
วชิาหนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม
หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี พทุธศกัราช 2556

วัลลภา อยูท่อง

หน่วยศกึษานเิทศก ์สอศ.

การจดัการเรยีนรู ้



เป้าหมายการอาชวีศกึษา 

เพือ่ผลติและพัฒนาก าลังคนในดา้นวชิาชพีระดับฝีมอื ระดับ

เทคนคิและระดับเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นการยกระดับการศกึษา

วิชาชีพใหสู้งขึ้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  โดยน าความรูใ้นทางทฤษฏอีันเป็นสากลและ

ภมูปัิญญาไทยมาพัฒนาผูรั้บการศกึษาใหม้คีวามรูค้วามสามารถ

ในทางปฏบิัตแิละมสีมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชพี

ในลกัษณะผูป้ฏบิตัหิรอืผูป้ระกอบอาชพีโดยอสิระได ้

มาตรา 6

Wanlapha Jun 58



การจดัอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพี

ใหจั้ดตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการการอาชวีศกึษาก าหนด 
ดังตอ่ไปนี้

มาตรา 9

• หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

• หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

• หลักสตูรปรญิญาตรสีายเทคโนโลย/ีปฏบิตักิาร

• หลักสตูรเพือ่อาชพี/ศกึษาตอ่/กลุม่เฉพาะ
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รปูแบบการจดัการอาชวีศกึษาและฝึกอบรมวชิาชพี

1.  การศกึษาในระบบ
2.  การศกึษานอกระบบ
3.  การศกึษาระบบทวภิาคี

สถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบันสามารถจัดการศกึษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกันก็ได ้ เพื่อ
ประโยชน์ในการผลติและพัฒนาก าลังคน ทัง้นี้ ตอ้งมุ่งเนน้
การจัดการศกึษาระบบทวภิาคเีป็นส าคญั

มาตรา 8
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การพฒันาหลกัสตูรการอาชวีศกึษา

กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2556

มาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษา ระดบั ... พ.ศ. 2556

กรอบคณุวฒุกิารศกึษาวชิาชพี สาขาวชิา ...

หลักสตูร ... ประเภทวชิา ... สาขาวชิา ...
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เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการก าหนดกรอบคุณวุฒิ

การศกึษาวชิาชพี ใหส้ถานศกึษาหรอืสถาบันการอาชวีศกึษา

ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัด

การเรยีนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา ให ้

สามารถผลติผูส้ าเร็จการศกึษาทีม่คีุณภาพ และเพือ่ประโยชน์

ตอ่การรับรองมาตรฐานคณุวฒุผิูส้ าเร็จการศกึษา

กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2556
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ระดบัคณุวฒุอิาชวีศกึษา ประกอบดว้ย

1) ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี

2) ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

3) ระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิาร

กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2556
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คณุภาพของผูส้ าเร็จการศกึษาทกุระดบัคณุวฒุิ
ประเภทวชิา และสาขาวชิาตา่ง ๆ จะตอ้งครอบคลมุ
อยา่งนอ้ย  3 ดา้น คอื

1. ดา้นคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

2. ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั่วไป   

3. ดา้นสมรรถนะวชิาชพี 

กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2556
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ดา้นคณุลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค์

ดา้นสมรรถนะหลกั

และสมรรถนะท ัว่ไป 

ดา้นสมรรถนะ

วชิาชพี

-คณุธรรม จรยิธรรม 

-จรรยาบรรณวชิาชพี 

-พฤตกิรรมลักษณะนสิยั

-ทักษะทางปัญญา

- ความรูแ้ละทักษะการสือ่สาร
- การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การพัฒนาการเรยีนรูแ้ละการ
ปฏบิตังิาน 
-การท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ 
-การใชก้ระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร ์
-การประยกุตใ์ชต้วัเลข 
-การจัดการและการพัฒนางาน

สมรรถนะทีป่ระยกุตใ์ช ้

ความรูแ้ละทักษะใน
สาขาวชิาชพี ตามระดบั
คณุวฒุ ิและระดับ
สาขาวชิา

กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2556
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รอ้ยละ 20 
ในแตล่ะรายวชิา



การพฒันาหลกัสตูรการอาชวีศกึษา

กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2556

มาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษา ระดบั ... พ.ศ. 2556

กรอบคณุวฒุกิารศกึษาวชิาชพี สาขาวชิา ...

หลักสตูร ... ประเภทวชิา ... สาขาวชิา ...
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เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชวีศกึษา สถานศกึษา ใชเ้ป็นแนวทางใน

การพัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน

และการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา ใหส้ามารถผลติ

ผูส้ าเร็จการศกึษาทีม่คีุณภาพ และเพือ่ประโยชน์ต่อการ

รับรองมาตรฐานคณุวฒุผิูส้ าเร็จการศกึษา

มาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษา ระดบั ...
พ.ศ. 2556
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กรอบคณุวฒุกิารศกึษาวชิาชพี

ปวช. ปวส. ป. ตรี
• สมรรถนะระดบัฝีมอื 
ตามสาขาอาชพี

• คดิ วเิคราะห์
แกปั้ญหา วางแผน
ด าเนนิการ ตรวจสอบ

• บรูณาการความรู ้
ระดบัผูป้ฏบิตังิาน 

• มคีณุธรรม จรยิธรรม
และกจินสิยัทีด่ี

• สมรรถนะระดบัเทคนคิ 
ตามสาขาอาชพี

• คดิ วเิคราะห์
แกปั้ญหา วางแผน
จัดการ ตรวจสอบ
แนะน า สอนงาน

• บรูณาการความรู ้
ระดบัผูค้วบคมุงาน 

• มคีณุธรรม จรยิธรรม
และกจินสิยัทีด่ี

• สมรรถนะระดบั
เทคโนโลยตีาม
สาขาอาชพี

• ออกแบบ จัดการ 
ตรวจสอบ แนะน า 
สอนงาน พัฒนางาน

• บรูณาการความรู ้
ระดบันักเทคโนโลยี

• มคีณุธรรม จรยิธรรม
และกจินสิยัทีด่ี
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หลกัการของหลกัสตูร : ปวช. 2556
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1. เป็นหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีหลังมัธยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเทา่ดา้นวชิาชพี                
ที่สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ประชาคมอาเซยีน เพือ่ผลติและพัฒนาก าลงัคนระดบัฝีมอืใหม้สีมรรถนะ มคีณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชพีอสิระ 

2. เป็นหลักสตูรทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ลอืกเรยีนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการ
ปฏบิัตจิรงิ สามารถเลอืกวธิกีารเรยีนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้รยีน เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
สามารถเทยีบโอนผลการเรยีน สะสมผลการเรยีน เทยีบความรูแ้ละประสบการณ์จากแหล่ง
วทิยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชพีอสิระ

3. เป็นหลกัสตูรทีส่นับสนุนการประสานความรว่มมอืในการจัดการศกึษารว่มกนัระหวา่งหน่วยงาน
และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครัฐและเอกชน

4. เป็นหลักสตูรทีเ่ปิดโอกาสใหส้ถานศกึษา สถานประกอบการ ชมุชนและทอ้งถิน่ มสีว่นร่วมใน
การพัฒนา หลักสตูรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกับสภาพยทุธศาสตรข์องภมูภิาค 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ



หลกัการของหลกัสตูร : ปวช. 2556
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1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีหลังมัธยมศกึษาตอนตน้

หรือเทยีบเท่าดา้นวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิแผนการศกึษาแห่งชาต ิและประชาคมอาเซยีน เพือ่

ผลติและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมอืใหม้สีมรรถนะ มคีณุธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพี สามารถประกอบอาชพีไดต้รงตามความ

ตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชพีอสิระ 



จดุหมายของหลกัสตูร : ปวช. 2556
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1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชพีสอดคลอ้งกับมาตรฐานวชิาชพี สามารถน าความรู ้ทักษะ
และประสบการณ์ในงานอาชพีไปปฏบิัตงิานอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เลอืกวถิกีารด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน  สรา้งสรรคค์วามเจรญิตอ่ชมุชน ทอ้งถิน่และประเทศชาติ

2. เพื่อใหเ้ป็นผูม้ีปัญญา มีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์ ใฝ่เรียนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติและการประกอบอาชพี 
สามารถสรา้งอาชพี มทีักษะในการจัดการและพัฒนาอาชพีใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ

3. เพือ่ใหม้เีจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี มคีวามม่ันใจและภาคภมูใิจในวชิาชพีทีเ่รยีน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถท างาน
เป็นหมูค่ณะไดด้ ีโดยมคีวามเคารพในสทิธแิละหนา้ทีข่องตนเองและผูอ้ืน่

4. เพือ่ใหเ้ป็นผูม้พีฤตกิรรมทางสังคมทีด่งีาม ทัง้ในการท างาน การอยู่ร่วมกัน การตอ่ตา้นความรุนแรงและสารเสพ
ตดิ มคีวามรับผดิชอบตอ่ครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถิน่และประเทศชาต ิอทุศิตนเพือ่สังคม เขา้ใจและเห็นคณุคา่
ของศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น มีจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง รูจั้กใชแ้ละอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ี

5. เพื่อใหม้ีบุคลกิภาพที่ด ีมีมนุษยสัมพันธ ์มีคุณธรรม จรยิธรรม และวนัิยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์     
ทัง้รา่งกายและจติใจ เหมาะสมกบังานอาชพี

6. เพือ่ใหต้ระหนักและมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงของประเทศและโลก มคีวามรัก
ชาต ิส านกึในความเป็นไทย เสยีสละเพือ่สว่นรวม ด ารงรักษาไวซ้ ึง่ความม่ันคงของชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ



จดุหมายของหลกัสตูร : ปวช. 2556
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2. เพือ่ใหเ้ป็นผูม้ปัีญญา มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้เพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชวีติและการประกอบอาชพี สามารถสรา้งอาชพี มีทักษะในการจัดการและ
พัฒนาอาชพีใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ

3. เพื่อใหม้เีจตคตทิีด่ตี่ออาชพี มคีวามมั่นใจและภาคภูมใิจในวชิาชพีทีเ่รยีน รัก
งาน รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดด้ ีโดยมคีวามเคารพในสทิธิ
และหนา้ทีข่องตนเองและผูอ้ืน่

4. เพือ่ใหเ้ป็นผูม้พีฤตกิรรมทางสงัคมทีด่งีาม ทัง้ในการท างาน การอยู่รว่มกนั การ
ตอ่ตา้นความรุนแรงและสารเสพตดิ มคีวามรับผดิชอบตอ่ครอบครัว หน่วยงาน 
ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่าของ
ศลิปวัฒนธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ มจีติส านกึดา้นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
รูจั้กใชแ้ละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ี



จดุหมายของหลกัสตูร : ปวช. 2556
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5. เพือ่ใหม้บีคุลกิภาพทีด่ ีมมีนุษยสมัพันธ ์มคีณุธรรม จรยิธรรม และวนัิยในตนเอง 
มสีขุภาพอนามัยทีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกายและจติใจ เหมาะสมกบังานอาชพี

6. เพือ่ใหต้ระหนักและมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงของ
ประเทศและโลก มคีวามรักชาต ิส านกึในความเป็นไทย เสยีสละเพือ่ส่วนรวม 
ด ารงรักษาไวซ้ ึง่ความมั่นคงของชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ



การพฒันาหลกัสตูรการอาชวีศกึษา

กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2556

มาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษา ระดบั ... พ.ศ. 2556

กรอบคณุวฒุกิารศกึษาวชิาชพี สาขาวชิา ...

หลักสตูร ... ประเภทวชิา ... สาขาวชิา ...
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มาตรฐานการศกึษาวชิาชพี

หมายถงึ ขอ้ก าหนดแกนกลางทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐานในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรสาขาวชิาของแต่ละระดับ

การศึกษา ที่ระบุถึงสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะวชิาชพี คณุลักษณะทีพ่งึประสงคแ์ละโครงสรา้ง

หลกัสตูรสาขาวชิา
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คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์: ปวช. 2556
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1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความ
เสยีสละ ความซือ่สัตยส์ุจรติ ความกตัญญูกตเวท ี ความอดกลัน้  
การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนัน  การมจีติส านกึและเจตคตทิีด่ตีอ่ 
วชิาชพีและสงัคม เป็นตน้

2. ดา้นพฤตกิรรมลักษณะนิสัย ไดแ้ก่ ความมีวนัิย ความรับผดิชอบ 
การมมีนุษยสมัพันธ ์  ความเชือ่มั่นในตนเอง ความรักสามัคค ีขยัน 
ประหยัด อดทน การพึง่ตนเอง เป็นตน้

3. ดา้นทักษะทางปัญญา ไดแ้ก ่ความรูใ้นหลักทฤษฎ ีความสนใจใฝ่รู ้
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ความสามารถในการคดิ วเิคราะห ์เป็นตน้

รอ้ยละ 20 ในแตล่ะรายวชิา



1. หมวดวชิาทักษะชวีติ ไมน่อ้ยกวา่ 22 นก.

2. หมวดวชิาทักษะวชิาชพี ไมน่อ้ยกวา่ 71 นก.

2.1 กลุม่ทักษะวชิาชพีพืน้ฐาน (18)

2.2 กลุม่ทักษะวชิาชพีเฉพาะ (24)

2.3 กลุม่ทักษะวชิาชพีเลอืก ไมน่อ้ยกวา่ (21)

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชพี (4)

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี (4)

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมน่อ้ยกวา่ 10 นก.

4. กจิกรรมเสรมิหลักสตูร (2 ชม./สปัดาห)์ - นก.

รวมไมน่อ้ยกวา่ 103 นก.

โครงสรา้งหลกัสตูร ปวช. 2556
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เอกสารวชิาการ 2557
สอศ. - ป.ป.ช.

คณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิมและ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของผูส้ าเร็จการศกึษา
ตามระดบัคณุวฒุอิาชวีศกึษา
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รอ้ยละ 20 ในแตล่ะรายวชิา



แนวทางการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ

เอกสารวชิาการ 2557
หนว่ยศกึษานเิทศก ์สอศ.

คณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิมและ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของผูส้ าเร็จการศกึษา
ตามระดบัคณุวฒุอิาชวีศกึษา
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รอ้ยละ 20 ในแตล่ะรายวชิา



หมวดวชิาทักษะชวีติ

หลกัสตูร ปวช. 2556

• กลุม่วชิาภาษาไทย
• กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศ
• กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์
• กลุม่วชิาคณศิาสตร์
• กลุม่วชิาสงัคมศกึษา
• กลุม่วชิาสขุศกึษาและพลศกึษา
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หมวดวชิาทกัษะชวีติ ไมน่อ้ยกวา่ 22 นก.

1.1 กลุม่วชิาภาษาไทย (3 นก.)
1.2 กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศ (6 นก.)
1.3 กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์ (4 นก.)
1.4 กลุม่วชิาคณติศาสตร์ (4 นก.)
1.5 กลุม่วชิาสงัคมศกึษา (3 นก.)
1.6 กลุม่วชิาสขุศกึษาและพลศกึษา (2 นก.)

ใหเ้รยีนรายวชิาล าดับแรกของทุกกลุ่มวชิาหรอืตามทีก่ลุ่มวชิาก าหนด
และเลือกเรียนรายวชิาส่วนที่เหลือตามที่ก าหนดในแต่ละกลุ่มวชิา ให ้
สอดคลอ้งหรอืสมัพันธก์บัสาขาวชิาทีเ่รยีนอกี รวมไมน่อ้ยกวา่ 22  หน่วยกติ
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กรอบมาตรฐานสมรรถนะ กลุม่วชิาสงัคมศกึษา
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1. ด ารงตนตามหลักธรรม ศลีธรรม จรยิธรรม ศาสนพธิขีองศาสนา

2. ด ารงตนเป็นพลเมอืงดี

3. ประยกุตใ์ชข้อ้มลูทางประวัตศิาสตร ์การเมอืงการปกครอง การธ ารง
ความเป็นไทย การอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทยและประชาคมอาเซยีน

4. ใชห้รอืประยกุตใ์ชข้อ้มลูทางภมูศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิของไทยและ
กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

5. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั

สามารถพัฒนาในลักษณะจ าแนกเป็นรายวชิาหรอืบรูณาการ     



กลุม่วชิาสงัคมศกึษา  (ไมน่อ้ยกวา่ 3  นก.)

2000-1501 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 2-0-2

2000-1502 ทักษะชวีติและสงัคม 2-0-2

2000-1503 ภมูศิาสตรแ์ละประวัตศิาสตรไ์ทย 2-0-2

2000-1504 อาเซยีนศกึษา 1-0-1

2000-1505 เหตกุารณปั์จจบุัน 1-0-1

2000-1506 วัฒนธรรมอาเซยีน 1-0-1

2000-1507 ประวตัศิาสตรช์าตไิทย 1-0-1
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สถานศกึษา/สถาบนัสามารถพัฒนาเพิม่เตมิในลักษณะจ าแนกเป็น
รายวชิาหรอืบรูณาการ     



แนวทางการจัดสาระการเรยีนรู ้

เรือ่ง คณุธรรม จรยิธรรม
และความเป็นไทย
ในหลกัสตูรการอาชวีศกึษา

เอกสารวชิาการ 2557
หนว่ยศกึษานเิทศก ์สอศ.
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สาระการเรยีนรู ้

เรือ่ง การมสีว่นรว่มของประชาชน
ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในหลักสตูร ปวช.2556 .. กลุม่วชิาสงัคมศกึษา
และ ปวส. 2557 .. กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์

เอกสารวชิาการ 2557
สอศ. - สช. - ป.ป.ช.
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เอกสารวชิาการ 2558
หนว่ยศกึษานเิทศก ์สอศ.

แนวทางการประเมนิพฤตกิรรม

ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา
ตามคา่นยิมหลกัของคนไทย
12 ประการ
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ปฏริปูการสอนภาษาไทย ประวตัศิาสตร์
หนา้ทีพ่ลเมอืง 
ปีงบประมาณ 2558

โครงการ
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เอกสารวชิาการ 2558
หนว่ยศกึษานเิทศก ์สอศ.

คูม่อืครู

วชิาหนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม
ระดบั ปวช. 2556

Wanlapha Jun 58



เอกสารวชิาการ 2558
หนว่ยศกึษานเิทศก ์สอศ.

คูม่อืครู

หมายถงึ เอกสารที่ใหค้วามรูเ้รื่องใด

เรื่องหนึ่งส าหรับครูผู ส้อน ซึ่งอธิบาย

ขัน้ตอนและวธิกีารใชอ้ย่างเป็นระบบ เพือ่

แนะน าขัน้ตอนการใชใ้หค้รูผูส้อนสามารถ

น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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เอกสารวชิาการ 2558
หนว่ยศกึษานเิทศก ์สอศ.

สาระของคูม่อืคร ู: สว่นหนา้

• ความเป็นมาและวัตถปุระสงค์

• ขอบขา่ยสาระการเรยีนรูข้องรายวชิา 

• การน าคูม่อืครไูปใช ้

• สว่นประกอบของแผนการจัดการเรยีนรู ้

• แนวทางการจัดการเรยีนรู ้

• แนวทางการวดัและประเมนิผล

• บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีน 
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2000-1501 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 2-0-2                          
(Civil  Duties  and  Moral)

จดุประสงคร์ายวชิา
1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัครอบครัวและสถาบนัทางสงัคม สทิธหินา้ทีข่องพลเมอืงด ีและ

หลกัธรรมของศาสนา
2. เพือ่ใหป้ฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดตีามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
3. เพือ่ใหป้ฏบิตัตินเป็นศาสนกิชนทีด่ตีามหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับถอื
4. เพือ่ใหต้ระหนักถงึการด ารงชวีติทีถ่กูตอ้งดงีามในฐานะศาสนกิชนและพลเมอืงด ี

สมรรถนะรายวชิา
1. แสดงความรูเ้กีย่วกบัสถาบนัครอบครัวและสถาบนัทางสงัคม สทิธหินา้ทีข่องพลเมอืงด ีและหลักธรรมของ

ศาสนา
2. วเิคราะหห์ลักการของวัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อ

ใชใ้นการด ารงชวีติ
3. น าหลกัศาสนา หลกัธรรม และหลกักฎหมาย มาประยกุตใ์ชเ้พือ่การเป็นพลเมอืงดี

ค าอธบิายรายวชิา
ศกึษาเกีย่วกบั ความส าคญัของสถาบนัครอบครัวและสถาบนัทางสงัคม วฒันธรรม คณุธรรม จรยิธรรม  

คา่นยิมและการด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  สทิธหินา้ทีข่องพลเมอืงดตีามระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ และหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับถอื 
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2000-1501 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 2-0-2                          
(Civil  Duties  and  Moral)

จดุประสงคร์ายวชิา

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถาบันครอบครัวและสถาบัน
ทางสงัคม สทิธหินา้ทีข่องพลเมอืงด ีและหลักธรรมของศาสนา

2. เพื่อใหป้ฏบิัตตินเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

3. เพือ่ใหป้ฏบิัตตินเป็นศาสนกิชนทีด่ตีามหลักธรรมของศาสนาทีต่น
นับถอื

4. เพือ่ใหต้ระหนักถงึการด ารงชวีติทีถ่กูตอ้งดงีามในฐานะศาสนกิชน
และพลเมอืงด ี
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2000-1501 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 2-0-2                          
(Civil  Duties  and  Moral)

สมรรถนะรายวชิา

1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม 
สทิธหินา้ทีข่องพลเมอืงด ีและหลักธรรมของศาสนา

2. วเิคราะหห์ลักการของวัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ใชใ้นการด ารงชวีติ

3. น าหลักศาสนา หลักธรรม และหลักกฎหมาย มาประยุกตใ์ชเ้พือ่
การเป็นพลเมอืงดี
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2000-1501 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 2-0-2                          
(Civil  Duties  and  Moral)

ค าอธบิายรายวชิา

ศกึษาเกีย่วกับ ความส าคัญของสถาบันครอบครัวและสถาบันทาง

สังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและการด ารงชวีติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  สทิธหินา้ที่ของพลเมืองดตีาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

หลักธรรมของศาสนาทีต่นนับถอื 
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หนว่ยที่ ชือ่หนว่ยการเรยีนรู ้
เวลา 
(ชม.)

สปัดาหท์ี่ ชม.ที่

1 สถาบนัทางสงัคมของไทย 4 1-2 1-4

2 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 4 3-4 5-8

3 คณุธรรม จรยิธรรมและคา่นยิมทีพ่งึประสงค์ 6 5-7 9-14

4 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 4 8-9 15-18

5 สทิธ ิหนา้ที ่ความเป็นพลเมอืงดี 6 10-12 19-24

6 หลักธรรมและศาสนพธิทีีส่ าคญัทางศาสนา 10 13-17 25-34

สอบปลายภาค 2 18 35-36

รวม 36 18

2000-1501 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 2-0-2
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เอกสารวชิาการ 2558
หนว่ยศกึษานเิทศก ์สอศ.

สาระของคูม่อืคร ู: สว่นการจัดการเรยีนรู ้

• แนวทางการจัดการเรยีนรู ้

• หน่วยการเรยีนรูแ้ละแนวทางการจัดการ

เรยีนรูร้ายหน่วย (รายการสอน เวลาทีใ่ช ้

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้วธิกีารจัดการเรยีนรู ้

สือ่และแหลง่การเรยีนรู ้

• หลกัฐานการเรยีนรู ้

• การวัดผลประเมนิผล
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หนว่ยการเรยีนรูแ้ละรายการสอน จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ช ัว่โมง

หนว่ยที ่๑  สถาบนัทางสงัคมของไทย                                 4

1. สงัคม

1.1 ความหมายของสงัคม

1.2 ความส าคญัของสงัคม

1.3 องคป์ระกอบของสงัคม

1.4 ประเภทของสงัคม 

1.4.1 สงัคมชนบท

1.4.2 สงัคมเมอืง

1. บอกความหมายของสงัคมได ้

2. อธบิายความส าคญัของสงัคมได ้

3. อธบิายองคป์ระกอบของสงัคมได ้

4. จ าแนกประเภทของสงัคมได ้

หนา้ 24-41
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หนว่ยการเรยีนรูแ้ละรายการสอน จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ช ัว่โมง

หนว่ยที ่๑  สถาบนัทางสงัคมของไทย                                 4

2. สถาบนัทางสงัคม

2.1 สถาบนัชาต ิศาสนาและ        

พระมหากษัตรยิ์

2.1.1 ความหมายของสถาบนัชาต ิ

ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์

2.1.2 ความส าคญัของสถาบนัชาต ิ

ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์

2.1.3 การเทดิทนูสถาบนัชาติ

ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์

5. บอกความหมายของสถาบนัชาต ิศาสนา

และพระมหากษัตรยิไ์ด ้

6. อธบิายความส าคญัของสถาบนัชาต ิ 

ศาสนาและพระมหากษัตรยิไ์ด ้

7. ระบแุนวทางการปฏบิตัตินในวนัส าคญั ที่

เกีย่วขอ้งกบัการเทดิทนูสถาบนัชาติ

ศาสนาและพระมหากษัตรยิไ์ด ้

หนา้ 24-41



Sohk /ภขภ๗

2000-1501 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 2-0-2

Wanlapha Jun 58

หนว่ยการเรยีนรูแ้ละรายการสอน จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ช ัว่โมง

หนว่ยที ่๑  สถาบนัทางสงัคมของไทย                                 4

2.2 สถาบนัครอบครัว

2.2.1 ความหมายของสถาบนั             

ครอบครัว

2.2.2 ความส าคญัของสถาบนั

ครอบครัว

2.2.3 องคป์ระกอบของครอบครัว

2.2.4 ประเภทของครอบครัว

2.2.5 บทบาทหนา้ทีข่องบคุคล  

ในสถาบนัครอบครัว

8. บอกความหมายของสถาบนัครอบครัวได ้

9. อธบิายความส าคญัของสถาบนั      

ครอบครัวได ้

10. อธบิายองคป์ระกอบของสถาบนั      

ครอบครัวได ้

11. จ าแนกประเภทของครอบครัวได ้

12. ระบบุทบาทหนา้ทีข่องบคุคลใน

สถาบนัครอบครัวได ้

หนา้ 24-41
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- บอกความหมายของสงัคมได ้
- บอกความหมายของสถาบนัทางสงัคมแตล่ะประเภทได ้

- บอกความหมายของสังคมและสถาบันทางสังคมแต่ละ
ประเภทได ้



การ
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- ระบบุทบาทหนา้ทีข่องบคุคลในสถาบนั...ได ้

- ระบุบทบาทหนา้ที่ของสถาบันและบุคคลในสถาบัน   
แตล่ะประเภทได ้

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ขอ้ 12, 16, 20, 24, 28, 32



การ
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วธิกีารจดัการเรยีนรู ้

 แบบกรณีศกึษา  Problem Based Learning  แบบสาธติ                

 แบบบรรยาย  แบบอภปิรายกลุม่  แบบระดมสมอง

 อืน่ ๆ



การ
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สือ่และแหลง่การเรยีนรู ้

 เอกสาร/หนงัสอื/ต ารา

.............

 ใบชว่ยสอน   

 ใบความรู ้  ใบกจิกรรม   ใบมอบหมายงาน  

 อืน่ ๆ

 สือ่โสตทศัน์

 วดีทิศัน ์   แผน่ภาพ  รปูภาพ

 อืน่ ๆ

 แหลง่การเรยีนรูอ้ ืน่

 ประสบการณจ์รงิของหนว่ยงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง

 ขอ้มลูสารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ต



การ
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หลกัฐานการเรยีนรู ้

 หลกัฐานความรู ้ไดแ้ก ่การตอบค าถาม รายงาน/บนัทกึผลการเรยีนรู ้แบบทดสอบ

 หลกัฐานการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ผลการปฏบิตังิานรายบคุคล/กลุม่จากกจิกรรมและ

งานมอบหมาย

การวดัผลประเมนิผล

 เครือ่งมอืประเมนิ
 แบบทดสอบภาคความรู ้  แบบประเมนิผลงาน 

 แบบประเมนิการปฏบิตังิาน  แบบประเมนิพฤตกิรรม

 เกณฑก์ารประเมนิ
 การทดสอบภาคความรู ้  การประเมนิผลงาน 

 การประเมนิการปฏบิตังิาน  การประเมนิพฤตกิรรม



เอกสารวชิาการ 2558
หนว่ยศกึษานเิทศก ์สอศ.

การน าคูม่อืครไูปใช ้

• จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้

• จัดท าใบชว่ยสอน

• จัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

• ประเมนิผลการเรยีนรู ้

• สรปุผลการจัดการเรยีนรู ้
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ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

หนว่ยศกึษานเิทศก์
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