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กิจกรรมโฮมรูม 
 กิจกรรมโฮมรูม เป็นกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์        
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียน เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นสุข มีคุณค่า และประสบผลสำเร็จตามศักยภาพ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเยาวชนไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทำให้           
ครูที่ปรึกษามีโอกาสคุ้นเคยและรู้จักนักเรียนในความดูแลมากข้ึน ซึ่งจะเอ้ืออำนวยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศเสมือนบ้านที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเป็นสมาชิกในครอบครัว
เดียวกัน และมีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
 การจัดกิจกรรมโฮมรูม  เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง( Child Centered ) และกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learning ) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและฝึกทักษะต่างๆ มากกว่าการ
บรรยาย การออกคำสั่ง หรือขู่ให้กลัว โดยจัดให้ครอบคลุมสาระใน 5 ด้าน ซึ่งประมวลจากผลการสำรวจความ
ต้องการจำเป็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 1. ด้านการเรียนและอาชีพ 
 2. ด้านการปรับตัว 
 3. ด้านเพศและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่มีผลกระทบต่อจิตใจ 
 4. ด้านยาเสพติด 
 5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
➢ กิจกรรมโฮมรูม โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

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

➢ บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมโฮมรูมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น  
การเล่าเรื่อง อ่านใจ เกม บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จำลองสถานการณ์จริง  

 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด 
3. ให้กำลังใจและให้โอกาสนักเรียนประสบความสำเร็จ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและเห็นคุณค่าในตัวเอง 

 4. สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร อบอุ่น เอ้ืออาทร 
 5. ให้ความรัก ให้เวลาแก่นักเรียนเสมอ รวมทั้งให้โอกาสและการเสริมแรงในการปรับพฤติกรรม 
 6. สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบความสามารถและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว      
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 

*************************************************** 
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จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

➢ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย  
1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  
2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา 
ประเพณี) 

➢ จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1. การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

➢ จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1. การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

  ทรงเป็นประมุข 
 

➢ จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์  
1. การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 
2. การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

➢ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง  
1. ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก 

การกระทำของตนเอง 
 
 
 
 
     ******************************************* 
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คำอธิบายรายวิชา 

ส 20234 หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2    
จำนวน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย        
การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย        
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ         
ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวิธี เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ    
ความขัดแย้ง  

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และ
มีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
3. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้ อ่ืนให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบั น

พระมหากษัตริย์ 
4. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
6. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนสงวนหญิง 
แบบบันทึกการวางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียน 

  รหัสวิชา   ส20234        ชื่อรายวิชา    หน้าที่พลเมือง 4   จำนวนหน่วยกิต  0.5 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 – 13 
 ครูผู้สอน  ครูทีป่รึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

  เวลาเรียน           1           คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  ,  เวลาเรียนทั้งหมด        20      คาบ/ภาคเรียน 
  เวลาเรียนร้อยละ   80                    16                   คาบ/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 
หน่วยที่ 

คะแนนด้าน 
ความรู้(K) 
(ครั้งที่ 1) 

คะแนนด้าน
กระบวนการ (P) 

(ครั้งที่ 2) 

คะแนนด้าน
คุณลักษณะ (A) 

(ครั้งที่ 3) 

 
รวม 

คะแนน 
ก่อน 

กลางภาค 
หน่วยที่ 1 

 
10 
 

10 10 30 

คะแนน 
กลางภาค หน่วยที่ 2 10 10 5 25 

คะแนน 
หลังกลาง

ภาค 

หน่วยที่ 3 และ 
หน่วยที่ 4 

10 15  25 

รวม 30 35 15 80 
 



8 

 

 

  การสอบวัดผลพร้อมกันทั้งโรงเรียน ทำเครื่องหมาย    ลงในตาราง   

 

 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
รหัส/ ผลการเรียนรู้  

(วิชาเพ่ิมเติม) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน ภาระ/ชิ้นงาน/ กจิกรรม 

1 ความเป็นไทย ข้อที่ 1 มีส่วนร่วมและแนะนำ
ผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
ข้อที ่2 เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และ
สืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย 

5 30 - กิจกรรมที่ 1 
     ลูกสงวนหญิง        
     รักสงวนหญิง  

-  กิจกรรมที่ 2  
   รักษ์มารยาทไทย  

-  กิจกรรมที่ 3  
 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ข้อที่ 3 เป็นแบบอย่างและ
แนะนำให้ผู้อื่นมีความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ข้อที่ 4 ประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท หลักการทรง
งาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

9 25 - กิจกรรมตักบาตร 
ตอนเช้า 

- กิจกรรมที่ 4 เข้าแถว
เคารพธงชาติหน้า 
เสาธง 

- กิจกรรมที่ 5 
คำพ่อสอน 

3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ข้อที่ 5 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 

1 5 - กิจกรรมที่ 6 เลือกตั้ง
สภานักเรียน  

4 ความปรองดอง สมานฉันท์
และมีวินัยในตนเอง 

ข้อที่ 6 มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขดัแย้งโดยสันติ
วิธี 
ข้อที่ 7 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินยัใน
ตนเอง 

4 20 - กิจกรรมที่ 7  
  ความขัดแย้ง 
ในสังคม 

- กิจกรรมที่ 8 ส.ญ. 
สวยด้วยสองมือ  

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 – 7 1 20 -  แบบทดสอบคุณลักษณะ 

การวัดผล 
สอบในตาราง เวลาที่ใช้ในการสอบในตาราง (นาที) 

สอบ ไม่สอบ 30 60 90 
ปลายภาคเรียน      
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การเก็บคะแนน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย / กิจกรรม คะแนน 

❖ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   35 

▪ กิจกรรมที่ 1 ลูกสงวนหญิง รักสงวนหญิง (ก.1) 5 

▪ กิจกรรมที่ 2 รักษ์มารยาทไทย (ก.2) 20 

▪ กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
และสืบสานประเพณีการลอยกระทง (ก.3) 

10 

❖ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   20 

▪ กิจกรรมที่ 4 เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  (ก.4) 10 

▪ กิจกรรมที่ 5 คำพ่อสอน (ก.5) 10 

❖ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   5 

▪ กิจกรรมที่ 6 เลือกตั้งสภานักเรียน (ก.6) 5 

❖ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 20 

▪ กิจกรรมที่ 7 ปรองดอง สมานฉันท์ (ก.7) 10 

▪ กิจกรรมที่ 8 ส.ญ.สวยด้วยสองมือ (ก.8) 10 

❖ ปลายภาคเรียน   20 

▪ สอบปลายภาคเรียน    20 
รวม 100 
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หน่วยที่ 1  

ความเป็นไทย 
 กิจกรรมที่ 1  ลูกสงวนหญิง รักสงวนหญิง   (5 คะแนน) 

 
❖ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  

- จุดเน้นที่ 1   ความเป็นไทย 
   ข้อที่ 1 ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
   เสียสละ)  
   ข้อที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา  
   ภูมิปัญญา ประเพณี) 

- ผลการเรียนรู้     
  ข้อที่ 1 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
  ข้อที่ 2 เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  และภูมิปัญญาไทย 

❖ การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
- ด้านการปรับตัว 
- ด้านการเรียนและอาชีพ 

ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง         
แนวปฏิบัติ ของสถานศึกษานั้นๆ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับ ความสำนึกในหน้าที่ 
ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น การสร้างวินัย การทำความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทิตา และเรื่องอ่ืนๆ ที่คุณครูมอบให้ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นักเรียนต้องรับฟังและ      
นำไปปฏิบัติ 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 -  การยอมรับบุคคลอ่ืน    -  ค่านิยมสังคมไทย   
 -  การแต่งกายของนักเรียน  
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
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❖ การดำเนินกิจกรรม 

1. ครูที่ปรึกษาอธิบายผลการเรียนรู้ และแจ้งการดำเนินกิจกรรม 
2. ครทูี่ปรึกษาและนักเรียนทบทวนกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน  ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

ตามระเบียบโรงเรียนสงวนหญิ ง  ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน         
พ.ศ. 2558  เพ่ือกระตุ้นความเข้าใจและให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง (ศึกษาเอกสารเสริมความรู้และคู่มือ
นักเรียน) ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติตนและการประเมินนักเรียน                 
จากการปฏิบัติจริง     
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แบบประเมินพฤติกรรม 

 
ลำดับที่ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1 นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในอัตลักษณ์ และ
กฎระเบียบของโรงเรียน 

     

 
2 
 

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

     

 
3 
 

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

     

 
4 
 

นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามคำสั่ง
ครู, เวรประจำวัน, เวรเขตพัฒนา, ความประพฤติ 
(ประเมินสรุปตลอดภาคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รวมคะแนน  20/4 คะแนน  
   
ลงชื่อ………………………………………..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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หน่วยที่ 1  
ความเป็นไทย 

กิจกรรมที่ 2  รักษ์มารยาทไทย  (20 คะแนน) 

 
❖ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  

- จุดเน้นที่ 1   ความเป็นไทย 
ข้อที่ 1  ลักษณะที่ดีของคนไทย  (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละ)  

- ผลการเรียนรู้     
  ข้อที่ 1 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  

 
❖ การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 

- ด้านที่ 1   การปรับตัว 
- ด้านที่ 2  คุณธรรม จริยธรรม 

- ความเสียสละ   -  การยอมรับบุคคลอ่ืน 
- ค่านิยมสังคมไทย  -  การทำงานร่วมกัน 
- การแต่งกายของนักเรียน 

❖  คำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาแนวทางการปฏิบัติมารยาทไทย แล้วปฏิบัติตามพร้อมฝึกฝน                         
ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน           
เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ สุภาพ เรียบร้อย ของโรงเรียนสงวนหญิง 
 

❖ ระเบียบท่าที่ใช้ในการประกวด 

- การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  

- การไหว้พระ 

- การไหว้ผู้ใหญ่ 

- การไหว้ผู้เสมอกัน 

- การถวายความเคารพแบบโบราณราชนิยม 

- การเดินผ่านผู้ใหญ่ 
 

กิจกรรมที่ 2 
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มารยาทไทย 
 

มรรยาท  , มาริยาท   , มารยาท    หมายถึง กริยาอาการที่ควรปฏิบัติอย่างมีขอบเขตหรือ                       
มีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมกับกาลเทศะ และสังคม 
มารยาทไทย หมายถึง การเจาะจงชี้แจงให้ทราบถึงขอบเขตหรือระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติ
ปฏิบัติแบบไทยที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณากำหนดขึ้น และดัดแปลงแก้ไขใช้สืบทอดกันมา 
 

❖ การประนมมือ (อัญชลี) ประนมมือให้นิ้วมือแนบชิดกัน ฝ่ามือราบ ปลายนิ้วตั้งขึ้น แขนแนบตัว            
ระดับอก ไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบัติ เหมือนกัน  การประนมมือนี้ ใช้ในการสวดมนต์                    
ฟังพระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และขณะพูดกับพระสงฆ์ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือ เป็นต้น  
 

❖  ไหว้ (วันทา ) การไหว้เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนม มือให้นิ้วชิดกันยกขึ้นไหว้                
การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น  3  แบบ ตามระดับของบุคคล ดัง นี้  
 
ระดับที่ 1 การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระรัตนตรัยรวมทั้งปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยประนมมือให้ปลายนิ้วชี้          
จรดส่วนบนของหน้าผาก 

 
ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้  
หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงให้ต่ำ โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัด  
พร้อมยกมือ ขึ้นไหว้  
 

 
ระดับที่ 2 การไหว้ผู้มีพระ คุณและผู้มีอาวุโส ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ และ                 
ผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างสูง โดยประนมมือให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างค้ิว  

 
 
 
 
 
 

 

❖ เกณฑ์การประเมินในการประกวด ❖ รางวัลที่ได้รับ 3 รางวัล 

- ท่าปฏิบัติถูกต้อง - รางวัลชนะเลิศ 

- ความสวยงามเป็นธรรมชาติ  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

- ความพร้อมเพรียง - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

- แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

เสริมความรู้ 
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ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลงน้อยกว่า 
ระดบั การไหว้พระ พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้  
หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระ โดยถอยเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้  

ระดับที ่3 การไหว้บุคคลทั่วๆไปที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโส รวมทั้งผู้ที่เสมอกันโดยประนมมือยกข้ึน           
ให้ปลายนิ้วจรดปลายจมูก 

     ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับการไหว้ผู้มีพระคุณ 
พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้  
หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับการไหว้ผู้มีพระคุณ  
โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อย พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้  

 
 
 

ในการไหว้ผู้เสมอกันทั้งชายและหญิงให้ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกัน  
หรือในเวลาใกล้เคียงกัน  
ในกรณีที่ทำพร้อมกันเป็นหมู่คณะ ควรจะนัดหมายให้ทำอย่างเดียวกัน  
การไหว้ตามมารยาทไทยเช่นนี้ ปฏิบัติให้เรียบร้อยนุ่มนวลด้วยความสำรวมจึงจะดูงาม  

 
❖ การกราบ เป็นการแสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะ ลงจรดพ้ืน

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

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

ท่าเตรียมกราบ  
ชาย นั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้ง นั่ง บนส้นเท้า มือทั้งสองวางบนหน้าขา     
ทั้งสองข้าง (ท่าเทพบุตร)  
หญิง นั่งคุกเข่าปลาย เท้าราบ นั่งบนส้นเท้า มือทั้งสองวางบนหน้าขา   
ทั้งสองข้าง (ท่าเทพธิดา)  
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จังหวะ ที่ 1 ( อัญชลี) ยกมือขึ้นประนมระหว่างอก ปลายนิ้วชิดกัน
ตั้งขึ้นแนบตัวไม่กางศอก 
จังหวะที่ 2 (วันทา) ยกมือขึ้น พร้อมกับก้มศีรษะโดยให้ปลายนิ้วชี้ 
จรดหน้าผาก 

 
 
 
จังหวะที่ 3 (อภิวาท) ทอดมือลงกราบ ให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกัน มือคว่ำห่างกันเล็กน้อย      
พอให้หน้าผากจรดพ้ืนระหว่างมือได้ 
 
 
 
 
 

 
ชาย ให้กางศอกทั้งสองข้างลงต่อจากเข่าขนานไปกับพ้ืน หลังไม่โก่ง  
หญิง ให้ศอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อย  
ทำสามจังหวะให้ครบสามครั้ง แล้วยก มือขึ้นจบโดยให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก  
แล้วปล่อยมือลง การกราบไม่ควรให้ช้าหรือเร็วเกินไป  

 
 
 

 
 

2. การกราบผู้ใหญ่ ใช้กราบผู้ใหญ่ที่มีอาวุโส รวมทั้งผู้มีพระคุณได้แก่ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่          
เราเคารพ กราบเพียงครั้งเดียว โดยที่ผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบ ทอดมือทั้งสองข้างลง   
พร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือประนมค้อมตัวลงให้หน้าผาก         
แตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่ควรกระดกนิ้วหัวแม่มือขึ้นรับหน้าผาก 
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❖ การเดินผ่านผู้ใหญ ่ ขณะที่ผ่านผู้ใหญ่ไม่ควรเดินลงส้น หรือมีเสียงดัง และต้องผ่านในระยะห่าง
พอสมควร  
 
3. ขณะผู้ใหญ่ยืน ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสำรวมเคาะ 3 เคาะปล่อยมือไว้ข้างตัว 

และค้อมตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 
 

 
 

 
4. ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสำรวม ปล่อยมือไว้ข้างลำตัว ค้อมตัว

พร้อมกับย่อเข่า เมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ีอยู่แต่ถ้าเป็นในบ้านอาจจะใช้วิธีเดินเข่าก็ได้  
 

 
 
 
 
 

 
5. ขณะผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้น ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่าน ในลักษณะสำรวมเม่ือถึงที่ผู้ใหญ่      

นั่งอยู่ให้ทรุดตัวลงเดินเข่า เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วค่อยลุกขึ้นเดิน  
 

6. วิธีการเดินเข่า ให้คุกเข่าปลายเท้าตั้ง แล้วค่อยสืบเข่าออกทีละข้างเหมือนกับการเดิน และค้อมตัว
ลงเล็กน้อยเมื่อใกล้จะถึงผู้ใหญ่  

 
 

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

 

 
 
 

 

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

 ความเป็นไทย 
กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
และสืบสานประเพณีการลอยกระทง (10 คะแนน) 

 
❖ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  

- จุดเน้นที่ 1   ความเป็นไทย 
ข้อที่ 1  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย  (การแต่งกาย ภาษา    
ภูมิปัญญา ประเพณี)  

❖ การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
- ด้านที่ 1   การปรับตัว 
- ด้านที่ 2  คุณธรรม จริยธรรม 

- ความเสียสละ   -  การยอมรับบุคคลอ่ืน 
- ค่านิยมสังคมไทย  -  การทำงานร่วมกัน 
- ความมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ   
ข้อที่ 2  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย   

❖คำชี้แจง   ให้นักเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้มาประดิษฐ์กระทง โดยเน้นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ         
ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( 10 คะแนน ) 
 
➢ วิธีการทำกระทง แบบกลีบผกา 

 
วิธีทำ  

1. ตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ   
2. พับตามรูป จำนวน 3 กลีบ จากนั้นนำมาวางซ้อนให้ลดหลั่นกันไปตามภาพ ซึ่งจะนับเป็น 1 ตับ   

วัสดุอุปกรณ์ 
1. ใบตองและดอกไม้  2. เข็มมือเบอร์ 7  และด้ายเบอร์ 60 สำหรับเย็บใบตอง 
3. หยวกกล้วย 4. ตะปูเข็มหมุด ใช้สำหรับยึดกลีบใบตอง ขนาดยาวประมาณ 1 นิ้ว 
5. ผ้าสะอาดใช้สำหรับเช็ดใบตอง  6. ฟลอร่าเทป ใช้สำหรับพันก้านดอกไม้พันก้านไม้ 
7. กรรไกร และคัตเตอร์ 8. ไม้เสียบลูกชิ้น ใช้สำหรับยึดเทียนเพื่อให้ปักลงกระทงได้ง่าย 

กิจกรรมที่ 3 
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3. นำไปติดโดยรอบที่ขอบของฐานกระทง ซึ่งเป็นต้นกล้วยตัดเป็นแว่น ความหนา 1.5 - 2 นิ้ว 
โดยประมาณ ทั้งนี้ปริมาณของกลีบกระทงท่ีใช้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของตัวฐาน 

4. ประดับด้วยดอกไม้ตามความชอบ และปักธูปเทียนโดยใช้ไม้ปักลูกชิ้นและฟรอล่าเทปช่วยยึดให้มี
ความแน่นยิ่งขึ้น เป็นอันเสร็จ   

แบบประเมินชิ้นงาน  

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน  

2 1 0 

1 มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ    

2 มีความคิดสร้างสรรค์    

3 มีความสวยงาม  มีความประณีต เรียบร้อย    

4 
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

   

5 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
รวมคะแนน  (10)  

 
 

ลงชื่อ………………………………………..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 ต่ำกว่า 5 หมายถึง  พอใช 
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ประวัติความเป็นมาวันลอยกระทง 

เทศกาลลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี หรืออยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน          
ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่มีตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเรียกกันว่า งานลอยพระประที ป หรือลอยโคม        
เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์  สนมเอกของ       
พระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม เชื่อกันว่าการลอยกระทง หรือลอย
โคมในสมัยนางนพมาศนั้นกระทำเพ่ือเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานทีซึ่งเป็นแม่น้ำสาย
หนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำเนรพุททา           

 สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
บริเวณท่ีติดกับแม่น้ำลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่างๆซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจแตกต่างกันไป 
❖ ตำนานที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของการลอยกระทง  

1. การลอยกระทงเพ่ือขอขมาแก่พระแม่คงคา 
2. การลอยกระทงเพ่ือบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือการบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์   

อยู่ในมหาสมุทร 
3. การลอยกระทงเพ่ือต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่

บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพ่ือทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา 
4. การลอยกระทงเพ่ือบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที             

เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ 
5. การลอยกระทงเพ่ือบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 
6. การลอยกระทงเพ่ือบูชาท้าวพกาพรหมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลก 
7. การลอยกระทงเพ่ือบูชาพระอุปคุตตะเถระซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก 

หรือสะดือทะเล 
       ลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่
กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากน้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12           
เพราะพระจันทร์เต็มดวงทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืนเป็นบรรยากาศที่สวยงาม          
เหมาะแก่การลอยกระทง เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของ
พราหมณ์เพ่ือบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือ
พระพุทธศาสนาก็ทำพิธียกโคมเพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลอยโคมบูชา
พระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย การลอยกระทงตามสายน้ำนี้นางนพมาศสนมเอก
ของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวายพระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำ
ไหล ในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า"แต่นี่สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยาม
ประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธ

เสริมความรู้ 
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บาทนัมมทานทีตราบเท่ากัลปาวสาน" ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงามดังพระ
ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า "ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ 
แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลัง
พาหนะมาทำกระทงใหญ่ ส่วนผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้างทำเป็นแพหยวกบ้างกว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง 
กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอกทำประกวดประชันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และ
ทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้างวิจิตรไปด้วยเครื่องสดคนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระ
ช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20  ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง"  

ปัจจุบันประเพณี ลอยกระทงมีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจำปีที่ สำคัญ                
โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็กมีการประกวดกระทงและประกวดธิดา
งาม ประจำกระทง ส่วนการลอยโคมชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังมีความนิยมโดยชาวบ้านจะนำ
กระดาษมาทำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆถ้าลอยตอนกลางวันจะทำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลา
กลางคืนจะใช้   คบจุดที่ปากโคมให้ควันพุ่งเข้าในโคมทำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็น
แสงไฟโคมบนท้องฟ้าพร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ 

 
ที่มา : http://www.kodhit.com/ 
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หน่วยที่ 2 
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมที ่4 เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง (10 คะแนน) 
❖ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  

- จุดเน้นที่ 2  รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ข้อที่ 1 การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- ผลการเรียนรู้     
ข้อที่ 3 เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

❖ การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 

- ด้านการเรียนและอาชีพ 

- การปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระทำอย่างต่อเนื่องทุกวัยของผู้เรียน 

- ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แนวปฏิบัติ ของสถานศึกษานั้นๆ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับ ความสำนึกใน
หน้าที่   ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น การสร้างวินัย การทำความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทิตา และเรื่องอ่ืนๆ ที่คุณครูมอบให้ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นักเรียน
ต้องรับฟังและนำไปปฏิบัติ 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ความกตัญญูกตเวที  
- ความอดทนและอดกลั้น   
- ความสำนึกต่อหน้าที่ของตนเอง 

❖ การดำเนินกิจกรรม   
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.15 น. โดยเข้าแถวเรียงลำดับตามเลขที่ 
    เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ในขณะดำเนินกิจรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน  
    สวดมนต์  และนั่ งสมาธิ  นั ก เรี ยนแสดงความ เคารพชาติ  ศ าสน าและ

พระมหากษัตริย์ ด้วยความตั้งใจ 
 3. นักเรียนรับฟังข่าวสารต่าง ๆ จากคุณครูที่ทำหน้าที่ในการประกาศหน้าเสาธง

อย่างตั้งใจ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมที่ 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 
ที่ต้องการวัด 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

เข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 

เข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี
มาก  
เรียงตามเลขท่ี  
ไม่พูดคุยกัน 
  

เข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ  
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี  
เรียงตามเลขท่ี           
ไม่พูดคุยกัน  

เข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ  
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี  
เรียงตามเลขท่ี            

เข้าแถวเคารพธงชาติ  
ไม่เป็นระเบยีบ 
ไม่เรียงตามเลขท่ี 
มีการพูดคุยกันบ้าง            

เข้าแถวเคารพธงชาติ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
มีการพูดคุยเป็นส่วน
ใหญ่ และไม่เรียง 
ตามเลขท่ี           

ร้องเพลงชาติ 
ร้องเพลง
สรรเสริญ 
พระบารมี  
สวดมนต์  
แผ่เมตตา  
นั่งสมาธิ 

ร้องเพลงชาติ       
สวดมนต์ แผ่เมตตา 
นั่งสมาธิด้วยความ
ตั้งใจดีมาก  

ร้องเพลงชาติ       
สวดมนต์ แผ่เมตตา 
นั่งสมาธิด้วยความ
ตั้งใจด ี

ไม่ตั้งใจร้อง 
เพลงชาติ       
หรือไมส่วดมนต์ 
หรือไม่แผ่เมตตา 
หรือไม่นั่งสมาธิ      
(ไม่ตั้งใจทำ 1 
กิจกรรม) 

ไม่ตั้งใจร้องเพลงชาติ       
หรือไมส่วดมนต์ 
หรือไม่แผ่เมตตา 
หรือไม่นั่งสมาธิ      
(ไม่ตั้งใจทำ 2 
กิจกรรม) 

ไม่ตั้งใจร้องเพลงชาติ       
หรือไมส่วดมนต์ 
หรือไม่แผ่เมตตา 
หรือไม่นั่งสมาธิ      
(ไม่ตั้งใจทำ 3
กิจกรรม) 

รับฟังข่าวสาร
และเหตุการณ์
บ้านเมืองต่างๆ 
จากคุณครู 

ตั้งใจรับฟังข่าวสาร
โดยไม่พูดคุยกัน 
ดีมาก 

 

ตั้งใจรับฟังข่าวสาร
โดยไม่พูดคุย 
กันด ี

 

ตั้งใจรับฟัง
ข่าวสารโดยไม่
พูดคุยกัน 

 

ไม่ค่อยตั้งใจรับฟัง
ข่าวสารโดยมีการ
พูดคุยกันบ้าง 

ไม่ตั้งใจรับฟังข่าวสาร
และพูดคยุกัน 

เดินแถวเข้า 
ชั้นเรียน 

เดินแถวเข้าช้ัน
เรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดีมาก  
ไม่พูดคุยกัน 

เดินแถวเข้าช้ัน
เรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี  
ไม่พูดคุยกัน 

เดินแถวเข้าช้ัน
เรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
มีการพูดคุย 
กันบ้าง 

เดินแถวเข้าช้ันเรยีน 
ไม่เป็นระเบยีบ  
มีการพูดคุยกันบ้าง 

เดินแถวเข้าช้ันเรยีน 
ไม่เป็นระเบยีบ  
มีการพูดคุยเป็น 
ส่วนใหญ ่

รวมคะแนน 20/4 
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หน่วยที่ 2 
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมที่ 5 คำพ่อสอน (10 คะแนน) 
 

❖ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  

- จุดเน้นที่ 2  รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ข้อที่ 1 การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- ผลการเรียนรู้     
ข้อที่ 3 เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อที่ 4 ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

❖  
❖ เรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 

- ด้านการเรียนและอาชีพ 
- นำพระบรมราโชวาทมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการพัฒนาตนเองรวมถึง         

การดำเนินชีวิตประจำวัน 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

-   การประหยัด -    การพัฒนาโรงเรียน   
- ความสำนึกตนเองต่อสังคม     -    ประโยชน์ที่ทำจากการกระทำตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
- จุดประสงค์  

ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำพระบรมราโชวาทมาปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 

❖ การดำเนินกิจกรรม   
1. ครูที่ปรึกษาอธิบายผลการเรียนรู้และอธิบายการดำเนินกิจกรรมตามใบงาน 
2. ครูที่ปรึกษาสุ่มนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

 
 
 

กิจกรรมที่ 5 
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กิจกรรมที่ 5 คำพ่อสอน 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาพระบรมราโชวาทเก่ียวกับความขยัน อดทน พร้อมทั้งตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. พระบรมราโชวาทนี้ให้แนวคิดแก่นักเรียนเรื่องใดบ้าง สรุปเป็นประเด็นสั้นๆ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
2. นักเรียนคิดว่า “การขยัน และอดทน” มีความสำคัญต่อตนเองอย่างไร จงแสดงแนวคิดเป็นประเด็นให้
ชัดเจน 
....................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................ ..................................  
 

ใบงานกิจกรรมที่ 5 

 

  

“...หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มกำลัง และให้สำเร็จ การจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะทำอย่างไร ก็ต้อง

เข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่

มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ จะได้รักเรียน ขยัน

เรียนด้วยความบากบั่นอดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนได้ดี ให้รู้วิชาแจ่มแจ้ง

ลึกซึ้งได้นั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจ และความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะ ความฉลาดที่จะทำตัว

ให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าทำตัวดี มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้

เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดาย หรือเฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์จะ

ยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำไว้ 

และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน..” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ 

รับพระราชทานรางวัล วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ 

 

 

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความขยัน อดทน 
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แบบประเมินใบงาน 
 

 

ลงชื่อ………………………………………..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 

 
 

 
 
 

ลำดับที่ 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1 มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและ 
เห็นคุณค่าของการขยันและอดทน 

     

2 นักเรียนนำพระบรมราโชวาท          
เรื่องการขยันและอดทน มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

     

 รวมคะแนน เป็น 10 คะแนน  
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หน่วยที่ 3 
 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  กิจกรรมที่ 6  เลือกตั้งสภานักเรียน (5 คะแนน) 

 
❖ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  

- จุดเน้นที่ 3    ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
- ผลการเรียนรู้     

ข้อที่ 4 เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย 
ข้อที่ 5 มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

❖ การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
- ด้านการปรับตัว 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

- การยอมรับบุคคลอ่ืน 
- ค่านิยมสังคมไทย   
- การทำงานร่วมกัน 
- การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประชาธิปไตย 

 

❖ การดำเนินกิจกรรม 
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 
❖ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ 1 คะแนน 

 
 

 

กิจกรรมที่ 6 
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หน่วยที่ 4 
ความปรองดอง สมานฉันท์และมีวินัยในตนเอง 
กิจกรรมที่ 7  ความขัดแย้งในสังคม  (10 คะแนน) 

 
❖ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  

 

- จุดเน้นที่ 4  ความปรองดอง สมานฉันท์ 
ข้อที่ 2 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

- ผลการเรียนรู้     
ข้อที่ 5 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 
 

❖ การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 
 

- ด้านที่ 1   การปรับตัว 
- ด้านที่ 2  คุณธรรม จริยธรรม 

- ความเสียสละ   -  การยอมรับบุคคลอ่ืน 
- ค่านิยมสังคมไทย  -  การทำงานร่วมกัน 
 

❖ การดำเนินกิจกรรม   
 

1. ครูที่ปรึกษาอธิบายผลการเรียนรู้และอธิบายการดำเนินกิจกรรมตามใบงาน 
2. ครูที่ปรึกษาสุ่มนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 7 
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กิจกรรมที่ 7   ความขัดแย้งในสังคม 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง 
 

  

 

 

 

 

 

 
1. บทความที่นักเรียนศึกษาให้ความรู้เรื่องใด อย่างไรบ้าง จงสรุปเป็นประเด็นให้ชัดเจน พร้อม    
แสดงความคิดเห็นด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ...................................  
2. นักเรียนวิเคราะห์ว่า สมชายหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยวิธีใด การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยวิธีนี้
เป็นผลดี-ผลเสียต่อตัวสมชายเองและต่อกลุ่มอย่างไร นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทำของสมชาย
หรือไม่ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
...................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... .............  
3. บทความที่นักเรียนศึกษามีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง สรุปเป็นประเด็นให้ชัดเจน 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................... ................................................................................... 

 สมชายรู้สึกขัดแย้งกับเพื่อนๆในกลุ่มที่ต้องการทำรายงานเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เพราะ

เขาต้องการทำรายงานเรื่องพลังงานลมมากกว่า สมชายพยายามระงับความรู้สึกไม่พอใจ และไม่ได้

แสดงพฤติกรรมใดๆออกไป แต่จริงๆแล้ววิรัชซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็รู้สึกขัดแย้งเช่นกัน เพราะเขา

ต้องการทำเรื่องพลังงานน้ำ วิรัชคิดว่าเขาควรมีโอกาสได้แสดงความต้องการของตนเอง แต่

พฤติกรรมการแสดงออกของวิรัชค่อนข้างรุนแรง ทำให้เพื่อนบางคนที่ต้องการทำรายงานเรื่อง

พลังงานแสงอาทิตย์ไม่พอใจ และแทนที่ต่างฝ่ายจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมีเหตุผล กลับ

กลายเป็นการพูดโต้แย้งกันไปมาซึ่งตลอดเวลาดังกล่าว สมชายได้แต่นั่งเงียบไม่แสดงความคิดเห็น

ว่าตัวเขาเองก็ไม่ต้องการทำรายงานเรื่องพลังแสงอาทิตย์ เพราะเกรงว่าจะเป็นการสนับสนุนวิรัช 

ซึ่งจะทำให้เพื่อนคนอ่ืนๆไม่พอใจเขาไปด้วย 

 

 

ใบงานกิจกรรมที่ 7 

 



30 

 

แบบประเมินใบงาน 

 

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1 
มีความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สังคม 

     

2 ตระหนักและสามารถเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

     

รวมคะแนน  (10)  

 

ลงชื่อ………………………………………..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 เป้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น 
ลักษณะของความขัดแย้ง ลักษณะของความขัดแย้ง อาจจะแสดงออกมาหรือมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  

2. มีบุคคลหรือฝ่ายอย่างน้อยที่สุด 2 ฝ่าย หรือบุคคล 2 บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและ         
มีปฏิสัมพันธ์บางอย่างต่อกัน 

3. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝ่าย จะมีความเชื่อและค่านิยมเฉพาะ ซึ่งแต่ละบุคคลหรือสมาชิกในแต่ละ
ฝ่ายตระหนักและมองเห็นในความเชื่อและค่านิยมนั้น 

4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละฝ่าย ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการข่มขู่ การลดพลัง 
การกดดันฝ่ายตรงข้าม เพ่ือให้ได้มาซึ่งชัยชนะ 

5. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝ่าย เผชิญหน้ากันหรือแสดงปฏิกิริยาในลักษณะตรงข้ามกันหรือเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกัน 

6. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝ่ายจะแสดงปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดความเหนือกว่าทางด้านอำนาจต่ออีกฝ่าย 
จากลักษณะของความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น จะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซึ่ง
นอกจากจะเกิดระหว่างบุคคลหรือกลุ่มหรือฝ่ายแล้ว ยังเกิดขึ้นในตัวบุคคลด้วย ตัวอย่างเช่น บุคคล
คนหนึ่งอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้ง เช่น นักเรียนอาจจะชอบเพ่ือนในห้องชื่อเอ แต่เออาจจะรักใคร่
ชอบพอสนิทสนมกับบี ซึ่งนักเรียนไม่ชอบบี ความรู้สึกขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ความ
ยุ่งยากในการตัดสินใจก็จะเกิดข้ึนว่าควรจะเลิกคบกับเอหรือไม่ เป็นต้น  

สาเหตุหรือที่มาของความขัดแย้ง  
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหรือแหล่งต่างๆ ดังนี้ มนุษย์สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  
1. ความไม่เข้าใจกัน 
2. ความสัมพันธ์ที่เพิกเฉยและไม่เก้ือกูลกัน 
3. ความล้มเหลวของการสื่อความหมายอย่างเปิดเผยและซื่อตรง 
4. บรรยากาศของการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความกดดัน และการแข่งขัน 
5. การับรู้ของบุคคลที่อยู่ในสภาวการณ์ของความขัดแย้งที่มีผลต่อบุคคลอ่ืน ในสภาวการณ์นั้น        
ซึ่งเป็นไปในทางส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง 
6. การแข่งขันเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งรางวัลที่มีอยู่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นสิ่ งตอบแทนอ่ืนๆ สถานภาพ           
ความรับผิดชอบ และอำนาจ 

เสริมความรู้ 
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7. องค์ประกอบส่วนบุคคล ความขัดแย้งอาจเกิดจากบุคลิกภาพส่วนบุคคล เช่น การมีสัญชาตญาณ
ของความรุนแรง ก้าวร้าว ต้องการการกแข่งขัน ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีมากน้อยแตกต่างกัน 

ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง  
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับแนวคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนมอง        

ความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เป็นของคู่กับความรุนแรง สำหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในปัจจุบัน มีแนวความคิดว่า
ความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความขัดแย้งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นให้          
คนพยายามแก้ปัญหา โดยเปลี่ยนความขัดแย้งให้มีประโยชน์และสร้างสรรค์  

ในกรณีที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีความขัดแย้งกัน อาจจะก่อให้เกิด      
การบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต รวมไปถึงบุคคลอ่ืนอาจได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำนั้นๆ ซึ่งไม่ได้        
มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มนี้แต่อย่างใด จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจจะขยาย
วงกว้างกลายเป็นความขัดแย้งของคนกลุ่มใหญ่ จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งปัญหาความรุนแรง
ดังกล่าวจะมีผลต่อคุณภาพการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนกลุ่มนี้ตามไปด้วย เกิดภาพพจน์ทางด้านลบของ
สมาชิกในกลุ่มและของสถาบันทางการศึกษาที่กลุ่มสังกัดอยู่ รวมถึงความวิตกกังวล ความกลัวของประชาชน 
ในสังคมท่ีมีต่อกลุ่มเหล่านี้  
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้ง  

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง หมายถึง การลดหรือขจัดความขัดแย้ง เพื่อทำให้พฤติกรรมของการขัดแย้ง
หายไปหรือสิ้นสุดลง ซึ่งปัญหาด้านความขัดแย้งของวัยรุ่น มีแนวทางแก้ปัญหา ดังนี้  

1. ให้คำแนะนำแก่วัยรุ่นที่มีปัญหา โดยหาบุคลากรที่มีประสบการณ์  เข้าใจความรู้สึ กและ            
ความต้องการของวัยรุ่นมาช่วยแก้ปัญหา 

2. ครู อาจารย์ และผู้ปกครองต้องเข้าใจปัญหาความขัดแย้งและหาแนวทางแก้ไข เช่น การแก้ปัญหา
โดยการใช้แนวคิดเชิงบวก การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยไม่
ใช้ความรุนแรง 

3. วัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรง สามารถใช้หลักธรรมเพ่ือช่วยระงับอารมณ์ได้ เช่น การฝึกวิปัสสนาเจริญ
สติปัฏฐานหรือฝึกอานาปานสติ เป็นต้น 

4. จัดให้มีโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
5. มีวิธีการหรือกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งโดยใช้หลักการประนีประนอม 

ทักษะการสื่อสารกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งซึ่งทำให้เกิดการใช้ความรุนแรง อาจเป็นเพราะทักษะการสื่อสาร         

ไม่ดีพอซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา  
การสื่อสาร หมายถึง การนำข่าวสารส่งไปยังที่หมายโดยการพูดหรือการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ดังนั้น 

การสื่อสารจึงเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จของความสัมพันธ์ ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนลงได้ 
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กระบวนการสื่อสาร มีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการของการสื่อสาร
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้ส่งข่าวสาร สื่อที่ใช้ส่งข่าวสาร และผู้รับข่าวสาร  

ทักษะการสื่อสารเพ่ือลดและแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วย
ลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งควรเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ดังนี้  

1. การเป็นผู้ส่งข่าวสารที่ดี ต้องเป็นผู้ที่ส่งและรับข่าวสารได้ดี มีทักษะพูดที่ดี เช่น พูดด้วยระดับ
น้ำเสียงที่เหมาะสม ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป ชัดถ้อยชัดคำ พูดตรงประเด็น ขณะพูดควรหันหน้าให้
ผู้ฟัง เป็นต้น 

2. การรับข่าวสารและการเป็นผู้ฟังที่ดี ควรทักษะการฟังที่ดี เช่น ฟังอย่างตั้งใจ และทบทวนสิ่งที่ฟัง
อย่างมเีหตุผล มีสมาธิในการฟัง เป็นต้น 

ที่มา:  http://krukheao1.blogspot.com/ 
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หน่วยที่ 4 
ความปรองดอง สมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง 

                           กิจกรรมที่ 8  ส.ญ.สวยด้วยสองมือ    (10 คะแนน) 
 

❖ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  
- จุดเน้นที่ 5   ความมีวินัยในตนเอง 

ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล           
ที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

- ผลการเรียนรู้     
   ข้อที่ 6 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
❖ การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม ( Home room ) 

- ด้านการปรับตัว   
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- ความเสียสละ -    การทำงานร่วมกัน  
- การเป็นคนมีน้ำใจ -    การพัฒนาโรงเรียน   
- การรักษาความสะอาด 
- ความสำนึกตนเองต่อสังคม  
- ประโยชน์ที่ทำจากการกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 

❖ การดำเนินกิจกรรม  
1. ครูที่ปรึกษาร่วมอภิปรายกับนักเรียนถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน แล้วให้
นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนที่นักเรียนประทับใจ               
และไม่ประทับใจโดยบอกเหตุผลให้ชัดเจน 
2. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างกิจกรรม        
ที่นักเรียนจะสามารถช่วยให้บริเวณต่างๆของโรงเรียนสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น  
3. ครูที่ปรึกษาอธิบายการดำเนินกิจกรรม ส.ญ.สวยด้วยสองมือ และการประเมิน
คะแนนนักเรียนรายบุคคลจากการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย หน้าที่เวรรักษาความสะอาดห้องเรียนที่นักเรียน
รับผิดชอบและหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณเขตพ้ืนที่พัฒนา  

 
 

กิจกรรมที่ 8 
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