละ 50 - 59 ได้ 2 คะแนน  
 ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้ 1 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 6 
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หน่วยที่ 4 
ความปรองดอง สมานฉันทแ์ละมีวินัยในตนเอง 

กิจกรรมท่ี 7 ความขัดแย้งในสังคม (10 คะแนน) 
 

 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง  
 

- จุดเน้นท่ี 4 ความปรองดอง สมานฉันท ์
ข้อท่ี 2 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

- ผลการเรียนรู้     
ข้อท่ี 5 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 
 

 การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
 

- ด้านท่ี 1 การปรับตัว 
- ด้านท่ี 2 คุณธรรม จริยธรรม 

- ความเสียสละ   -  การยอมรับบุคคลอื่น  
- ค่านิยมสังคมไทย  -  การท างานร่วมกัน  
 

 การด าเนินกิจกรรม 
 

1. ครูที่ปรึกษาอธิบายผลการเรียนรู้และอธิบายการด าเนินกิจกรรมตามใบงาน 
2. ครูที่ปรึกษาสุ่มนักเรียนน าเสนอหน้าช้ันเรียน แล้วแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 7 
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กิจกรรมที่ 7  ความขัดแย้งในสังคม 
 
ค าชี้แจงให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
1. บทความที่นักเรียนศึกษาให้ความรู้เรื่องใด อย่างไรบ้าง จงสรุปเป็นประเด็นให้ชัดเจน พร้อมแสดง
ความคิดเห็นด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม ่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. นักเรียนวิเคราะห์ว่า สมชายหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยวิธีใด การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยวิธีนี้
เป็นผลดี-ผลเสียต่อตัวสมชายเองและต่อกลุ่มอย่างไร นักเรียนเห็นด้วยกับการกระท าของสมชาย
หรือไม่ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. บทความที่นักเรียนศึกษามีสาระส าคัญอย่างไรบ้าง สรุปเป็นประเด็นให้ชัดเจน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 

 สมชายรู้สึกขัดแย้งกับเพ่ือนๆในกลุ่มท่ีต้องการท ารายงานเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เพราะ
เขาต้องการท ารายงานเรื่องพลังงานลมมากกว่า สมชายพยายามระงับความรู้สึกไม่พอใจ และไม่ได้
แสดงพฤติกรรมใดๆออกไป แต่จริงๆแล้ววิรัชซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็รู้สึกขัดแย้งเช่นกัน เพราะเขา
ต้องการท าเรื่องพลังงานน้ า วิรัชคิดว่าเขาควรมีโอกาสได้แสดงความต้องการของตนเอง แต่
พฤติกรรมการแสดงออกของวิรัชค่อนข้างรุนแรง ท าให้เพ่ือนบางคนท่ีต้องการท ารายงานเรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์ไม่พอใจ และแทนท่ีต่างฝ่ายจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมีเหตุผล กลับ
กลายเป็นการพูดโต้แย้งกันไปมาซึ่งตลอดเวลาดังกล่าว สมชายได้แต่น่ังเงียบไม่แสดงความคิดเห็น
ว่าตัวเขาเองก็ไม่ต้องการท ารายงานเรื่องพลังแสงอาทิตย์ เพราะเกรงว่าจะเป็นการสนับสนุนวิรัช 
ซึ่งจะท าให้เพ่ือนคนอ่ืนๆไม่พอใจเขาไปด้วย 

 

 

ใบงานกิจกรรมท่ี 7 
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แบบประเมินใบงาน 

 
ล าดับ

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1 
มีความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนใน
สังคม 

     

2 ตระหนักและสามารถเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

     

รวมคะแนน  (10)  
 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ประเมิน 

        (……………..………………………) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  5  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  4   หมายถึง  ดี  
คะแนน  3   หมายถึง  พอใช้  
คะแนน  2   หมายถึง  น้อย 
คะแนน  1   หมายถึง  ปรับปรุง  
 
 

เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม 
  คะแนน  9 - 10  หมายถึง  ดีมาก  
  คะแนน  7 – 8  หมายถึง  ดี  
  คะแนน  5 - 6  หมายถึง  พอใช้  

คะแนน  3 - 4    หมายถึง  น้อย 
คะแนน  1 - 2  หมายถึง  ปรับปรุง  
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ปัญหาความขัดแย้ง 
 

ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกัน
หรือความไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ 
หลายประเด็น เช่น เปูาหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น 
ลักษณะของความขัดแย้งลักษณะของความขัดแย้ง อาจจะแสดงออกมาหรือมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  

2. มีบุคคลหรือฝุายอย่างน้อยที่สุด 2 ฝุาย หรือบุคคล 2 บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและมี
ปฏิสัมพันธ์บางอย่างต่อกัน 

3. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝุาย จะมีความเช่ือและค่านิยมเฉพาะ ซึ่งแต่ละบุคคลหรือสมาชิกในแต่ละ
ฝุายตระหนักและมองเห็นในความเช่ือและค่านิยมนั้น 

4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละฝุาย ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการข่มขู่ การลดพลัง 
การกดดันฝุายตรงข้าม เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ 

5. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝุาย เผชิญหน้ากันหรือแสดงปฏิกิริยาในลักษณะตรงข้ามกันหรือเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกัน 

6. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝุายจะแสดงปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดความเหนือกว่าทางด้านอ านาจต่ออีกฝุาย 
จากลักษณะของความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น จะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซึ่ง
นอกจากจะเกิดระหว่างบุคคลหรือกลุ่มหรือฝุายแล้ว ยังเกิดข้ึนในตัวบุคคลด้วย ตัวอย่างเช่น บุคคล
คนหนึ่งอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้ง เช่น นักเรียนอาจจะชอบเพื่อนในห้องช่ือเอ แต่เออาจจะรักใคร่
ชอบพอสนิทสนมกับบี ซึ่งนักเรียนไม่ชอบบี ความรู้สึกขัดแย้งอาจจะเกิดข้ึนกับนักเรียน ความ
ยุ่งยากในการตัดสินใจก็จะเกิดข้ึนว่าควรจะเลิกคบกับเอหรือไม่ เป็นต้น  

สาเหตุหรือท่ีมาของความขัดแย้ง  
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มเกิดข้ึนได้จากสาเหตุหรือแหล่งต่างๆ ดังนี ้มนุษย์สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีลักษณะ ดังนี ้ 
1. ความไม่เข้าใจกัน 
2. ความสัมพันธ์ที่เพิกเฉยและไม่เกื้อกูลกัน 
3. ความล้มเหลวของการสื่อความหมายอย่างเปิดเผยและซื่อตรง 
4. บรรยากาศของการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความกดดัน และการแข่งขัน 
5. การับรู้ของบุคคลที่อยู่ในสภาวการณ์ของความขัดแย้งที่มีผลต่อบุคคลอื่น ในสภาวการณ์นั้น ซึ่ง
เป็นไปในทางส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง 
6. การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลที่มีอยู่จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งตอบแทนอื่นๆ สถานภาพ ความ
รับผิดชอบ และอ านาจ 
7.องค์ประกอบส่วนบุคคล ความขัดแย้งอาจเกิดจากบุคลิกภาพส่วนบุคคล เช่น การมีสัญชาตญาณของ
ความรุนแรง ก้าวร้าว ต้องการการกแข่งขัน ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีมากน้อยแตกต่างกัน 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้ง  
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ข้ึนอยู่กับแนวคิดและความเช่ือของแต่ละบุคคล บางคนมองความ

ขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เป็นของคู่กับความรุนแรง ส าหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในปัจจุบัน มีแนวความคิดว่าความ

เสริมความรู้ 
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ขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ความขัดแย้งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นให้คนพยายาม
แก้ปัญหา โดยเปลี่ยนความขัดแย้งให้มีประโยชน์และสร้างสรรค์  

ในกรณีที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีความขัดแย้งกัน อาจจะก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงข้ันเสียชีวิต รวมไปถึงบุคคลอื่นอาจได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าน้ันๆ ซึ่งไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มนี้แต่อย่างใด จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจจะขยายวงกว้าง
กลายเป็นความขัดแย้งของคนกลุ่มใหญ่ จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งปัญหาความรุนแรงดังกล่าวจะ
มีผลต่อคุณภาพการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนกลุ่มนี้ตามไปด้วย เกิดภาพพจน์ทางด้านลบของสมาชิกในกลุ่ม
และของสถาบันทางการศึกษาที่กลุ่มสังกัดอยู่ รวมถึงความวิตกกังวล ความกลัวของประชาชน 
ในสังคมที่มีต่อกลุ่มเหล่าน้ี  
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้ง  

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง หมายถึง การลดหรือขจัดความขัดแย้ง เพื่อท าให้พฤติกรรมของการขัดแย้ง
หายไปหรือสิ้นสุดลง ซึ่งปัญหาด้านความขัดแย้งของวัยรุ่น มีแนวทางแก้ปัญหา ดังนี้  

1. ให้ค าแนะน าแก่วัยรุ่นที่มีปัญหา โดยหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ เข้าใจความรู้สึกและความ
ต้องการของวัยรุ่นมาช่วยแก้ปัญหา 

2. ครู อาจารย์ และผู้ปกครองต้องเข้าใจปัญหาความขัดแย้งและหาแนวทางแก้ไข เช่น การแก้ปัญหา
โดยการใช้แนวคิดเชิงบวก การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยไม่
ใช้ความรุนแรง 

3. วัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรง สามารถใช้หลักธรรมเพื่อช่วยระงับอารมณ์ได้ เช่น การฝึกวิปัสสนาเจริญ
สติปัฏฐานหรือฝึกอานาปานสติ เป็นต้น 

4. จัดให้มีโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
5. มีวิธีการหรือกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งโดยใช้หลักการประนีประนอม 

ทักษะการสื่อสารกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งซึ่งท าให้เกิดการใช้ความรุนแรง อาจเป็นเพราะทักษะการสื่อสารไม่ดี

พอซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา  
การสื่อสาร หมายถึง การน าข่าวสารส่งไปยังที่หมายโดยการพูดหรือการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ดังนั้น 

การสื่อสารจึงเป็นกุญแจส าคัญในความส าเร็จของความสัมพันธ์ ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนลงได ้

กระบวนการสื่อสาร มีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการของการสื่อสาร
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้ส่งข่าวสาร สื่อที่ใช้ส่งข่าวสาร และผู้รับข่าวสาร  

ทักษะการสื่อสารเพื่อลดและแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วย
ลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งควรเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ดังนี ้ 

1. การเป็นผู้ส่งข่าวสารที่ดี ต้องเป็นผู้ที่ส่งและรับข่าวสารได้ดี มีทักษะพูดที่ดี เช่น พูดด้วยระดับ
น้ าเสียงที่เหมาะสม ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป ชัดถ้อยชัดค า พูดตรงประเด็น ขณะพูดควรหันหน้าให้
ผู้ฟัง เป็นต้น 

2. การรับข่าวสารและการเป็นผู้ฟังที่ดี ควรทักษะการฟังที่ดี เช่น ฟังอย่างตั้งใจ และทบทวนสิ่งที่ฟัง
อย่างมีเหตุผล มีสมาธิในการฟัง เป็นต้น 

ท่ีมา:  http://krukheao1.blogspot.com/ 
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หน่วยที่ 4 
ความปรองดอง สมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง 
กิจกรรมท่ี 8  ลูกสงวนหญิง รักสงวนหญิง  (10 คะแนน) 

 
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง  

- จุดเน้นท่ี 5 ความมีวินัยในตนเอง 
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล     
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

- ผลการเรียนรู้     
  ข้อท่ี 7 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
- ด้านการปรับตัว 
- ด้านการเรียนและอาชีพ 

ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง         
แนวปฏิบัติ ของสถานศึกษาน้ันๆ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับ ความส านึกในหน้าที่ 
ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น การสร้างวินัย การท าความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทิตา และเรื่องอื่นๆ ที่คุณครูมอบให้ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นักเรียนต้องรับฟังและ      
น าไปปฏิบัต ิ

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 -  การยอมรับบุคคลอื่น  -  ค่านิยมสังคมไทย   
 -  การแต่งกายของนักเรียน 

 การด าเนินกิจกรรม 
1. ครูที่ปรึกษาอธิบายผลการเรียนรู้ และแจ้งการด าเนินกิจกรรม 
2. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทบทวนกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน  ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

ตามระเบียบโรงเรียนสงวนหญิง  ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน         
พ.ศ. 2558  เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง (ศึกษาเอกสารเสริมความรู้และคู่มือนักเรียน) 
ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติตนและการประเมินนักเรียนจากการปฏิบัติจริง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 8 



37 

 

แบบประเมินพฤติกรรม 
 

ล าดับท่ี 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญในอัตลักษณ์ และ
กฎระเบียบของโรงเรียน 

     

 
2 
 

นักเรียนเป็นผู้สุภาพ เรียบร้อย ตรงตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน เช่น การท าความเคารพครู, การไหว้, การนั่ง,     
การเดิน, การพูด   (ประเมินสรุปตลอดภาคเรียน) 

     

 
3 
 

นักเรียนแต่งกายถูกระเบียบ ตั้งแต่ทรงผม, ชุดนักเรียน,  
ชุดพละ, ถุงเท้า, เล็บมือ, รวมถึงการแต่งหน้ามาโรงเรียน 
(ประเมินสรุปตลอดภาคเรียน) 

     

 
4 
 

นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามค าสั่ง
ครู, เวรประจ าวัน, เวรเขตพัฒนา, ความประพฤติ 
(ประเมินสรุปตลอดภาคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รวมคะแนน  20/2คะแนน  
 
ลงช่ือ………………………………………..ผู้ประเมิน 
       (……………..………………………) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  5  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  4  หมายถึง  ดี 
คะแนน  3   หมายถึง  พอใช้ 
คะแนน  2   หมายถึง  น้อย 
คะแนน  1   หมายถึง  ปรับปรุง  

 
เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม 
  คะแนน  9 - 10  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน  7–8  หมายถึง  ดี 
  คะแนน  5 - 6  หมายถึง  พอใช้ 

คะแนน  3 -4    หมายถึง  น้อย  
คะแนน  1 - 2  หมายถึง  ปรับปรุง  
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
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 จุดเน้นท่ี 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 2 เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 การประเมิน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรตอนเช้า ( ประเมินรายบุคคล 5 คะแนน ) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า 
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การเก็บคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย / กิจกรรม คะแนน 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  30 

 กิจกรรมที่ 1 ลูกสงวนหญิง รักสงวนหญิง (ก.1) 10 
 กิจกรรมที่ 2 รักษ์มารยาทไทย (ก.2) 10 
 กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบ

สานประเพณีการลอยกระทง (ก.3) 
10 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 25 
 กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า 5 
 กิจกรรมที่ 4 เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  (ก.4) 10 
 กิจกรรมที่ 5ค าพ่อสอน (ก.5) 10 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 5 
 กิจกรรมที่ 6 เลือกตั้งสภานักเรียน (ก.6) 5 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 20 
 กิจกรรมที ่7 ปรองดอง สมานฉันท์ (ก.7) 10 
 กิจกรรมที่ 8  ส.ญ.สวยด้วยสองมือ (ก.8) 10 

 ปลายภาคเรียน 20 
 สอบปลายภาคเรียน   20 

รวม 100 

การเก็บคะแนน 
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