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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)
โรงเรียนกาแพง พุทธศักราช ๒๕๖๓
(บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โรงเรียนกาแพง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

คานา
โรงเรียนกำแพง ได้จัดทำเอกสำร “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” เพื่อนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับรำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมือง เพื่อปลูกฝังให้มีควำมตระหนักและให้เห็นควำมสำคัญของ
กำรต่อต้ำนและป้องกันทุจริต พัฒนำค่ำนิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จะนำไปสู่
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยที่มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงจำกหลักสูตรเดิมในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
โรงเรียนกำแพง ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงำนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดทำเอกสำร
ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำเยำวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะกระบวนกำร
คิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
โรงเรียนกำแพง
๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๓

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
วิสัยทัศน์
เป้ำหมำย
สมรรถนะของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร
ผลกำรเรียนรู้
จุดเน้นและขอบข่ำย
โครงสร้ำงหลักสูตร
คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงสร้ำงรำยวิชำ
ภำคผนวก

หน้า
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วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม เป็นศำสตร์ที่มุ่งให้เยำวชนเป็นผู้ที่มีควำมรู้
มีควำมสุขควบคู่คุณธรรม มีควำมพร้อมในกำรดำเนินชีวิตในสังคม โดยมีควำมเป็นผู้นำในทำงที่เหมำะสม
มี ค วำมรั ก ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษั ต ริ ย์ เป็ น พลเมื อ งดี มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ต่ อ ตนเอง สั ง คม
ประเทศชำติและโลก โดยนำเอำควำมรู้จำกอดีต มำสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินชีวิต ศำสนำ วัฒนธรรม
ประเพณี สังคม กำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และตัดสินใจปฏิบัติตนในกำรดำเนินชีวิต
ปกครองดูแลตนเอง กำรใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกำรอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่ำงมีควำมสุข เพื่อก่อให้เกิด
ควำมสงบสุขและสันติภำพในสังคมต่อไปภำยใต้ควำมรู้และคุณธรรมที่ดีงำม

เป้าหมายของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ว่ำมนุษย์ดำรงชีวิตอย่ำงไร ทั้งในฐำนะปัจเจกบุคคล และกำร
อยู่ร่วมกันในสังคม กำรปรับตัวตำมสภำพแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด นอกจำกนี้ ยังช่วย
ให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงกำรพัฒนำ เปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัย กำลเวลำ ตำมเหตุปัจจัยต่ำงๆ ทำให้เกิดควำมเข้ำใจใน
ตนเอง และผู้อื่น มีควำมอดทน อดกลั้น ยอมรับในควำมแตกต่ำง และมีคุณธรรม สำมำรถนำควำมรู้ไปปรับใช้
ในกำรดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ และสังคมโลก

สมรรถนะของผู้เรียน
๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด
๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่ำงพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๗. รักควำมเป็นไทย
๘. มีจิตสำธำรณะ

๕

ค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ
๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนำจฝ่ำยต่ำ
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง

สาระและผลการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
สาระที่ ๑ กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผละประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
สาระที่ ๒ ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลการเรียนรู้
๒.๑ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำย และไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๓ ตระหนักและมีควำมละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต

สาระที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลการเรียนรู้
๓.๑ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๒.๓ ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในกำรต่อต้ำนทุจริตทุกรูปแบบ

๖

สาระที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๓.๑ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๓.๒ ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๒.๓ ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรเป็นพลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรป้องกัน
ทุจริต

ผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มำรยำทไทยสู่สำธำรณะ
๒. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
๓. เห็นคุณค่ำ อนุรักษ์ สืบสำน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำไทย
๔. เป็นแบบอย่ำง มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่น
ในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
๕. เป็นแบบอย่ำง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมรำโชวำท หลักกำรทรงงำน และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๖. เป็นแบบอย่ำงและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
๗. ประยุกต์ใช้กระบวนกำรประชำธิปไตยในกำรวิพำกษ์ประเด็นนโยบำยสำธำรณะที่ตนสนใจ
๘. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่ำงมีวิจำรณญำณ
๙. รู้ทันข่ำวสำรและรู้ทันสื่อ
๑๐. คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ล่วงหน้ำบนพื้นฐำนของข้อมูล
๑๑. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคำรพควำมหลำกหลำยในสังคมพหุวัฒนธรรม
๑๒. เห็นคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ และพึ่งพำซึ่งกันและกัน
๑๓. มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้ำงเครือข่ำยกำรป้องกันปัญหำ
ควำมขัดแย้ง
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้

จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มำรยำทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)
2.ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี (กำรแต่งกำย ภำษำ ภูมิปัญญำ ประเพณี)
จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กำรเห็นคุณค่ำและกำรแสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูลสถำบันพระมหำกษัตริย์
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จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1. กำรดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย
2. กำรมีส่วนรวมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
1. กำรอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งควำมหลำกหลำย
2.กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง และสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ ยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำ
ของตนเอง

๘

โครงสร้างหลักสูตร
สาระกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒
โรงเรียนกาแพงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐)
ระดับ
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ชั้น
รายวิชา
นก./ชม.
รายวิชา
นก./ชม.
ม.๑ วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษำพื้นฐำน
๑.๕(๖๐) ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษำพื้นฐำน ๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์
๐.๕(๒๐) ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์
๐.๕(๒๐)
วิชาเพิ่มเติม
วิชาเพิ่มเติม
ส ๒๑๒๐๑ หน้ำที่พลเมือง ๑
๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๐๒ หน้ำที่พลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐)
ม.๒ วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษำพื้นฐำน
๑.๕(๖๐) ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษำพื้นฐำน ๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศำสตร์
๐.๕(๒๐) ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์
๐.๕(๒๐)
วิชาเพิ่มเติม
วิชาเพิ่มเติม
ส ๒๒๒๐๓ หน้ำที่พลเมือง ๓
๐.๕(๒๐) ส ๒๒๒๐๔ หน้ำที่พลเมือง ๔
๐.๕(๒๐)
ม.๓ วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษำพื้นฐำน
๑.๕(๖๐) ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษำพื้นฐำน ๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศำสตร์
๐.๕(๒๐) ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศำสตร์
๐.๕(๒๐)
วิชาเพิ่มเติม
วิชาเพิ่มเติม
ส ๒๓๒๐๕ หน้ำที่พลเมือง ๓
๐.๕(๒๐) ส ๒๓๒๐๖ หน้ำที่พลเมือง ๔
๐.๕(๒๐)
ม.๔ วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำพื้นฐำน
๑.๐(๔๐) ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำพื้นฐำน ๑.๐(๔๐)
วิชาเพิ่มเติม
วิชาเพิ่มเติม
ส๓๑๒๐๗ หน้ำที่พลเมือง ๑
๐.๕(๒๐) ส๓๑๒๐๘ หน้ำที่พลเมือง ๒
๐.๕(๒๐)
ส ๓๑๒๐๑ สังคมศึกษำเพิ่มเติม ๑ ๑.๐(๔๐) ส ๓๑๒๐๒ สังคมศึกษำเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)
๒
ม.๕ วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษำพื้นฐำน
๑.๕(๖๐) ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษำพื้นฐำน ๑.๕(๖๐)
ส ๓๒๑๐๓ ประวัติศำสตร์
๐.๕(๒๐) ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศำสตร์
๐.๕(๒๐)
วิชาเพิ่มเติม
วิชาเพิ่มเติม
ส ๓๒๒๐๑ สังคมศึกษำเพิ่มเติม ๓ ๑.๐(๔๐) ส ๓๒๒๐๑ สังคมศึกษำเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)
๔
ม.๖ วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษำพื้นฐำน
๑.๐(๔๐) ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษำพื้นฐำน ๑.๐(๔๐)
วิชาเพิ่มเติม
วิชาเพิ่มเติม
ส ๓๓๒๐๙ หน้ำที่พลเมือง ๓
๐.๕(๒๐) ส ๓๓๒๑๐ หน้ำที่พลเมือง ๔ ๐.๕(๒๐)
ส ๓๓๒๐๑ สังคมศึกษำเพิ่มเติม ๕ ๑.๐(๔๐) ส ๓๓๒๐๒ สังคมศึกษำเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)
๖

๙

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชำ ส ๓๑๒๐๗ รำยวิชำหน้ำที่พลเมือง ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ภำคเรียนที่ ๑

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษำ มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มำรยำทไทยสู่สำธำรณะ ในเรื่องกำรแสดง
ควำมเคำรพกำรสนทนำ กำรแต่งกำย กำรมีสัมมำคำรวะ เห็น คุณค่ำ อนุรักษ์ สืบสำน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำม
อดทน ใฝ่ ห ำควำมรู้ และตั้ง ใจปฏิ บั ติห น้ ำที่ ปฏิบัติต นเป็น แบบอย่ำง มีส่ ว นร่ว มในกำรจัดกิจ กรรม และ
สนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมรำโชวำท ในเรื่องกำรมีระเบียบวินัย ควำมสำมัคคี หลักกำรทรงงำน
ในเรื่ องระเบิ ดจำกข้ำงใน ไม่ติดตำรำ บริ กำรรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปรำบอธรรม และหลักปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำ
ควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ ยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงและส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย ในเรื่อง กำรเป็ นผู้นำและกำรเป็นสมำชิกที่ดี กำรใช้สิทธิ
และหน้ำที่ กำรใช้เสรีภำพอย่ำงรับผิดชอบ ควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม กำรเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำสังคม
ต่อสำธำรณะ กำรติดตำมและประเมินข่ำวสำรทำงกำรเมือง และกำรรู้เท่ำทันสื่อ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำง
กำรเมือง
โดยใช้ ก ระบวนกำรกลุ่ ม กระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรเผชิ ญ สถำนกำรณ์
กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่น ในศำสนำ และเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษั ตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วน
ร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง มีวิจำรณญำณในกำรเลือกตั้ง และกำรวิพำกษ์นโยบำยสำธำรณะ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติ จัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
จุดเน้น/ผลการเรียนรู้
จุดเน้นที่ ๑
จุดเน้นที่ ๒
จุดเน้นที่ ๓
จุดเน้นที่ ๕

ข้อ ๑ ข้อ ๒
ข้อ ๓
ข้อ ๔
ข้อ ๑๒

รวม ๔ จุดเน้น ๕ ผลกำรเรียนรู้

๑๐

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชำ ส ๓๑๒๐๘ รำยวิชำหน้ำที่พลเมือง ๒
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ภำคเรียนที่ ๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษำ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย ใน
เรื่องกำรเป็นผู้นำและกำรเป็นสมำชิกที่ดี กำรใช้สิทธิและหน้ำที่ กำรใช้เสรีภำพอย่ำงรับผิดชอบ ควำมกล้ำหำญ
ทำงจริ ย ธรรม กำรเสนอแนวทำงกำรแก้ ปั ญหำสั งคมต่อสำธำรณะ กำรติ ดตำมและประเมินข่ ำวสำรทำง
กำรเมือง และกำรรู้เท่ำทันสื่อ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนกำรประชำธิปไตยใน
กำรวิพำกษ์ประเด็นนโยบำยสำธำรณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่ำงมีวิจำรณญำณ รู้ทัน
ข่ำวสำรและรู้ทันสื่อคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ล่วงหน้ำบนพื้นฐำนของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระทำ
ของตนเอง
ยอมรับในอัตลักษณ์และเคำรพควำมหลำกหลำยในสั งคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติ และพึ่งพำซึ่งกันและกันด้วยกำรเคำรพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยำและวำจำดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องควำมอดทน ใฝ่หำควำมรู้ และยอมรับผลที่เกิด
จำก กำรกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนกำรกลุ่ ม กระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรเผชิ ญ สถำนกำรณ์
กระบวนกำรแก้ปัญหำ และกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และ
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่ว นร่ วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง มีวิจ ำรณญำณในกำรเลือกตั้ง และกำรวิพำกษ์นโยบำยสำธำรณะ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติ จัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
จุดเน้น/ผลการเรียนรู้
จุดเน้นที่ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙
จุดเน้นที่ ๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒
รวม ๒ จุดเน้น ๘ ผลกำรเรียนรู้

๑๑

โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา ส ๓๑๒๐๗ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
หน่วย ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียนรู้
๑ ควำมเป็นไทย

๒

รักชำติ ยึดมั่น
ในศำสนำ
และเทิดทูน
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

จุดเน้น/ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

๑. มารยาทไทย
- กำรแสดงควำมเคำรพ
- กำรสนทนำ
- กำรแต่งกำย
- กำรมีสมั มำคำรวะ
จุดเน้น ๕
๒. ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ข้อ๑๒
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาไทย
บรูณาการ สาระที่ ๔ - ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ศิลปวัฒนธรรม
พลเมืองกับควำม
- ภูมิปัญญำไทย
รับผิดชอบต่อสังคม
- ควำมมีวินัยในตนเองในกำรแสดงออก
ควำมเป็นไทย

จุดเน้น ๑
ข้อ ๑
ข้อ ๒

๑. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ
- เรียนรูค้ วำมเป็นมำของธงชำติไทย
- ให้ควำมสำคัญต่อสัญลักษณ์เกี่ยวกับชำติ
- ร่วมร้องเพลงปลุกใจให้รักชำติ
จุดเน้น ๕
- มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ
ข้อ ๑๒
- ประดับธงชำติ
บรูณาการ สาระที่ ๔ ๒. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการยึดมั่นใน
พลเมืองกับควำม ศาสนา
รับผิดชอบต่อสังคม ๓. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
- เรียนรู้พระรำชกรณียกิจ
- ยืนตรงแสดงควำมเคำรพและร้องเพลง
สรรเสริญพระบำรมี
- ฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี
- เคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์
- ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- น้อมนำพระบรมรำโชวำทสู่วิถกี ำรปฏิบัติ
- ร่วมจัดกิจกรรมแสดงควำมจงรักภักดี

จุดเน้น ๒
ข้อ ๓

เวลา
(ซม.)
๑๐

น้าหนัก
(คะแนน)
๕๐

๖

๓๐

๑๒

หน่วย ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียนรู้
๓ พระบรม
รำโชวำทและ
หลักกำรทรง
งำน

จุดเน้น/ผลการเรียนรู้
จุดเน้น ๓
ข้อ ๔

สาระสาคัญ

๑. พระบรมราโชวาท
- ควำมมีระเบียบวินัย
- ควำมมีระเบียบวินัย
จุดเน้น ๕
๒. หลักการทรงงาน
ข้อ ๑๒
- ระเบิดจำกข้ำงใน
บรูณาการ สาระที่ ๓ - ไม่ติดตำรำ
STRONG : จิต
- บริกำรรวมที่จุดเดียว
พอเพียงต้ำนทุจริต
- ใช้ธรรมปรำบอธรรม
รวม

เวลา
(ซม.)
๔

น้าหนัก
(คะแนน)
๒๐

๒๐

๑๐๐

๑๓

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา ส ๓๑๒๐๘ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
หน่วย ชื่อหน่วยการ จุดเน้น/ผลการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้
๑ พลเมืองดีใน
จุดเน้น ๔
ระบอบ
ข้อ ๕
ประชำธิปไตยฯ
ข้อ ๖
อันมี
ข้อ ๗
พระมหำกษัตริ
ข้อ ๘
ย์ทรงเป็น
ข้อ ๙
ประมุข
จุดเน้น ๕
ข้อ ๑๒
บรูณาการ สาระที่ ๑
กำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
สาระที่ ๒
ควำมละอำยและควำม
ไม่ทนต่อกำรทุจริต
๒

กำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแห่ง
ควำม
หลำกหลำย

จุดเน้น ๕
ข้อ ๑๐
ข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒
บรูณาการ สาระที่ ๔
พลเมืองกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

รวม

สาระสาคัญ
๑. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- กรเป็นผู้นำและกำรเป็นสมำชิกที่ดี
- กำรใช้สิทธิและหน้ำที่
- กำรใช้เสรีภำพอย่ำงรับผิดชอบ
- ควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม
- กำรเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำสังคมต่อ
สำธำรณะ
- กำรติ ด ตำมและประเมิ น ข่ ำ วสำรทำง
กำรเมือง และกำรรู้เท่ำทันสื่อ
- กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมือง
๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
- ใช้ ก ระบวนกำรประชำธิ ป ไตยในกำร
วิพำกษ์นโยบำยสำธำรณะ
- กำรมี ส่วนร่ว มและกำรตัด สินใจเลือกตั้ ง
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
- กำรรู้ทันข่ำวสำรและกำรรู้ทันสื่อ
- กำรคำดกำรณ์ เ หตุ ก ำรณ์ ล่ ว งหน้ ำ บน
พื้นฐำนของข้อมูล
- ควำมมีวินัยในตนเองในกำรเป็นพลเมืองดี
ในระบอบประชำธิปไตย
๑. อัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรม
- อัตลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
- ควำมหลำกหลำยในสังคมพหุวัฒนธรรม
- ชำติพันธุ์ของประชำกร
- ภำษำ
- ศำสนำ
- วัฒนธรรม
๒. การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- ควำมมีวินัยในตนเองเพื่อควำมปรองดอง
สมำนฉันท์
- กิจกรรมบูรณำกำร ทบทวน และโครงงำน

เวลา
(ซม.)
๑๐

น้าหนัก
(คะแนน)
๕๐

๑๐

๕๐

๒๐

๑๐๐

๑๔

ภาคผนวก

๑๕

คณะผู้จัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. นายชัยวัฒน์ พรหมลิ
๒. นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง
๓. นางสาวรุ้งลาวัลย์ พัฒนาจริยา
๔. นายสมศรี ปราศจาก
๕. นายนิติศาสตร์ สาราญ
๖. นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา
๗. นายเดชา นวลรักษา
๘. นายโกสัลล์ จุลเหลา
๙. นายสกุลสุข นึกชอบ
๑๐. นายศรเทพ สร้อยสนธ์
๑๑. นางสาวจับจิต พิมพร
๑๒. นางสาววริศรา พรหมคุณ
๑๓. นายชยพล จันทร์แจ้ง
๑๔. นางปณิตา นาจาปา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

