
 
 

 

 

 

 

   หลักสูตรสถานศึกษา 
(หลักสูตรต้านทุจรติบูรณาการในรายวิชาหนา้ที่พลเมือง) 

โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖3 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม พุทธศักราช  ๒๕๖3 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

………………...........………………. 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๓ โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับช้ันในปีการศึกษา ๒๕๕5 ต่อมา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้อง
รับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ มีเวลาในการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง 
รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ และในปีพุทธศักราช 2560  กระทรวงศึกษาธิการ 
มีค าส่ังให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2560   และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    มีค าส่ัง
ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    และวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 รวมท้ังประกาศ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561   
          ดังนั้น โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านข่า
พิทยาคม พุทธศักราช ๒๕61  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ท่ี
สอดคล้องตามค าส่ัง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 ท้ังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม พุทธศักราช 2563 ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    เมื่อวันท่ี 20 เมษายน   ๒๕๖3 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร
โรงเรียนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  เดือน เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖3 

   ลงช่ือ                                                     ว่าท่ี พ.ต.                                  

                 (นายสหพล  ยะภักดี)                                                 (วิเชียร  อุส่าห์) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
   โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  



 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 
 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1  จ านวน     0.5  หน่วยกิต   เวลา  20  ช่ัวโมง 
ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2  จ านวน     0.5  หน่วยกิต   เวลา  20  ช่ัวโมง 

ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3  จ านวน     0.5  หน่วยกิต  เวลา  20  ช่ัวโมง 

ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4  จ านวน     0.5  หน่วยกิต   เวลา  20  ช่ัวโมง 

ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5  จ านวน     0.5  หน่วยกิต   เวลา  20  ช่ัวโมง 

ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6  จ านวน     0.5  หน่วยกิต   เวลา  20  ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 20231 รายวิชา หน้าที่พลเมือง 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 

   เวลา   20 ชั่วโมง       จ านวน      0.5 หน่วยกิต 

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

                 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 
บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบั บ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ส 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 

ส 2.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

รวม  7  ตัวชี้วัด 

  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 20232 รายวิชา หน้าที่พลเมือง 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

   เวลา   20 ชั่วโมง       จ านวน      0.5 หน่วยกิต 

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

        ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ  เสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 
บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบนัท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ส 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 

ส 2.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

รวม  7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 20233 รายวิชา หน้าที่พลเมือง 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

   เวลา   20 ชั่วโมง       จ านวน      0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม  

 เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ  และปฏิบั ติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  ด ารงชีวิตร่วมกัน 
ในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มี คุณธรรมจริยธรรม และมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ส 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 

ส 2.2 ม.2/1 ม.2/2 

รวม  6  ตัวชี้วัด 

  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 20234 รายวิชา หน้าที่พลเมือง 4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

   เวลา   20 ชั่วโมง       จ านวน      0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม  

 เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ  และปฏิบั ติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  ด ารงชีวิตร่วมกัน 
ในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มี คุณธรรมจริยธรรม และมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ส 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 

ส 2.2 ม.2/1 ม.2/2 

รวม  6  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 20235 รายวิชา หน้าที่พลเมือง 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

   เวลา   20 ชั่วโมง       จ านวน      0.5 หน่วยกิต 

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

 
 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม ปัจจัย
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่าง ๆ ท่ีใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศ
อื่น ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมี
ส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนว
ทางแก้ไข 

 โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม                                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย                
มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ส 2.1 ม.3/1  ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 

ส 2.2 ม.3/1  ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 

รวม  9  ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 20236 รายวิชา หน้าที่พลเมือง 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

   เวลา   20 ชั่วโมง       จ านวน      0.5 หน่วยกิต 

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

 
 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม ปัจจัย
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่าง ๆ ท่ีใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศ
อื่น ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมี
ส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนว
ทางแก้ไข  

 โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม                                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย                
มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ส 2.1     ม.3/1    ม.3/2  ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 

ส 2.2     ม.3/1    ม.3/2   ม.3/3 ม.3/4 

รวม  9  ตัวชี้วัด 


