


 

 

ค าน า 

 

 หนังสืออา่นเพิม่เติม  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
รายวิชาเพิ่มเตมิ หน้าทีพ่ลเมอืง  เรือ่ง พลเมอืงดีตามวิถีไทย  สรา้งสังคมไทยสันติสุข   
เล่มที่ 1 พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  นี้ได้จดัท าขึ้นโดยผู้จัดท า
ได้วิเคราะห์จากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วดั   ตลอดทั้งสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงช้ันที่ 3 โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรที่ก าหนดไว้  มีกิจกรรมที่เป็นระบบ  ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมด้วยความสุข  
ซึ่งจะท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมอย่างถูกวิธีและมีประสทิธิภาพ 
 หนังสืออา่นเพิม่เติม  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
เรื่อง พลเมอืงดีตามวิถไีทย  สร้างสังคมไทยสันติสุข  เล่มนีส้ าเร็จลงด้วยดีนั้น  เนื่องจาก
ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ขอขอบคุณนายไพฑูรย์  ขันแก้ว  ผูอ้ านวยการ 
โรงเรยีนอ านาจเจรญิ  ซึ่งคอยให้ก าลังใจและค าปรึกษา แนะน า  และขอขอบคณุ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ใหข้้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานครั้งนี้เป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี ้
  ผู้จัดท าหวังว่าหนังสืออา่นเพิ่มเตมิ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรม  เรือ่ง พลเมืองดีตามวิถีไทย  สรา้งสังคมไทยสันตสิุข  เลม่นี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรม  ได้อย่างเหมาะสม  ท าให้ผู้เรยีนมีความรู้ความเขา้ใจและเป็นเยาวชน 
ที่มีคณุภาพต่อไป 
 
                                                                 ปุณญทิพย์  รักภูเสนโพธิ์กุล 
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สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ค าชี้แจงการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับครู ค 

ค าชี้แจงการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับนักเรียน ง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน 3 

เล่มที่ 1 : พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย  5 

     การติดตามข่าวสารบ้านเมือง 5 

     ความกลา้หาญทางจริยธรรม 6 

     การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ด ี 7 

ใบงานเสริมการเรียนรู้ 9 

เฉลยใบงานเสริมการเรียนรู้ 10 

แบบทดสอบหลังเรียน      11 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน      13 

บรรณานุกรม      14 
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ค าชี้แจงการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับครู                                  

 
 

 1. หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ  เรื่อง พลเมอืงดีตามวิถไีทย  สร้างสังคมไทยสันติสุข  
จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิม่เติม หน้าทีพ่ลเมือง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  มจี านวนทั้งหมด  9  เล่ม  ดังนี ้
 เล่มที่  1  เรื่อง  พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 เล่มที่  2  เรื่อง  การมีสว่นร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจรรม 
       ของห้องเรยีนและโรงเรยีน 
 เล่มที่  3  เรื่อง  การตรวจสอบข้อมลู  
 เล่มที่  4  เรื่อง  การรู้ทนัข่าวสาร  
 เล่มที่  5  เรื่อง  ความหลากหลายทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชีย 
 เล่มที่  6  เรื่อง  การอยูร่่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 เล่มที่  7  เรื่อง  ความขดัแย้ง 
 เล่มที่  8  เรื่อง  การแกป้ัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี
 เล่มที่  9  เรื่อง  คณุลักษณะของผู้มีวินยัเป็นของตนเอง 
 2.  ให้นักเรียนศึกษาหนังสืออา่นเพิม่เติมนี้ด้วยตัวเอง  โดยก าหนดเวลา 
ให้เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน 
 3.  แนะน าวิธีการใช้หนังสืออา่นเพิม่เติมให้นักเรียนเข้าใจก่อนน าไปใช้ 
 4.  ควรดูแลนักเรยีนอยา่งใกล้ชิดและคอยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหา 
 
 
 

 

ค 



 

 

 

ค าชี้แจงการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับนักเรียน                                  

 
 

 หนังสืออา่นเพิม่เติม  เรือ่ง พลเมืองดีตามวิถีไทย สรา้งสังคมไทยสันติสขุ   
จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิม่เติม หน้าทีพ่ลเมือง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
โดยนักเรียนสามารถศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองและน าไปปฏิบัติจริง  นักเรียนจะได้
ประโยชน์จากบทเรยีนตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ด้วยการปฏิบัติงาน 
ตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.  นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ 
 2.  นักเรียนศึกษาจุดปะสงค์การเรยีนรู้ก่อนลงมือศึกษาหนังสืออ่านเพิม่เติม 
 3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนจ านวน  10  ข้อลงในกระดาษค าตอบ 
ที่ครูแจกให้  และทบทวนอีกครั้งเมือ่ท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว 
 4.  ตรวจค าตอบจากเฉลย  นักเรยีนไมค่วรเปิดดูเฉลยค าตอบก่อน  ควรมีความ
ซื่อสัตย์ตอ่ตนเอง  และบันทึกคะแนนก่อนเรยีน 
 5.  นักเรียนท าใบงานเสริมความรู้ให้เรยีบร้อย  แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย   
ถ้าตอบผิดให้นักเรียนกลับไปศึกษาบทเรยีนและท าใบงานเสริมความรูอ้ีกครั้ง 
 6.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน  ตรวจค าตอบจากเฉลย  บันทึกผลคะแนน
หลังเรียน  แล้วน าผลคะแนนที่ได้ไปเปรยีบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน 
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ผลการเรียนรูช้ั้นป ี

 
 

ผลการเรียนรู้ชั้นป ี
 ข้อ 6  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย 
 ข้อ 10  ปฏิบตัิตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง 
 

 

สาระส าคัญ 

 
 

สาระส าคัญ 
 ในฐานะนักเรียนการติดตามข่าวสารบ้านเมือง  ความกล้าหาญทางจริยธรรม และการ
เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่นกัเรียนสามารถมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย  
 

 

สาระการเรียนรู ้

 
 

สาระการเรียนรู ้
 1.  การติดตามข่าวสารบ้านเมือง 
 2.  ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 3.  การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 

 1.  วิเคราะห์ความส าคัญของการติดตามข่าวสารบ้านเมืองได้ 
 2.  วิเคราะห์การกระท าที่แสดงออกถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมได้ 
 3.  เสนอวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้น าและสมาชิกที่ดีของห้องเรียน และโรงเรียนได้ 
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 กระดาษค าตอบ 

 
           

 

ชื่อ-นามสกลุ.........................................................ชั้น.............เลขที่.......... 
 
 
  ทดสอบก่อนเรียน           ทดสอบหลังเรียน 

 
ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 
1      1     
2      2     
3      3     
4      4     
5      5     
6      6     
7      7     
8      8     
9      9     
10      10     

 
 
 

สรุปการประเมิน  ให้นักเรียนกรอกคะแนนก่อนและหลังเรียนลงในช่องผลการประเมิน 
 

 

 

ผลการประเมิน 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 
 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว และท าเครื่องหมาย ( )  
         ลงในกระดาษค าตอบ (10 คะแนน) 
1. การกระท าของบุคคลใดเป็นแบบอย่างในการติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างมีวิจารณญาณ 
     ก.  แมวแชร์ข่าวมะนาวเป็นสมุนไพรแก้พิษงูให้เพื่อนสนิทผ่านเฟซบุ๊ก 
     ข.  เสือติดตามรายการข่าวทางโทรทัศน์ท่ีตนเองชื่นชอบเป็นประจ าทุกวัน 
     ค.  กระต่ายน าข่าวเรื่องมะนาวเป็นสมุนไพรแก้พิษงูมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
     ง.  หนูดีใช้มะนาวปฐมพยาบาลผู้ป่วยหลังจากอ่านข่าวมะนาวเป็นสมุนไพรแก้พิษงูใน
หนังสือพิมพ์ 
2.  ในฐานะนักเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้หลายประการ 
ยกเว้น ข้อใด 
     ก.  ติดตามข่าวสารบ้านเมือง            ข.  กล้าพูด กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง 
     ค.  ต่อต้านการรณรงค์เร่ืองการปลูกต้นไม้           ง.  เป็นผู้น าและเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
3.  ข้อใดไม่ใช่ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
     ก.  ทองดีสมัครเป็นหัวหน้านักเรียนระดับ ม.2   
     ข.  ทองมีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน     
     ค.  ทองสุขไปลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภานักเรียน 
     ง.  ทองแดงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
4.  การกระท าในข้อใดแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
     ก.  องุ่นยอมรับเมื่อกระท าผิด    
     ข.  ฟักทองไม่ส่งการบ้านรายวิชาสังคมศึกษา 
     ค.  ส้มโอหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน   
     ง.  แตงโมมาโรงเรียนสายและไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ 
5.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้น าท่ีดี 
     ก.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   ข.  รู้จักแบ่งเวลา 
     ค.  มีความรับผิดชอบ    ง.  โมโหง่าย ท้ิงปัญหา 
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6.  ในการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ข้อใดควรปฏิบัติมากท่ีสุด 
     ก.  ฟังข่าวสารทางวิทยุเป็นประจ าทุกวัน 
     ข.  ตรวจสอบข่าวสารจากแหล่งข่าวท่ีหลากหลาย 
     ค.  ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียว 
     ง.  น าข่าวท่ีถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กมาเล่าให้เพื่อนในห้องเรียนฟัง 
7.  สมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตยควรปฏิบัติตนอย่างไร 
     ก.  เคารพสิทธิของผู้อื่น   ข.  ต่อต้านคนท่ีคิดต่างจากเรา 
     ค.  เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง    ง.  ยึดมั่นในความคิดของตนเอง 
8. การกระท าในข้อใดแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
     ก.  หลีกเลี่ยงการท างานกับคนส่วนรวม 

     ข.  ท างานผิดพลาดแล้วแก้ตัวว่าไม่มีส่วนรู้เห็น 

     ค.  สนับสนุนและยกย่องคนชอบประจบเจ้านาย 
     ง.  คิดริเริ่มและกล้าท าส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
9. พลเมืองดี ควรมีลักษณะท่ีส าคัญอย่างไร  
     ก.  ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 

     ข.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของบ้านเมืองโดยเคร่งครัด 
     ค.  จรรโลงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของคนไทยไว้ 
     ง.   ถูกต้องท้ังข้อ ก ข และ ค 

10. ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการติดตามข่าวสารบ้านเมือง 
     ก.  ชักจูงหรือโน้มน้าวเพื่อนให้เชื่อในข่าวที่ตนเองฟัง 

     ข.  น าข่าวสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
     ค.  ติดตามข่าวสารเพียงช่องทางเดียว 

     ง.  วิจารณ์ข่าวสารในทางเสียหาย 

 
 
 
           เพ่ือนๆ ท าได้ 
           หรือไม่คะ 
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          เรือ่ง พลเมอืงดตีามวิถีประชาธปิไตย 

 
 

 ค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” หมายถึง  พลเมืองท่ีมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 
คือ เป็นผู้ท่ียึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตย 
ในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เป็นสังคมและเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักการทางประชาธิปไตย 
 สิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยให้สังคมไทยมีความสงบสุขและอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข  คือคนไทยทุกคน 
ต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะท าให้ประเทศไทย
เจริญก้าวหน้าได้อย่างดี ในฐานะนักเรียนสามารถแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตยได้ หลายประการ คือ 
 
 1.  การตดิตามขา่วสารบา้นเมือง 

 
 บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึง บทบาท หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังบทบาททางสังคม
ท่ีตนด ารงอยู่  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลท้ังในส่วนตนและสังคม เนื่องด้วย
สังคมไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ในฐานะนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยได้โดยเริ่มจากการติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอ เพื่อจะได้รับรู้ความ
เคลื่อนไหวท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  แล้วสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข่าวสาร
บ้านเมืองจึงมีความหลากหลาย ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีวิธีการติดตามข่าวสารบ้านเมือง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากท่ีสุด โดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
 1. ติดตามข่าวสารหลากหลายครอบคลุมทุกด้าน คือ ศึกษาข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายรอบรู้
ทุกด้าน เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 
 2. ใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสาร ควรติดตามข่าวสารจากส่ือท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้
ข้อมูลจ านวนมาก แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 
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แนวทางการปฏบัิตตินเป็นพลเมอืงดีในการตดิตามข่าวสารบ้านเมอืง  

1. ติดตามข่าวสาร      

อย่างสม่่าเสมอ เพื่อจะได้รับรู้

เหตุการณ์ได้ทันท่วงที และ

น่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์        

ท้ังแก่ตนเองและผู้อื่น 

  

2. แสดงความคิดเห็นใน

ข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดมุมมองและแนวคดิ

ท่ีหลากหลาย และไม่วจิารณ์

ข่าวสารในทางเสียหาย ควร

น่ามาวิเคราะห์แลกเปลี่ยน

อย่างสร้างสรรค์ 

3. ใช้วจิารณญาณในการ

รับชมข่าวสารต่าง ๆ และ

วเิคราะห์ความน่าเช่ือถือ      

ของข่าว ไม่หลงเช่ือข่าวสาร

โดยง่าย 

 

  มีความกล้าหาญในการท าดี 

  มีคุณธรรม จริยธรรมในใจ 

  ไม่เกรงกลัวอ านาจที่ไม่ถูกต้อง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การติดตามข่าวสารบ้านเมืองมีประโยชน์ท้ังต่อตนเองและ
ต่อส่วนรวม คือ ท าให้รับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
เป็นสิ่งท่ีช่วยท าให้โลกทัศน์ของเรากว้างขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และการติดตามข่าวสารบ้านเมือง 
อยู่เสมอ ช่วยท าให้เรา ได้รู้จักคิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  อย่างถูกวิธี 
 
 2.  ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 
 ความกล้าหาญทางจริยธรรม คือ ความกล้าท่ีจะประพฤติตน และแนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตน
ในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมตามคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสังคมต้องการ โดยใช้เหตุผลเป็นหลัก และมุ่ง
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  ซึ่งลักษณะของผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ได้แก ่
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• เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

• รู้จกัแบง่ปันสิ่งของ 

 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

• ยอมรับเม่ือกระท าผิด 

• รับผิดชอบตอ่หน้าท่ี
ของตนเอง 

มีความรบัผิดชอบ 

• บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

• ชอบอาสาช่วยเหลอื 

มีจิตสาธารณะ 

• ปกปอ้งคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ ของตนเอง
และผู้ อ่ืน 

เคารพใน                 

สิทธิมนุษยชน 

 

 แนวทางการปฏิบัติตนเปน็ผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 
  1.  ท าให้เราเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม                                   
  2.  สังคมเกิดความสงบสุข 
  3.  ท าให้เกิดความภาคภูมิในในตนเอง                                                  
  4.  ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
  5.  ท าให้เป็นท่ีรักใคร่                                                                       
  6.  คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
   7.  ช่วยสร้างคุณค่าในตนเอง                                                             
  8.  สังคมพัฒนาในด้านต่างๆ 
  9.  กระตุ้นให้เราเป็นพลเมืองดีอยู่เสมอ                                                  
  10.  สังคมมีความเจริญท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
 
 
 
 3.  การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
 

 

 การอยู่ร่วมกันในสังคม แต่ละคนก็มีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
เป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกของสังคม เราจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสถานะท่ีได้รับมอบหมาย
เพื่อจะได้ท าหน้าท่ีของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเหมาะสม ก่อให้เกิดความส าเร็จในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  ซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้น าและและสมาชิกที่ดีมี 
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ลักษณะผู้น าที่ดี 

มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

มีความรอบรู้ 

กล้าตัดสินใจ 

มีความ

รับผิดชอบ 

มีวิสัยทัศน์ 

ลักษณะสมาชิกที่ดี 

ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ 

ขยัน อดทน 

มีความ

รับผิดชอบ 

สนใจศึกษาหา 

ความรู้ 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นผู้น าและสมาชิกที่ดี คือ ช่วยใหห้น้าท่ีการงานเจริญก้าวหน้า 
ท างานได้ส าเร็จได้ตรงตามเป้าหมาย  สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ  ช่วยให้หน่วยงาน
เข้มแข็งเจริญก้าวหน้า  ช่วยให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สมาชิก 
และเป็นพลังส าคัญที่สร้างความแข็งแรงให้กับสังคม 
  

  

 การปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นหวัใจส าคัญที่จะช่วย 

 พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนทุกคนควรยึดถือปฏิบตัิเพื่อให้ 

 สังคมไทยเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสงบสุข 
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ใบงานเสริมการเรียนรู ้

 
 
ค าช้ีแจง  :  ให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
                ให้สอดคล้องกับหัวข้อท่ีก าหนดให้ลงในตาราง 
 

หัวข้อการปฏิบัติตน แนวทางการปฏิบัติตนเปน็พลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย 
1. การติดตามข่าวสารบ้านเมือง  

 
 
 
 
 
 
 

2. ความกล้าหาญทางจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 

3. การเป็นผู้น าและเป็นสมาชิกที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 9 



 

 

 

ใบงานเสริมการเรยีนรู ้

 
ค าช้ีแจง  :  ให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
                ให้สอดคล้องกับหัวข้อท่ีก าหนดให้ลงในตาราง 
 

หัวข้อการปฏิบัติตน แนวทางการปฏิบัติตนเปน็พลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย 
1. การติดตามข่าวสารบ้านเมือง 1. ติดตามข่าวสารอย่างสม่่าเสมอ ทุกด้าน วิเคราะห์ข้อมูลจากหลาย

แหล่ง และต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร 
2. น่าข่าวสารที่ได้มาเป็นองค์ความรู้ หรือข้อมูลในการตัดสินใจ  
การแก้ปัญหา รวมถึงสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองและสังคม 
3. ควรแสดงความคิดเห็นในข่าวสารต่างๆ อย่างสร้างสรรค์  
และไม่วิจารณ์ข่าวสารในทางเสียหาย  
 

2. ความกล้าหาญทางจริยธรรม 1. คอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอยู่เสมอ รู้จักการให้  
การแบ่งปัน การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
2. ปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน  
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ประจ่าใจและน่าไปปฏิบัติ เช่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การให้อภัย การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
4. ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม 
5. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงออก และคัดค้านเรื่องที่ 
เป็นเท็จ โดยใช้สันติวิธ ี
 

3. การเป็นผู้น าและเป็นสมาชิกที่ดี 1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง 
2. สนใจศึกษาหาความรู้รอบตัวเพ่ือเพ่ิมพูนปัญญา 
3. ไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
4. ปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
มุ่งม่ันในการท่างาน 
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
6. เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว และท าเครื่องหมาย ( )  
         ลงในกระดาษค าตอบ (10 คะแนน) 
1.  สมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตยควรปฏิบัติตนอย่างไร 
     ก.  เคารพสิทธิของผู้อื่น   ข.  ต่อต้านคนท่ีคิดต่างจากเรา 
     ค.  เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง    ง.  ยึดมั่นในความคิดของตนเอง 
2. การกระท าของบุคคลใดเป็นแบบอย่างในการติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างมีวิจารณญาณ 
     ก.  แมวแชร์ข่าวมะนาวเป็นสมุนไพรแก้พิษงูให้เพื่อนสนิทผ่านเฟซบุ๊ก 
     ข.  เสือติดตามรายการข่าวทางโทรทัศน์ท่ีตนเองชื่นชอบเป็นประจ าทุกวัน 
     ค.  กระต่ายน าข่าวเรื่องมะนาวเป็นสมุนไพรแก้พิษงูมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
     ง.  หนูดีใช้มะนาวปฐมพยาบาลผู้ป่วยหลังจากอ่านข่าวมะนาวเป็นสมุนไพรแก้พิษงูใน
หนังสือพิมพ์ 
3. การกระท าในข้อใดแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
     ก.  หลีกเลี่ยงการท างานกับคนส่วนรวม 

     ข.  ท างานผิดพลาดแล้วแก้ตัวว่าไม่มีส่วนรู้เห็น 

     ค.  สนับสนุนและยกย่องคนชอบประจบเจ้านาย 
     ง.  คิดริเริ่มและกล้าท าส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
4.  ข้อใดไม่ใช่ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
     ก.  ทองดีสมัครเป็นหัวหน้านักเรียนระดับ ม.2   
     ข.  ทองมีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน     
     ค.  ทองสุขไปลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภานักเรียน 
     ง.  ทองแดงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
5.  ในฐานะนักเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้หลายประการ 
ยกเว้น ข้อใด 
     ก.  ติดตามข่าวสารบ้านเมือง            ข.  กล้าพูด กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง 
     ค.  ต่อต้านการรณรงค์เร่ืองการปลูกต้นไม้           ง.  เป็นผู้น าและเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
 

11 



 

 

6.  การกระท าในข้อใดแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
     ก.  องุ่นยอมรับเมื่อกระท าผิด    
     ข.  ฟักทองไม่ส่งการบ้านรายวิชาสังคมศึกษา 
     ค.  ส้มโอหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน   
     ง.  แตงโมมาโรงเรียนสายและไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ 
7. ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการติดตามข่าวสารบ้านเมือง 
     ก.  ชักจูงหรือโน้มน้าวเพื่อนให้เชื่อในข่าวที่ตนเองฟัง 

     ข.  น าข่าวสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
     ค.  ติดตามข่าวสารเพียงช่องทางเดียว 

     ง.  วิจารณ์ข่าวสารในทางเสียหาย 

8.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้น าท่ีดี 
     ก.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   ข.  รู้จักแบ่งเวลา 
     ค.  มีความรับผิดชอบ    ง.  โมโหง่าย ท้ิงปัญหา 
9.  ในการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ข้อใดควรปฏิบัติมากท่ีสุด 
     ก.  ฟังข่าวสารทางวิทยุเป็นประจ าทุกวัน 
     ข.  ตรวจสอบข่าวสารจากแหล่งข่าวท่ีหลากหลาย 
     ค.  ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียว 
     ง.  น าข่าวท่ีถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กมาเล่าให้เพื่อนในห้องเรียนฟัง 
10. พลเมืองดี ควรมีลักษณะที่ส าคัญอย่างไร  
     ก.  ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 

     ข.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของบ้านเมืองโดยเคร่งครัด 
     ค.  จรรโลงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของคนไทยไว้ 
     ง.   ถูกต้องท้ังข้อ ก ข และ ค                                                                                                     
              ท าได้ไหมคะ 
                                                                                      นักเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบ 

เรื่อง  พลเมอืงดตีามวถิีประชาธิปไตย 
 

 

            

      
 
 
 
 
 
                                                                                                     

 

 
ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป  

ถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะ 
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ก่อนเรียน 
1. ค  6. ข 
2. ค       7. ก 
3. ข       8. ง 
4. ก       9. ง 9. ง 
5. ง       10. ข 

  

หลังเรียน 
1. ก  6. ก 
2. ค       7. ข 
3. ง        8. ง 
4. ข       9. ข 9. ง 
5. ค       10. ง 
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