
 

 

 
 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                     
 
 
                                                    
                                                                          
                                                                          

                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
                                                                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุป ก 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ภาคผนวก 
 

1 – ๕ 
 

  
  
  

 
 
 

 
 



ก 

 

บทสรุป  
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลลำพูน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการ

กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างของ
โรงเรียนอนุบาลําพูน ได้รับ การปลูกฝังและมีจิตสํานึกร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกในการต่อต้านและการไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งสร้างการรับรู้ การเปิดเผย 
ข้อมูลในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๔ - กันยายน 
๒๕๖๕ 

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยความ  ร่วมมือกันของทุกฝ่าย จึงส่งผลให้การ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นใน
หน่วยงาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆ ไป สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จะสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 

    

  

โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ 

****************************** 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผล 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์
ตาม

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการ

เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 
(หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา) 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรและ
นักเรียนให้มี
ความตระหนัก  
มีองค์ความรู้ใน 
การพัฒนางาน
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ของโรงเรียน
อนุบาลลำพูน 

นักเรียน คณะ
ครู และ
บุคลากรกร
โรงเรียนอนุบาล
ลำพูน 

ตุลาคม – 
กันยายน 
256๕ 

 

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริต 
ได้วางแผนการ
ติดตามและ
ประเมินผลการใช้ 
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

10,000.- 9,9๕๔.- เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

โรงเรียนได้
ดำเนินงานตาม
กิจกรรมที่กำหนด 

- 
 

2 กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการ

โรงเรียนใน
เครือข่าย
แลกเปลี่ยนรียน
รู้ ผลการจัดการ

ครูในโรงรียน
เครือข่าย 
 

ตุลาคม – 
กันยายน 
256๕ 

 

วางแผนการ
จัดทำแนว
ทางการ
ดำเนินการดำเนิน

- - เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

โรงเรียนใน
เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการจัดการเรียน

 



๒ 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผล 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์
ตาม

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
นำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้   

เรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตร
ต้านทุจริต
ศึกษา 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการนำ
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ 
 

การสอนโดยใช้
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
 

3 การติดตามและ
ประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
  

โรงเรียนนำ
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไป
ปรับใช้มีการ
สร้างความ
ตระหนักรู้ ใน
การป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 
มีจิตสำนึก
สาธารณะ และ
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์

นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
ลำพูน 

ตุลาคม – 
กันยายน 
256๕ 

 

ได้วางแผนการ
ติดตามและ
ประเมินผลการใช้ 
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

- - เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

โรงเรียนนำ
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปปรับใช้มี
การสร้างความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตสำนึก
สาธารณะ 

 



๓ 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผล 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์
ตาม

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 

เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการ
ดำเนินการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายที่
สำคัญ 

โรงเรียนอนุบาล
ลำพูน 
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ลำพูน เขต ๑ มี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปรามปรามการ
ทุจริตของ
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปี 
๒๕๖๕ 
 

ตุลาคม – 
กันยายน 
256๕ 

 

1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
จัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปรามปราม 
การทุจริตของ
โรงเรียนอนุบาล
ลำพูน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๔ 
2.ดำเนินการตาม
แผน 
 

- - เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

โรงเรียนอนุบาล
ลำพูน ได้
ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราม
ปรามการทุจริต 
ประจำปี ๒๕๖๕ 
ตามข้ันตอนที่ได้
กำหนดไว้ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในการป้องกัน  
การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการของ
โรงเรียนอนุบาล
ลำพูน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน 
เขต ๑  
 

 



๔ 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผล 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์
ตาม

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5 โรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.
ลำพูน โรงเรียน
สุจริต 
   

1.เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
ของโรงเรียนนอ
นุบาลลำพูน   
2. เพ่ือพัฒนา
ระบบงานของ
โรงเรียนนอนุ
บาลลำพูน ใน
สังกัดให้มี
คุณธรรม 
โปร่งใสในการ
บริหาร และ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรของ
โรงเรียนนอนุ
บาลลำพูน  
3. เพ่ือทราบ
ระดับคุณธรรม 
และความ
โปร่งใสในการ

1.  โรงเรียนนอ
นุบาลลำพูน มี
ผลการประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
อยู่ในระดับ A  
2. โรงเรียนนอ
นุบาลลำพูน  มี
ระบบงานที่
เสริมสร้าง
คุณธรรม ความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
เกณฑ์ประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
3. ข้าราชการ
ครู และ
บุคลากรของ
สถานศึกษาใน
โรงเรียนนอนุ
บาลลำพูน  
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่าง

ตุลาคม – 
กันยายน 
256๕ 

 

1.ประชุม
เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ของโรงเรียนนอนุ
บาลลำพูน   
2.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ 
กรรมการของ 
สพป.ลำพูน เขต 
1 เพื่อประเมินผล
การดำเนินการ
ตามเกณฑ์ ITA
ของโรงเรียนนอนุ
บาลลำพูน 

๑,๐๐๐ - เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร
กระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรและ
ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต 

- 



๕ 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผล 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์
ตาม

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ดำเนินงานของ
โรงเรียนนอนุ
บาลลำพูน   
 
 
 
 
 
 

เป็นธรรม 
โปร่งใส  และมี
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

 
********************************************************************** 



6 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

รายงานแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
                                                            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



8 

 

คำนำ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริตเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาได้ตามบริบท จนเน้นความพร้อมและศักยภาพ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจน และจัดทำแนวดำเนินการที่เป็นรูปธรรม แนะกำหนดแนวทางใน
การนำหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ ๑. เปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ๒. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ๔. จัดในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ๕.จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้ดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในแนวทางบูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖ สาระหน้าที่พลเมือง ฯการดำเนินการ
ขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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สารบญั 
 

       เร่ือง               หน้า 
 ส่วนที่ 1 บทนนำ   

ความเป็นมาและความสำคัญ                                                   ๔ 
วัตถุประสงค์               ๔ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา             ๖ 

 ส่วนที่ ๒  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   สาระและผลการเรียนรู้ การบูรณาการหน่วยการเรียนรู้                          ๒๘ 
            การบูรณาการหน่วยการเรียนรู้            ๒๘ 
 ส่วนที่ ๓  การดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา           ๓๘ 
   แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้          ๓๙ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอน        ๔๐ 
   คุณภาพผู้เรียน              ๔๑ 
 ภาคผนวก 
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
   ตัวอย่างแผน 
   ภาพกิจกรรม 
   คำสั่ง          
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
  เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที่
อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุข โดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎ์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวกผลประโยชน์ทับซ้อการสนับสนุน
พรรคการเมืองอย่างทุจริต เพ่ือให้การดำเนินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education 
“โรงเรียนสุจริต”) เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”) ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลลำพูน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับ
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษา และเม่ือมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเพ่ือเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
ดังนี้ 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 1.เพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti- Corruption Education) 
 
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti- Corruption Education) 
 
 ๓. ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา สามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti- Corruption 
Education) ไปใช้ในการเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต 
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เป้าหมาย 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

1. หผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti- Corruption Education) ร้อยละ 100 

2. หครูผู้สอนร้อยละ 100 ตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา สามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   (Anti- 
Corruption Education) ใปใช้ในการเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันการทุจริต  ในสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti- 
Corruption Education) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต 
ในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนปกติ) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 80 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 80 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1  ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ/ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ปี  

* สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
   ชั้น   ป.๑     จำนวน    5  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
    1. เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จำนวน  ๑ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    2. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
    3. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ   จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
     4. สะเต็มศึกษา     จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
     5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง 

 
 
 



13 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 80 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 80 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1  ๔๐ 
ว 11201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 1 40 
ค 11201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม Math whizz) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐80 ชั่วโมง/ปี  

 *  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.1    จำนวน    4   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1.  เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.  ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.  สะเต็มศึกษา     จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  Math whizz (บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)   

5.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียน smart English) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 80 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 80 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  ๔๐ 
อ 11202 ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 1 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม ภาษาจีน) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐80 ชั่วโมง/ปี  

 *  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 
           ชั้น   ป.1    จำนวน    4   ชั่วโมง  / สัปดาห์   

1.  เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.  Math whizz    จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. สะเต็มศึกษา    จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)   
5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนปกติ) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย 2 ๒๐๐ 
ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์ 2 ๒๐๐ 
ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 2 80 
ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ๔๐ 
ส ๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 2 ๔๐ 
พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ๔๐ 
ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ 2 8๐ 
ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ๔๐ 
อ ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 2 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ/ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ปี  

* สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
   ชั้น   ป.2     จำนวน    5  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
   1. เสริมทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน   จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   2. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )    จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   3. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ    จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   4. สะเต็มศึกษา     จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 

 

รหัส 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย 2 ๒๐๐ 
ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์ 2 ๒๐๐ 
ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 2 80 
ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ๔๐ 
ส ๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 2 ๔๐ 
พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ๔๐ 
ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ 2 8๐ 
ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ๔๐ 
อ ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 2 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 ๔๐ 
ว 12201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 2 40 
ค 12201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม Math whizz) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐80 ชั่วโมง/ปี  

 *  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.2    จำนวน    4   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1.  เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.  ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.  สะเต็มศึกษา     จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  Math whizz (บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม) จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียน smart English) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย 2 ๒๐๐ 
ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์ 2 ๒๐๐ 
ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 2 80 
ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ๔๐ 
ส ๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 2 ๔๐ 
พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ๔๐ 
ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ 2 8๐ 
ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ๔๐ 
อ ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 2 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 ๔๐ 
อ 12202 ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 2 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม ภาษาจีน) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐80 ชั่วโมง/ปี  

 *  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 
           ชั้น   ป.2    จำนวน    4   ชั่วโมง  / สัปดาห์   

1.  เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จำนวน      ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.  Math whizz     จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.  สะเต็มศึกษา     จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)   
5.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนปกติ) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย 3 ๒๐๐ 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์ 3 ๒๐๐ 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 3 80 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 3 ๔๐ 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 3 ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ๔๐ 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ 3 8๐ 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ๔๐ 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 3 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ/ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ปี  

* สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
   ชั้น   ป.3     จำนวน    5  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
   1. เสริมทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน   จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   2. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )    จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   3. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ    จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   4. สะเต็มศึกษา     จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย 3 ๒๐๐ 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์ 3 ๒๐๐ 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 3 80 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 3 ๔๐ 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 3 ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ๔๐ 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ 3 8๐ 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ๔๐ 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 3 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 ๔๐ 
ว 13201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 3 40 
ค 13201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม Math whizz) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐80 ชั่วโมง/ปี  

 *  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.3   จำนวน    4   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1.  เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.  ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.  สะเต็มศึกษา     จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  Math whizz (บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)   
5.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียน smart English) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย 3 ๒๐๐ 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์ 3 ๒๐๐ 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 3 80 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม3 ๔๐ 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 3 ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ๔๐ 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ 3 8๐ 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ๔๐ 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 3 120 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 ๔๐ 
อ 13202 ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 3 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม ภาษาจีน) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐80 ชั่วโมง/ปี  

 *  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 

           ชั้น   ป.3    จำนวน    4   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1.  เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   จำนวน     ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.  Math whizz              จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.  สะเต็มศึกษา              จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)   
5.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม          จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์      
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนปกติ) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
 (๘๔๐) 

ท ๑4๑๐๑ ภาษาไทย 4 ๑๖๐ 
ค ๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์ 4 ๑๖๐ 
ว ๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 4 120 
ส ๑4๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ๘๐ 
ส ๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์  4 ๔๐ 
พ ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ๘๐ 
ศ ๑4๑๐๑ ศิลปะ 4 ๘๐ 
ง ๑4๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 40 
อ ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 4 ๘๐ 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 ๔๐ 
KI 14201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 1 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม (80) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,040  ชั่วโมง 

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 

ชั้น   ป.๔    จำนวน    4  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

๒. กิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์   จำนวน   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๓. สะเต็มศึกษา     จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๔. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

  
ท ๑4๑๐๑ ภาษาไทย 4 ๑๖๐ 
ค ๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์ 4 ๑๖๐ 
ว ๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 4 120 
ส ๑4๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ๘๐ 
ส ๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์  4 ๔๐ 
พ ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ๘๐ 
ศ ๑4๑๐๑ ศิลปะ 4 ๘๐ 
ง ๑4๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 4 40 
อ ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 4 ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑4๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4  ๔๐ 
KI 14201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 1 40 
ว 14201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 4 40 
ค 14201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม Math whizz) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,120  ชั่วโมง  

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
* โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 

ชั้น   ป.๔   จำนวน    3  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  1 ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. สะเต็มศึกษาบูรณาการกิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. Math whizz (บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียน smart English) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

ท ๑4๑๐๑ ภาษาไทย 4 ๑๖๐ 
ค ๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์ 4 ๑๖๐ 
ว ๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 4 120 
ส ๑4๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ๘๐ 
ส ๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์  4 ๔๐ 
พ ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ๘๐ 
ศ ๑4๑๐๑ ศิลปะ 4 ๘๐ 
ง ๑4๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  4 40 
อ ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 4 ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑4๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  ๔๐ 
KI 14201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 1 40 
อ 14202 ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 4 40 
อ 14203 ภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน 1 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม ภาษาจีน) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,120  ชั่วโมง  

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

* โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.4   จำนวน    3   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1. Math whizz      จำนวน  1   ชัว่โมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.  สะเต็มศึกษา บูรณาการกิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์ จำนวน   ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   จำนวน   ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนปกติ) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
 (๘๔๐) 

ท ๑5๑๐๑ ภาษาไทย 5 ๑๖๐ 
ค ๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์ 5 ๑๖๐ 
ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 5 80 
ส ๑5๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ๘๐ 
ส ๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์  5 ๔๐ 
พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ๘๐ 
ศ ๑5๑๐๑ ศิลปะ 5 ๘๐ 
ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 80 
อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 5 ๘๐ 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑5๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 5 ๔๐ 
KI 15201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 2 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม (80) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,040  ชั่วโมง 

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 

ชั้น   ป.5    จำนวน    4  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๕. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน   1 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

๖. กิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์   จำนวน    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๗. สะเต็มศึกษา     จำนวน   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๘. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
  

ท ๑5๑๐๑ ภาษาไทย 5 ๑๖๐ 
ค ๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์ 5 ๑๖๐ 
ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 5 80 
ส ๑5๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ๘๐ 
ส ๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์  5 ๔๐ 
พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ๘๐ 
ศ ๑5๑๐๑ ศิลปะ 5 ๘๐ 
ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 80 
อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 5 ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑5๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 5 ๔๐ 
KI 15201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 2 40 
ว 15201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 5 40 
ค 15201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม Math whizz) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,120  ชั่วโมง  

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
* โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 

ชั้น   ป.5  จำนวน    3  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  1 ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. สะเต็มศึกษาบูรณาการกิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. Math whizz (บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียน smart English) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

ท ๑5๑๐๑ ภาษาไทย 5 ๑๖๐ 
ค ๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์ 5 ๑๖๐ 
ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 5 80 
ส ๑5๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ๘๐ 
ส ๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์  5 ๔๐ 
พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ๘๐ 
ศ ๑5๑๐๑ ศิลปะ 5 ๘๐ 
ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 80 
อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 5 ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑5๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 5 ๔๐ 
KI 15201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 2 40 
อ 15202 ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 5 40 
อ 15203 ภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน 2 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม ภาษาจีน) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,120  ชั่วโมง  

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

* โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.5  จำนวน    3   ชั่วโมง  / สัปดาห์   

1. Math whizz     จำนวน  1   ชัว่โมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.  สะเต็มศึกษากิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์ จำนวน   ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน   ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนปกติ) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
 (๘๔๐) 

ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย 6 ๑๖๐ 
ค ๑6๑๐๑ คณิตศาสตร์ 6 ๑๖๐ 
ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 6 80 
ส ๑6๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 6 ๘๐ 
ส ๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์  6 ๔๐ 
พ ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ๘๐ 
ศ ๑6๑๐๑ ศิลปะ 6 ๘๐ 
ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 80 
อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 6 ๘๐ 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑6๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 6 ๔๐ 
KI 16201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 3 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม (80) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,040  ชั่วโมง 
 

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
*โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 

ชั้น   ป.6    จำนวน    4  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. กิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์  จำนวน   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      3. สะเต็มศึกษา    จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

  
ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย 6 ๑๖๐ 
ค ๑6๑๐๑ คณิตศาสตร์ 6 ๑๖๐ 
ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 6 80 
ส ๑6๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 6 ๘๐ 
ส ๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์  6 ๔๐ 
พ ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ๘๐ 
ศ ๑6๑๐๑ ศิลปะ 6 ๘๐ 
ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 80 
อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 6 ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑6๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 6 ๔๐ 
KI 16201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 3 40 
ว 16201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 6 40 
ค 16201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม Math whizz) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,120  ชั่วโมง  

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
* โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 

ชั้น   ป.6  จำนวน    3  ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน )   จำนวน  1 ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. สะเต็มศึกษาบูรณาการกิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. Math whizz (บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียน smart English) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย 6 ๑๖๐ 
ค ๑6๑๐๑ คณิตศาสตร์ 6 ๑๖๐ 
ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 6 80 
ส ๑6๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 6 ๘๐ 
ส ๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์  6 ๔๐ 
พ ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ๘๐ 
ศ ๑6๑๐๑ ศิลปะ 6 ๘๐ 
ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 80 
อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 6 ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
อ ๑6๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร 6 ๔๐ 
KI 16201 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 3 40 
อ 16202 ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 6 40 
อ 16203 ภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน 3 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

• ชุมนุม ( ชุมนุม ภาษาจีน) 

 
30 
4๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

รวมเวลาทั้งหมด   1,120  ชั่วโมง  

*  สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

* โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.6  จำนวน    3   ชั่วโมง  / สัปดาห์   

1. Math whizz     จำนวน  1   ชัว่โมง/สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.  สะเต็มศึกษากิจกรรมจุดเน้นวิทยาศาสตร์ จำนวน   ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน   ๑ ชั่วโมง /สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. ภาษาอาเซียน (ภาษาจีน บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม)   

 
 
 



30 

 

 
รายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๑๑๐๑  สงัคมศึกษาฯ ๑                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๑  สงัคมศึกษาฯ ๒                                                จำนวน  ๔๐  ชัว่โมง 
ส ๑๓๑๐๑  สงัคมศึกษาฯ ๓                                                จำนวน  ๔๐  ชัว่โมง 
ส ๑๔๑๐๑  สงัคมศึกษาฯ ๔                                                จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๑  สงัคมศึกษาฯ ๕                                                จำนวน  ๘๐  ชัว่โมง 
ส ๑๖๑๐๑  สงัคมศึกษาฯ ๖                                                จำนวน  ๘๐  ชัว่โมง 

 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์๑                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์๒                                               จำนวน  ๔๐  ชัว่โมง 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์๓                                               จำนวน  ๔๐  ชัว่โมง 
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ์๕                                               จำนวน  ๔๐  ชัว่โมง 
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ์๖                                               จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 

       
**************** 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 11101)       รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
   
   ศึกษา เรียนรู้ พุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย โอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา การบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีในท้องถิ่นศาสนา   
การปฏิบัติตนและประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน ลักษณะความ 
สามารถ ความดีของตนเองและผู้อ่ืน ผลของการทำความดี โครงสร้างของครอบครัวและโรงเรียน ความ 
สัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความแตกต่างของอำนาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
การใช้อำนาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตย การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อความทุจริต จิตพอเพียง ต่อต้านการทุจริต 
สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินและไม่ได้ใช้เงินซื้อ วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า การใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว การออกแบบ การวางแผนการจ่าย และโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
ทรัพยากร วิธีการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า ความหมาย ประเภท และความสำคัญของการทำงาน 
เหตุผลของการทำงานอย่างสุจริต ผลของการทำงานประเภทต่างๆที่มีต่อครอบครัวและสังคม สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่างๆ รอบตัว ทิศหลัก แผนผัง ตำแหน่งสิ่ ง
ต่างๆในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพอากาศในรอบวัน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง 
ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในบ้านและห้องเรียน 
 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น ข้อมูล การปฏิบัติ การเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน การอภิปราย การ
สืบเสาะ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ไข การใช้
ความสามารถ กระบวนการและทักษะทางภูมิศาสตร์ กระบวนกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และมีแนวคิดท่ีเหมาะสมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความเข้าใจภูมิศาสตร์
รอบตัว เลือกใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
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   รหัสตัวช้ีวัด    

ส ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔      
ส ๑.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒        
ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     
ส ๓.๒  ป.๑/๑  
ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔   
ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  
 

      รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 12101)       รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     
 

ศึกษา เรียนรู้ความสำคัญของศาสนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย พระพุทธประวัติ พระพุทธสาวก พระพุทธสาวิกา 
ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย โอวาท 3 พระพุทธศาสนสุภาษิต การกระทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา การพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ศาสดาและคำภีร์ของ
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู การฝึกปฏิบัติ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และพิธีกรรมในท้องถิ่นที่
เกี ่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎ กติกา ระเบียบ และหน้าที่ที ่ต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย การยอมรับกความแตกต่างของคนในสังคม ในเรื่องความคิด ความเชื่อ และ
การปฏิบัติของบุคคลอื่น การเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน การ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายไม่ทนต่อความทุจริต จิตพอเพียง รู้หน้าที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต ทรัพยากรและผลของการใช้ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้า และ
บริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน รายได้และรายจ่ายของตนเองในครอบครัว การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเอง 
รายได้ที่สุจริต รายจ่ายที่เหมาะสม ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ การออมและผลดีของการออม การใช้เงินให้เกิด
ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยการใช้เงินและไม่ใช้เงิน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซ่ึงปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน ตำแหน่ง และลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฎ
ในแผนที่ แผนผัง รูปถ่ายและลูกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ที ่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ 
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสิ ่งแวดล้อมที ่มนุ ษย์สร ้างขึ ้นในการดำเนินชีว ิต ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของการ
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ท ี ่ ม ี ต ่ อ โ ร ง เ ร ี ย น  ก า ร ร ั ก ษ า แ ล ะ ฟ ื ้ น ฟ ู ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ใ น โ ร ง เ ร ี ย น  
 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก กระบวนการปฏิบัติ การทำกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน การอภิปราย 
การสืบเสาะ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้าง
กระบวนการใหม่ และการใช้ความสามารถ กระบวนการและทักษะทางภูมิศาสตร์ในการสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด 
กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
 ชื่นชมการทำความดีของบุคคลต่างๆ เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มี
จิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและท้องถิ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะเพ่ือให้มีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
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  รหัสตัวช้ีวัด      
ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       
ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          
ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         
ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓        
ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔           
รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 13101)       รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     
             ศึกษา เรียนรู้ ความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวัน และการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม
ไทย สรุปพุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของพระไตรปิฎก พระรัตนตรัย โอวาท 
๓ พุทธศาสนสุภาษิต ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา ความสำคัญและการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ มารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในศา
สนพิธี ความเป็นมาและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ความเป็นมา ความสำคัญ การปฏิบัติตนและการสืบทอดศาสนพิธีใน
ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น พฤติกรรมของตนเองและเพื่อนในชีวิตประจำวัน สาเหตุที่ทำให้
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของนักเรียนและผู้อ่ืนแตกต่างกัน วันหยุดราชการที่สำคัญ บุคคลที่มีผลงานและลักษณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ ่น บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การมีส่ว นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง วิธีการเลือกตัวแทนถูกต้องและเหมาะสม 
การตัดสินใจของบุคคล และกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อความทุจริต จิตพอเพียง ต่อต้านการทุจริตสินค้าที่จำเป็น
และไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการเลือกสินค้าและบริการในการดำรงชีวิต  การวิเคราะห์ การใช้จ่ายของตนเอง 
ความหมายของผู้ผลิตผู้บริโภค สินค้าและบริการ ปัญหาการใช้ทรัพยากรกับความต้องการของมนุษย์ สินค้าและบริการที่
ภาครัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ความสำคัญของภาษี และบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี ผลกระทบของการ
แข่งขันทางการค้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง 
ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบันการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ความหมายและประเภทของมลพิษโดยมนุษย์สาเหตุของการเกิดมลพิษ ลักษณะของ
เมืองและชนบท ภูมิประเทศภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้และเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู ้ สืบค้นข้อมูล สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ บันทึก อธิบาย อภิปราย สรุป เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความเคารพและฝึกปฏิบัติการใช้ความสามารถ กระบวนการ
และทักษะทางภูมิศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
 

ชื่นชมการทำความดีของบุคคลต่างๆ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  ชื่น
ชมการทำความดีของบุคคลต่างๆ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  มีจิตสาธารณะ 
ที่มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและท้องถิ่น 
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       รหัสตัวช้ีวัด    

ส ๑.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      
ส ๑.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๒.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔                
ส ๒.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                 
ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 
ส ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒                                   
ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖    
 

      รวมทั้งหมด   ๓๑  ตัวช้ีวัด 
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 คำอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 14101)       รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4           เวลา  8๐  ชั่วโมง     

ศึกษา เรียนรู้ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ  พุทธสาวก  พทุธสาวิกา  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  
พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท  3   พุทธศาสนสุภาษิต  การสวดมนต์ ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แผ่เมตตา  
หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน  ประวัติศาสดา ความรู้เบื ้องต้นและความสำคัญของศาสนาสถาน การแสดงความเคารพ 
บำรุงรักษาศาสนสถาน มรรยาทของศาสนิกชนและการปฏิบัติตนด้านศาสนพิธี   ศาสนพิธีในท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ผู้นำ ผู้ตามที่ดีของชุมชน  สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  วัฒนธรรมในภาคต่างๆ
ของไทยและของจังหวัดตน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวันด้วยสันติวิธี อำนาจ
อธิปไตย ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผล 
ประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต หน้าที่ของพลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านทุจริต  สินค้าและบริการในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ   ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ หลักการและ
วิธีการเลือกบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ไปใช้ในการดำรงชีวิต อาชีพ สินค้าและบริการต่างๆที่
ผลิตในชุมชน ความหมาย ความสำคัญและประเภทอาชีพในท้องถิ่น การพึ่งพาอาศัยด้านเศรษฐกิจ  การสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน  ความหมาย ประเภท  หน้าที่ของเงิน  สกุลเงินสำคัญท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  ลักษณะทางกายภาพ 
แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด  
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี  ในการสืบเสาะหาความรู้  สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล  บันทึก 
จัดกลุ่มข้อมูล ยกตัวอย่าง   การอภิปราย การคิดแก้ปัญหา เข้าร่วมกิจกรรมของเครือญาติและท้องถิ่น การใช้กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง ทักษะการอ่านและการเขียนและการใช้เครื่องมือ ความสามารถทางภูมิศาสตร์
ในการค้นหา และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีทักษะพื้นฐานในการทำงาน  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  ปฏิบัติตนเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มี
ความสามารถและทักษะทางภูมิศาสตร์ มีคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน  มีจิตสาธารณที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามใน
สังคมและท้องถิ่น  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด    
ส.1.1  ป.4/1 – ป.4/8     
ส.1.2  ป.4/1 – ป.4/3  
ส. 2.1 ป.4/1 – ป.4/5  
ส. 2.2  ป.4/1 – ป.4/3       
ส.3.1  ป.4/1 – ป.4/3      
ส.3 .2 ป.4/1 – ป.4/2  
ส.5 .1 ป.4/1 – ป.4/3   
ส.5 .2 ป.4/1 – ป.4/3  

 
รวมทั้งหมด  30    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 15101)       รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5           เวลา  4๐  ชั่วโมง     

        ศึกษา เรียนรู้ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากศาสนา การ
นำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติ พุทธกิจสำคัญ ประวัติศาสดา การปฏิบัติตนตาม
อย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง องค์ปร ะกอบและความสำคัญของ
พระไตรปิฎก การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตนตามไตรสิกขา และหลักธรรม หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ความหมายของสติสัมปชัญญะ วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต และเจริญปัญญา การพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด มีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต้อง ศาสนพิธีท้องถิ่น การปฏิบัติตนในศาสนพิธีในท้องถิ่น พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ประโยชน์ของการเข้า
ร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี สถานภาพ 
บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองที่ดี  การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต  สิทธิเด็ก และแนวทางปกป้อง คุ้มครองวัฒนธรรมไทย และ
คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน การสืบทอดประเพณีในท้องถิ่น 
โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน ปัจจัยการผลิตสินค้า
และบริการ เทคโนโลยี ในการผลิตสินค้าและบริการ หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ การประยุกต์ หลักการของสหกรณ์มาใช้
ในชีวิตประจำวัน บทบาทหน้าที่ของธนาคาร ผลดีผลเสีย ของการกู้ยืมเงิน ทั้งนอกระบบและในระบบ ลักษณะทางกายภาพ
ในภูมิภาคของตน  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการวิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ การตั้งคำถาม สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สังเกต 
จำแนก เปรียบเทียบ วิเคราะห์ บันทึก อธิบาย อภิปราย สรุป นำเสนอ ยกตัวอย่าง เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความเคารพและ
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และการใช้เครื่องมือ ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  

 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต แบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดี คุณค่าของวัฒนธรรมไทย การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและท้องถิ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
และ ให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 16101)       รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6           เวลา  8๐  ชั่วโมง     

  
ศึกษา เรียนรู้ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พระพุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต ตัวอย่างการทำความดีของบุคคล
ในประเทศตามหลักศาสนา การมีสติ สวดมนต์แผ่เมตตา การบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติ ที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพุทธ
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาทีตนนับถือ เพ่ือ
แก้ปัญหาอบายมุข และสิ่งเสพติด หลักความสำคัญของศาสนาอ่ืน ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ และ
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในศาสนสถานและการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม การมีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมและกิจกรรมในวันสำคัญทาง
ศาสนา และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือและ
ในท้องถิ่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม การแสดงออกถึงมารยาทไทย ที่เหมาะสมถูกกาลเทศะ คุณค่าทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย แนวทางการรักษาวัฒนธรรม ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันใน
ท้องถิ่น และประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารใน
การเรียนรู้ที่เหมาะสม บทบาทหน้าที่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ บทบาทความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อความทุจริต  จิตพอเพียง 
ต่อต้านการทุจริต หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต บทบาทของผู้ผลิต ที่มีความรับผิดชอบ 
มีทัศนะในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บทบาทของผู้บริโภคที่ดี ผู้บริโภคที่บกพร่อง คุณค่าและ
ประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน ที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ความหมายและ
ความจำเป็นของทรัพยากร หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิธีการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นและ
ในประเทศชาติ รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การวางแผนการใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ แผนผัง
แสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ ภาษี และหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี สิทธิของผู้บริโภค สิทธิของผู้ใช้แรงงานในจังหวัด
และประเทศ การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคและรัฐบาล การ
รวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อประสานประโยชน์ในท้องถิ่น เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศ
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติของประเทศไทย การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในอดีตกับปัจจุบัน ผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย แนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโยมีจิตสำนึกรู้คุณค่า 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี ในการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สังเกต จำแนก 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ บันทึก อธิบาย อภิปราย สรุป นำเสนอ ยกตัวอย่าง เลือกใช้เครื่องมือ เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความ
เคารพ และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และการใช้เครื่องมือ 
ความสามารถทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

 ชื่นชมการทำความดีของบุคคล เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต แบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดี คุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและท้องถิ่น มี
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
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ส 3.2  ป.6/1   ป.6/2  
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ส่วนที่ 3 

การดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

โรงเรียน อนุบาลลำพูน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖  จำนวน  ๕๒  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๑,๖๓๕ คน 
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาดังนี้ 
 
1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

การดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.มีการวางแผนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ๑.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน 

๒.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓.รายงานการประชุม 
๔.รายงานผลการดำเนินงาน 

2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
4.มีการดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ใน   
การจัดการเรียนรู้ 
5.มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา 
6.มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัดอย่าต่อเนื่อง 
7.อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................................. 
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2. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

 
การดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา.......................................ชั้น................................ 
   รหัสวชิา ......................................................................... 
รายวิชา.......................................ชั้น........... ..................... 
   รหัสวชิา ......................................................................... 
รายวิชา.......................................ชั้น................................ 
   รหัสวชิา ..................................................... .................... 
รายวิชา.......................................ชั้น................................ 
   รหัสวชิา ......................................................................... 
รายวิชา.......................................ชั้น................ ................ 
   รหัสวชิา ......................................................................... 
รายวิชา.......................................ชั้น................................ 
   รหัสวชิา .......................................................... ............... 

๑. คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
๒. แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
๔. ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 

2. บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๑-6 
3. บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆ ได้แก่ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............-........................................ 
    ชั้น................................................................................. 
4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ............-....................... 
    4.1  กิจกรรมแนะแนว 
    4.2  กิจกรรมนักเรียน ได้แก่   ลูกเสือ / เนตรนารี 
                ผู้บำเพ็ญประโยชน์  ชุมนุม/ชมรม 
    4.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิต
ในสถานศึกษา ชั้น .......................................-........................ 
6. อื่นๆ ระบุ ...............................................-......................... 
............................................................................................... 
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอน 
 

การดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการ
จัดการเรียนรู้ก่อนการสอนตามระดับชั้นที่สอน 

๑.  หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
๒.  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
๓.  สื่อประกอบการสอน 
๔.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๕.  แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
๖.  บันทึกหลังสอน 
๗.  เอกสารบันทึกผลการประเมิน 
๘.  รายงานผลการประเมินผู้เรียน 

2. ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ 
5. ครูมีการกำหนดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
7. ครูมีการนำผลการประเมินการเรียนรู้ตามท่ีกำหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
8. ครูนำผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมหรือพัฒนา
ผู้เรียน 
9. ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
10. ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และสรุปเป็นรายชั้น 
11. อื่นๆ (ระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 
๔.  คุณภาพผู้เรียน 

 
การดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. ผู้เรียนที่ผ่านมาการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่
กำหนดในแผนการจัดการเรียน จำนวน ๑,๖๓๕ คน 
คิดร้อยละ ๑๐๐ 

๑. สรุปผลการประเมินผู้เรียน 
๒. บันทึกผลการประเมินคุณธรรมของ

โรงเรียน 
๓. เครื่องมือประเมินคุณธรรมในการป้องกัน

การทุจริต 
๔. รายงานผลการประเมิน 

2. ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการทดสอบจาก สพฐ. 
    จำนวน ...........-............คน คิดร้อยละ ..................... 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ผ่านการ
ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ดังนี้ 
    - ทักษะกระบวนการคิด จำนวน ๑,๖๓๕ คน 
                                  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    - อยู่อย่างพอเพียง        จำนวน ๑,๖๓๕ คน 
                                  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    - มีวินัย                     จำนวน ๑,๖๓๕ คน 
                                  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    - ซื่อสัตย์สุจริต            จำนวน ๑,๖๓๕ คน 
                                  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    - มีจิตสาธารณะ           จำนวน ๑,๖๓๕ คน 
                                  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
หมายเหตุ ข้อ 2 จะรายงานเมื่อ สพฐ.นำแบบทดสอบไป
ทดสอบผู้เรียน 
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แผนการดำเนนิงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 
โรงเรียน อนุบาลลำพูน  สพป. ลำพูนเขต ๑ 

 ********************************************************************************** 
Plan (วางแผน) คือ การวางแผนการดำเนินงาน ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของ
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

-  ดำเนินการประชุมคณะครู 
1. ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
3. แนวทางในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
 

Do (ปฏิบัติ) คือ การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย มีวิธีการ ดำเนินการ และมีผลของการดำเนินการ               
     -  โรงเรียนเลือกแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย
ดำเนินการดังนี้ 
      1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 

     2. ประชุม วางแผนการบูรณการกับครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
โดยครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเนื้อหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริตในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละชั้น  

    3. กำหนดสาระและตัวชี้วัด ที่จะบูรณาการในหลักสูตรทุจริตศึกษา 
    4. นำแผนการจัดการเรียนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการกับเนื้อหาที่จะสอนในกลุ่มสาระ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
              5. วัดและประเมินผลผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
 

Check (ตรวจสอบ) คือ การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ    การประเมิน
ขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของ การดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ทำได้
เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดำเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องตั้ง
คณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จำเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 

- การประเมินตนเองหลังจากที่นำแผนการสอนไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

.. 
Action (ปรับปรุงแก้ไข) คือ การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามี
โครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การ
ดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการ ในปีต่อไป 
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ผังมโนทัศน์การบูรณาการสาระและผลการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

สาระ/ผลการเรียนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริต 
สาระหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และ
การด าเนินชีวิตในสังคม /  
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
๓. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ 
๖. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
๑๐. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
๑๑. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๒. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ความละอายและความไม่
ทนต่อการทจุริต 

STRONG / จิตพอเพียง
ต่อตา้นการทุจริต 

พลเมืองกบัความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
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ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจันจิรา   มะโนเพ็ญ 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏริปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน         ศตวรรษที่ 21 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
    2.1 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
    (1) เปา้หมายระดับประเด็นของแผนแม่บท   
         1.1 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้นมีทักษะที่จำเป็นของโลก     
              ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรบัตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
     มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
         1.2 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ         
              ของพหุปัญญาดีขึ้น   
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
        2.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
        2.2 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย    
    (3) เป้าหมายของแผนย่อย 
        3.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่       
             21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
             เพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝเ่รียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
        3.2 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญัญาเพื่อประโยชน์ใน 
             การพัฒนาให้เต็มตามศกัยภาพเพิ่มขึ้น   
    2.2 ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
         เป้าหมาย คนไทยทุกคนไดร้ับการคมุครองและมีหลัดประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
         แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
    (3) เป้าหมายของแผนย่อย 
        มีระบบและกลไกในการใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มเปา้หมายทีต่้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้   
        ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
3. สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
4. กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
         กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและส่งเสรมิการจดัการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                        ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
    จุดเนน้ 
 1) ข้อที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม   
 
 
5. มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
    มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผูเ้รียน  
  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก มุ่งสู่สากลและสรา้งเสริมนักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
 
 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ขึ้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการจดั
หลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย เพื่อปลูกฝัง ป้องกัน สร้างเครือข่ายการทุจริต โดยให้ทุกโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้
เด็กตระหนัก รู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโก งและ
พร้อมท่ีจะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็กเคารพกติกาพื้นฐานง่ายๆ เช่น ต่อคิว ไม่พูดปด ไม่ขีดเขียนฝาผนัง เป็นต้น เพื่อโตขึ้นจะ
ได้เคารพกฏใหญ่ของสังคมอย่างไม่มีปัญหา โดยคาดหวังว่าเด็กไทยจะมีทั้งความเป็นไทย และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป  

ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการ
ในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  มีการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  เพื่อมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความตระหนักและนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน   
 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนเห็นความสำคญั มีความรู้ ความเข้าใจ มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต และนำหลักสตูรต้านทุจรติศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

2.2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน บุคลากรทั้งผู้บริหาร และครู ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
2.3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน 

  
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ       
3.1 ครูและนักเรยีนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 3.2 ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกคนร่วมกันกำหนดกิจกรรมและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3.3 ครูทุกคนสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในกิจกรรมการเรยีนการสอน 
3.4 ครูและนักเรยีนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
เชิงคุณภาพ      

    ครูและนักเรียนมจีิตสำนึกมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจรติ  
 
4. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนมคีวามรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา  เห็นความสำคญั มีความรู้ มีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุจริต และนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
 

 
5. ผลที่คาดว่าจะเกิด 

  1. ครูและนักเรียนทุกคนมสี่วนรว่มในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เพ่ิมข้ึน 
    2. ครู นักเรียนและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องทุกคนร่วมกันกำหนดกิจกรรมและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ิมข้ึน 
    3. ครูทุกคนสามารถนำหลักหลักสูตรด้านทุจรติศึกษาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
     4. ผู้เรียนระดับช้ัน ป.1-ป.6 มีคณุธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 
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6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต Output) 
6.1 ร้อยละ 80 ของจำนวนของครนูักเรียนมสี่วนร่วมในนักเรียน
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน 
6.2 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีการ
ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
6.3 จำนวนร้อยละ 100 ของครูทุกคนสามารถนำหลักสตูรตา้น
ทุจริตศึกษาไปใช้ในกิจกรรมการเรยีนการสอนได้ด ี
6.4 จำนวนร้อยละ 90 ของนักเรียน มีคุณธรรม จรยิธรรมและ
พฤติกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

- สำรวจความพึงพอใจ 
 

 
-สำรวจความพึงพอใจ 
 
-สอบถาม 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
 

 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

- แบบสอบถาม 
 

 

- สังเกตพฤติกรรม 
-  

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   1. นักเรยีนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและ 
สามารถปรับใช้ในการเรยีนตลอดถึงการใช้ชีวิตประจำวัน 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมมีการพัฒนาดีขึ้น 

 

- นิเทศ ติดตาม 

 

- แบบบันทึกนิเทศ ติดตาม 

 

 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน ์  
 7.1 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทุจริตศึกษา    
 7.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินงาน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง     
         8.1.1 มีกิจกรรมอื่นๆ แทรกในปฏิทินการดำเนินงานจนไมส่ามารถดำเนินงานโครงการได้อย่างราบรื่น 
         8.1.2 การดำเนินงานไมเ่ปน็ไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
    8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         8.2.1 บริหารจัดการกำหนดระยะเวลา ปฏิทินการปฏิบัติให้มคีวามแน่นอน    
         8.2.2 ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตามให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้เกดิประสิทธิภาพและคณุภาพสูงสดุ  
9. ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
10. ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)       
 - 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ    
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   1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

1 การวางแผน (P)  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.1 ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ   
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
(หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
 

7 คน 
 

 
 
- 

 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

2 การดำเนินงาน(D)  
ขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจกรรม 

2.1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจงนโยบาย  
จัดทำแผนการดำเนินงานตามหลกัสูตรต้านทุจรติ
ศึกษา 
1.1 แต่ละสายชั้นกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน ตาม
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา ในลักษณะที่เป็นรูปธรรม 
1.2 นำแผนที่แต่ละสายชั้นวางไว้ นำไปสู่การปฏิบตัิ 
2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนจดัการเรียนรู ้
2.1 คณะครูแต่ละสายชั้นจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดแทรกกิจกรรมหลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 
 
2.3 กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อ นวัตกรรม การเรียนการ
สอน 
 
2.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 

 
 

7 คน 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,635 คน 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

 
 
 

6,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

3 การตรวจสอบ (C)  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
 

   
 

 
 

 
 
/ 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 จัดทำเอกสารสรุปรายงานผล 
     การดำเนินงาน 
4.2 นำผลการประเมินพัฒนา ปรับปรุง   
     การดำเนินงานปีต่อไป 

 
 

2 เล่ม 
 

 
 

500 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 

                      รวม  10,000     

 
 
    

  ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 ( นางสาวจันจิรา  มะโนเพ็ญ ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ 
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) ............................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
         (                                     ) 
                  รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ 
 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
.................................................. 
 
 

  (ลงช่ือ) ............................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
           (นายวรเชษฐ์    จันทร์ภิรมย์) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
 
              วันท่ี         เดือน      พ.ศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวมท้ังสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2 การดำเนินงาน(D)  
ขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจกรรม 

2.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจง
นโยบาย  จัดทำแผนการดำเนินงานตาม
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 
1.1 แต่ละสายชั้นกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน 
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในลักษณะทีเ่ป็น
รูปธรรม 
1.2 นำแผนที่แต่ละสายชั้นวางไว้ นำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
 
2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนจดัการเรียนรู ้
2.1 คณะครูแต่ละสายชั้นจัดทำแผนจัดการ
เรียนรู ้
ที่สอดแทรกกิจกรรมหลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 
2.3 กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอผลงานหลักสตูร
ต้านทุจริตศึกษา 
 
2.4 นิเทศ ติดตามและประเมินการใช้สื่อ      
    นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 

6,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 

6,500 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 

6,500 
 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   จดัทำเอกสารสรุปรายงานผล 
การดำเนินงาน  
    

  
 
 

 
 
500 

 
 

500 

  
 

500 

รวมท้ังสิ้น   10,000 10,000  10,000 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
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แผนการจดัการเรียนรู ้

หน่วยท่ี ๔ ช่ือหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว เวลา ๒ ช่ัวโมง 

๑. ผลการเรียนรู ้
  ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและความรับผดิชอบต่อสังคม 
  ๑.๒ ปฏิบตัิตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้
  ๒.๑ นักเรยีนบอกบทบาทหน้าทีข่องสมาชิกในครอบครัวได ้
  ๒.๒ นักเรยีนบอกแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวได้ 
  ๒.๓ นักเรยีนบอกผลที่ไดร้ับจากการปฏิบัตตินในการเคารพสิทธิหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวได้ 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ๓.๑ ความรู ้
    สิทธิในครอบครัวและความเปน็ส่วนตัว เป็นสิทธิท่ีชาวไทยทุกคนได้รับตามรัฐธรรมนูญ ทุกครอบครัว 
ย่อมมีสิทธิจดัการภายในครอบครวัของตนเอง ในการนำพาครอบครวัไปในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของ 
ตนเองได้ โดยจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งจะต้องไม่เปน็การ 
รบกวนสิทธิครอบครัวของบุคคลอืน่ 
  ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ 
    ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
    ๒) ความสามารถในการคิด 
    ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  ๓.๓ คณุลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
    ๑) มีวินัย 
    ๒) ใฝ่เรียนรู ้
    ๓) มุ่งมั่นในการทางาน 
    ๔) รักความเป็นไทย 
๔. กิจกรรมการเรียนรู ้
  ๔.๑ ข้ันการเรียนรู ้
    ๑) ช่ัวโมงท่ี ๑ 
      ๑. นำข่าว พ่อทำร้ายลูก มาอ่านให้นักเรียนฟัง 
      ๒. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี ้
        ๒.๑ นักเรียนฟังข่าวนี้แล้วมีความรูส้ึกเช่นไร 
        ๒.๒ การกระทำนี้นักเรยีนชอบหรือไม่ชอบ 
        ๒.๓ นักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรกับทั้ง ๒ คนบา้ง 
      ๓. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรือ่ง การเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่นที่มตี่อครอบครัว 
      ๔. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุม่ละประมาณ ๔-๕ คน ร่วมกันอภปิราย แสดงความคิดเห็น ค้นหา 
ข้อมูล ตอบคำถามลงในใบงานท่ี ๑ เรื่อง การเคารพสิทธิหนา้ที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มตี่อครอบครัว 
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                ๒) ช่ัวโมงท่ี ๒ 
                     ๑. นักเรียนฟังเพลง ครอบครัวสุขสันต์จาก YouTube แล้วร่วมกันร้อง ๑-๒ เที่ยว 
                     ๒. นักเรียนวาดภาพ หัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์” พร้อมบรรยายใตภ้าพ ๓-๕ บรรทดั และ 
     ระบายสีให้สวยงาม 
                     ๓. ครูตรวจผลงานนักเรียน 
       ๔.๒ สื่อการเรยีนรู ้
                ๑) ข่าวพ่อทาร้ายลูก 
                ๒) ใบความรู้ เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าท่ี ต่อตนเองและผู้อื่น ท่ีมีต่อครอบครัว 
                ๓) ใบงานท่ี ๑ เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าท่ี ต่อตนเองและผู้อื่น ท่ีมตี่อครอบครัว 
                ๔) YouTube เพลง ครอบครัวสุขสันต ์
                ๕) กระดาษ / ส ี
๕. การประเมินผลการเรียนรู ้
       ๕.๑ วิธีการประเมิน 
                ๑) ตรวจใบงาน 
                ๒) ประเมินช้ินงานการวาดภาพ 
       ๕.๒ เครื่องมือในการประเมนิ 
                ๑) ใบงาน เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าท่ี ต่อตนเองและผูอ้ื่นที่มีต่อครอบครัว 
                ๒) แบบประเมินผลงานนักเรียนเรื่อง การวาดภาพครอบครัวสุขสันต์ 
       ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
                ๑) การตรวจใบงาน ร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน 
                ๒) ประเมินผลงานการวาดภาพ คะแนน ๖ – ๙ ถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.................................................ครผูู้สอน 
    (.................................................) 

๗. ความคดิเห็นผู้บริหาร 
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
               ลงช่ือ.....................................ผู้บรหิาร 
                   (นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
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แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
เรื่อง การวาดภาพครอบครัวสุขสนัต์ 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

เนื้อหา 
๓        ๒       ๑ 

รายการประเมิน 
ความสวยงาม 
๓        ๒        ๑ 

รวมคะแนน 

บรรยายภาพ 
๓       ๒        ๑ 

ผลการ 
ประเมิน 
ผ่าน/ไมผ่่าน 

ลงช่ือ................................................ประเมิน 
  (.................................................) 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๖ - ๙ ถือว่าผ่าน 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 

๑. เนื้อหา 

๒. ความสวยงาม 

๓. บรรยายภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ 
        ๓   ๒   ๑ 
      ตรงตามหัวข้อสื่อ               ตรงตามหัวข้อสื่อ               ตรงตามหัวข้อสื่อ 
ความหมายไดม้ากที่สดุ               ความหมายได้ปาน            ความหมายได้ค่อนข้าง 
                                                 กลาง                              น้อย 
     
 ความสวยงามระดับ           ความสวยงามระดับ             ความสวยงามค่อนข้าง 
               มาก                           ปานกลาง                           น้อย 
   เนื้อหาสัมพันธ์กับภาพ          เนื้อหาสัมพันธ์กับภาพ       เนื้อหาไมส่ัมพันธ์กับภาพ 
       มากที่สุดครบตามที่          ปานกลางครบตามที่          และไม่ครบตามที่กาหนด 
             กำหนด                          กำหนด 
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ใบความรู้ 

การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว 

 ครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ทุกครอบครัวมสีิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนญู เช่นเรื่องการใช้ความรุนแรงการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม หมายความว่า 
พ่อแม่ และลูก จะต้องไม่ใช้ความรนุแรง หรือปฏิบัตติามกันอย่างไม่เป็นธรรม 

สามี ภรรยา จะต้องเคารพและรับฟังความเห็นของกันและกัน ไม่ตัดสินปัญหา 
โดยใช้กาลัง สั่งสอนบตุรโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้การแกไ้ขพฤติกรรมด้วยการเฆีย่นตี เลี้ยงดู 
ด้วยความเข้าใจ 

 บุตรต้องเคารพเชื่อฟังบิดา มารดา มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความสุข 
ส่วนตัว แต่ต้องอยู่ในของเขตและไม่ทาให้เกิดความเดือดร้อนหรือสรา้งปัญหาใด ให้แก ่
บิดามารดา 

สิทธิในครอบครัว และความเป็นสว่นตัว เป็นสิทธิ ท่ีชาวไทยทุกคนได้รับตาม 
รัฐธรรมนูญ ทุกครอบครัวย่อมมสีทิธิจัดการภายในครอบครัวของตนเอง ในการนำพา 
ครอบครัวไปในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเองได้ โดยจะตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมาย 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งจะต้องไมเ่ป็นการรบกวนสิทธิครอบครัว 
ของบุคคลอื่น 



62 

 

 

ใบงานที่ ๑ 

การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามตอ่ไปนี ้

๑. จงบอกบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว คนละ ๓ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน 

บิดา 

๑. 
๒. 
๓. 

๑. 
๒. 
๓. 

มารดา 

๑. 
๒. 
๓. 

บุตร 

๒. จงบอกแนวทางการปฏิบัตตินในการเคารพสิทธิหน้าท่ี ของสมาชกิในครอบครัวคนละ ๓ หัวข้อ 
ข้อละ ๑ คะแนน 

บิดา 

๑. 
๒. 
๓. 

๑. 
๒. 
๓. 

มารดา 

๑. 
๒. 
๓. 

บุตร 

๓. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าท่ีของสมาชกิในครอบครัวมีอะไรบ้าง (๑๐ คะแนน) 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

  ๕.                                                      ๑๐. 
สมาชิกกลุ่มที่ ....... 
๑......................................................................เลขท่ี...............ชัน้.................. 
๒......................................................................เลขท่ี...............ชัน้.................. 
๓......................................................................เลขท่ี...............ชัน้.................. 
๔......................................................................เลขท่ี...............ชัน้.................. 
๕......................................................................เลขท่ี...............ชัน้.................. 
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แผนการจดัการเรียนรู ้

หน่วยท่ี ๔ ช่ือหน่วย พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อการทุจริต 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ช่ัวโมง 

๑. ผลการเรียนรู ้
  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้
  ๒.๑ นักเรยีนสามารถบอกความหมายของ ระเบยีบ กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานตา่ง ๆ ได้ 
  ๒.๒ นักเรยีนสามารถแสวงหาขอ้มูลเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ๓.๑ ความรู ้
    กฎ คือ ข้อบังคับ ท่ีอยู่ในความเป็นจริง เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสยีหายต่อทรัพย์สินและ ชีวิต ระเบียบ 
วินัย นั้นเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคญัยิ่ง โดยเฉพาะกับนักเรียนหรือเยาวชน อันจะเป็นกำลังอย่างมากในการพัฒนา 
ประเทศ 
    ระเบียบวินัย คือ คุณสมบตัิที่สำคัญในการดาเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคมุอารมณ ์
และพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการสำนึก ซึ่งต้องไม่กระทำการใด อันเปน็ผล 
ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจรญิรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่น 
โดย 
    กติกา คือ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือข้อกำหนด ท่ีบุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปใช้เป็นหลักปฏิบตัิเพื่อให้ 
เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
    กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรอืผู้มีอานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรอืท่ีเกิดขึ้นจากจารตีประเพณีอันเป็น 
ที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือใช้บังคับบุคคลใหป้ฏิบัติตาม 
  ๓.๒ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
    ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
    ๒) ความสามารถในการคิด 
    ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
  ๓.๓ คณุลักษณะอันพึงประสงค ์
    ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กิจกรรมการเรียนรู ้
  ๔.๑ ข้ันตอนการเรียนรู ้
    ๑) ช่ัวโมงท่ี ๑ 
      ๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุม่ ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ และสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด 
ดังนี ้
        กลุ่มที่ ๑ เรื่อง ระเบียบ 
        กลุ่มที่ ๒ เรื่อง กฎ 
        กลุ่มที่ ๓ เรื่อง กติกา 
        กลุ่มที่ ๔ เรื่อง กฎหมาย 
      ๒. ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มนำเสนอผลงานแผนผังความคดิหน้าช้ันเรียน 
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       ๓. ครูติดแผนภมูิกติกาในหอ้งเรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ามีข้อตกลง กติกา อะไรบ้าง 
       ๔. ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุม่ ค้นคว้าเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กรหรือ 
หน่วยงานต่าง ๆ แล้วสรุปเพื่อนำเสนอหน้าช้ันเรียนในช่ัวโมงต่อไป ดังนี้ 
                            กลุ่มที่ ๑ เรื่อง กฎ / ระเบยีบการใช้ห้องสมดุ 
                            กลุ่มที่ ๒ เรื่อง กฎ / ระเบยีบการใช้สนามเดก็เล่น 
                            กลุ่มที่ ๓ เรื่อง กฎ / ระเบยีบของสถานท่ีราชการ 
                            กลุ่มที่ ๔ เรื่อง กฎ / ระเบยีบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะ 
                ๒) ช่ัวโมงท่ี ๒ 
                      ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานท่ีไปค้นคว้าหน้าช้ันเรียน พร้ อมทั้งบอกผลดีของการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ กฎ กติกา กฎหมาย และบอกผลเสียของการไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
                      ๒. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุม่ ดังน้ี 
                            กลุ่มที่ ๑ ให้บอกผลดีของการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ กติกา กฎหมาย แล้วจดัทำเป็นแผนภมู ิ
                            กลุ่มที่ ๒ ให้บอกผลดีของการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ กติกา กฎหมาย แล้วจดัทำเป็นแผนภมู ิ
                      ๓. ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน 
                      ๔. ครูและนักเรยีนร่วมกันสรุปว่า การปฏิบัตตินตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ของสังคมจะ 
ทำให้คนเป็นคนดี มรีะเบียบสังคมก็จะสงบสุข และประเทศชาติ จะสามารถพัฒนาไดร้วดเร็ว ก้าวทัน 
อารยประเทศ 
                      ๕. ครูให้นักเรียนนำแผนภูมไิปตดิป้ายนเิทศภายในบริเวณโรงเรียน 
       ๔.๒ สื่อการเรยีนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
                ๑) ใบความรู้ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
                ๒) แผนภูมิกติกาของห้องเรียน 
๕. การประเมินผลการเรียนรู ้
       ๕.๑ วิธีการประเมิน 
                ตรวจผลงานการทาแผนภูมเิกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กตกิา กฎหมายขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
       ๕.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
                ๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการทำแผนภูมเิกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กร 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
                ๒) แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจรติ 
       ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
                นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
............................................................................................................................................... ............................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ................................................ ครูผูส้อน 
    (...........................................................) 

๗. ความคดิเห็นผู้บริหาร 
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
       ลงช่ือ.....................................ผู้บรหิาร 
               (นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
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ใบความรู้ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 

ระเบียบวินัย คือ คุณสมบตัิที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคมุอารมณ์ และพฤติกรรม 

ของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการสำนึก ซึ่งต้องไมก่ระทำการใด อันเป็นผลทาใหเ้กิดความยุ่งยากแก่ 
ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่นโดย 

กฎ คือข้อบังคับ ท่ีอยู่ในความเป็นจริง เพ่ือไม่ให้เกดิความเสียหายต่อทรัพย์สินและ ชีวิต ระเบียบวินยั นั้นเป็นสิ่งซึ่ง 

มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะกับนักเรียนหรือเยาวชน อันจะเป็นกำลังอย่างมากในการพัฒนาประเทศ 

กติกา คือ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือข้อกำหนด ที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ 

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ 
ยอมรับนับถือ เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจรติ 

คำช้ีแจง การบันทึกให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

รายการ 

พูด 
ความ 
จริง 

สรุปผล 
การประเมิน 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล ไม่ลัก 
ขโมย 

ผ่าน ไม่ผา่น 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านตั้งแต ่
ผ่าน 

๓ รายการ ถือว่า ผ่าน 
๒ รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 

ลงช่ือ 
( 

/ / 

ผู้ประเมิน 

) 

/ 

         รู้จัก 
               แยกแยะ 
              ประโยชน์ 
  ตรงไป        ทำตัว       ส่วนตน 
  ตรงมา     น่าเชื่อถือ       กับ 
                                 ประโยชน์ 
                                  ส่วนรวม 
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แผนการจดัการเรียนรู ้

หน่วยท่ี ๔ ช่ือหน่วย พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม 

เรื่อง ความรับผิดชอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๓ ช่ัวโมง แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓ 

๑. ผลการเรียนรู ้
  ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๑.๒ ปฏิบตัิตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
  ๒.๑ บอกความหมายของการมีความรับผดิชอบ 
  ๒.๓ ยกตัวอย่างการปฏิบตัิตนท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบได้ 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ๓.๑ ความรู ้
      ความหมายของความรับผดิชอบ ความรับผดิชอบคือ การปฏิบตัิตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อ 
ตนเอง กระทำได้ โดยการปฏบิัติหน้าท่ีที่ตนไดร้ับมอบหมายในฐานะนักเรียน และการเป็นบุตรในครอบครัว 
ด้วยความตั้งใจได้เป็นอยา่งดี เช่น 
      - การตั้งใจเรียนหนังสือ 
      - ดูแลตนเองในกิจวัตรประจาวัน 
      - เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ 
      - มาโรงเรียนให้ทันเวลา 
      - ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน 
  ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกดิ) 
      ความสามารถในการคดิ 
  ๓.๓ คณุลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
      คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๔. กิจกรรมการเรียนรู ้
  ๔.๑ ข้ันตอนการเรียนรู ้
      ๑) ช่ัวโมงท่ี ๑ 
        ๑. นักเรียนดูวดีิทัศน์ เรื่องรู้จักหน้าท่ี นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า ตัวละครในเรื่องดังกล่าวมีการ 
กระทำใดท่ีแสดงออกถึงการมีความรับผดิชอบหรือไม่ แล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 
        ๒. นักเรียนดูแผนภาพความคิดเพื่อศึกษาความรู้การปฏิบัตตินเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัยตอ่ 
ตนเองจาก แล้วช่วยกันสรุป การปฏิบัติตนเป็นผู้มคีวามรบัผิดชอบ มวีินัยต่อตนเอง แล้วให้นักเรียนแสดงความ 
คิดเห็นถึงผลกระทบจากการกระทำของบุคคลในภาพว่าส่งผลต่อสงัคมละประเทศชาติอยา่งไร 
        ๓. นักเรียนดูวดิีโอ เรื่อง ความรับผดิชอบ และครูตั้งคาถามรว่มกันสนทนาเนื้อหาในวิดโีอเรื่อง 
ความรับผิดชอบ 
        ๔. ครู และนักเรียนช่วยกันสรุป ความหมายของความรับผดิชอบว่า “ความรับผดิชอบ คือการ 
ปฏิบัติตนเป็นผูม้ีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง กระทาได้ โดยการปฏิบัตหิน้าท่ีที่ตนได้รับมอบหมายใน 
ฐานะนักเรียน และการเป็นบุตรในครอบครัวด้วยความตั้งใจได้เป็นอย่างดี” 
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      ๒) ช่ัวโมงท่ี ๒ 
         ๑. นักเรียนจับกลุม่ ๕ – ๗ คน ทำใบงานเรื่อง สุดยอดในตัวเรา 
         ๒. นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัตตินให้เป็นผู้มีความรับผดิชอบต่อโรงเรยีน และต่อพ่อแม่ ว่าตอ้ง 
ปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยให้นักเรยีนไปค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
         ๓. นักเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกันนำเสนอผลงานกลุม่ในช้ันเรียนโดยครูช่วยแนะนาเพิ่มเติมในแนว 
ทางการปฏิบัติตนใหเ้ป็นผู้ทีม่ีความรับผดิชอบ แล้วทำใบงานเรื่อง เรื่อง สุดยอดในตัวเรา 
         ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัตตินให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
         ๕. ครูให้นักเรียนเขยีนเรยีงความเรื่อง “ความรับผิดชอบของฉัน” 
         ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบ “การปฏิบัตตินตามความรับผดิชอบ 
เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีตนไดร้ับมอบหมายในฐานะนักเรียน และการเป็นบุตรในครอบครัวด้วยความตั้งใจได ้
เป็นอย่างดี เช่น 
           - การตั้งใจเรียนหนังสือ 
           - ดูแลตนเองในกิจวัตรประจาวัน 
           - เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ 
           - มาโรงเรียนให้ทันเวลา 
           - ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน 
             ฯลฯ” 
  ๔.๒ สื่อการเรยีนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
      ๑) วีดีโอ เรื่องรู้จักหน้าท่ี https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA 
      ๒) วิดีโอ เรื่องความรับผดิชอบ https://www.youtube.com/watch?v=๗kbnUOzerjg 
      ๓) ใบงานเรื่อง สุดยอดในตัวเรา 
      ๔) แผนภาพความคิด การปฏิบัติตนใหม้ีความรบัผิดชอบ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู ้
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 
      ๑) ตรวจใบงานเรื่อง สุดยอดในตัวเรา 
      ๒) ตรวจเรียงความ “เรื่องความรับผิดชอบของฉัน” 
  ๕.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมนิ 
      ๑) ใบงานเรื่อง เขาทำอะไร ? 
      ๒) เรียงความเรื่อง “ความรบัผิดชอบของฉัน” 
  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน   นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ๘๐ ข้ึนไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ................................................ ครูผูส้อน 
     (.................................................) ๗. ความคดิเห็นผู้บริหาร 

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

.......................................................................................................................................................................................................
       ลงช่ือ.....................................ผู้บรหิาร 
             (นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรยีนอนุบาลลำพนู 
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แผนภาพความคิด การปฏิบัติตนให้มความรับผิดชอบ 

ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ 
เสร็จทันเวลา 

ตั้งใจเรียนหนังสือ 

ทำเวรประจาวัน 

ทำงานการบ้าน และทบทวนวิชา 
ที่เรียนมาทุกวัน 

ดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน 

ความรับผิดชอบ 

มาโรงเรียนทันเวลา 

ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน 
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ใบงาน สุดยอดในตัวเรา 

คำช้ีแจง จงตอบคำถามดังต่อไปนี ้

๑. นักเรียนจะปฏบิัติตนเป็นผูม้ีความรับผิดชอบ ต่อตนเองในฐานะทีเ่ป็นนักเรียนได้อย่างไรบ้าง 

๑. ............................................................................................................................. ............................ 

๒. ............................................................................................................................. ............................ 

๓. ......................................................................................................................................................... 

๔. ......................................................................................................................... ................................ 

๕. ......................................................................................................................................................... 

๒. นักเรียนจะปฏบิัติตนเป็นผู้ความรับผดิชอบต่อตนเองในฐานะที่เปน็ลูกของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไร 

๑. ......................................................................................................................................................... 

๒. ......................................................................................................................... ................................ 

๓. ......................................................................................................................... ................................ 

๔. ............................................................................................................................. ............................ 

๕. ......................................................................................................................................................... 
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แผนการจดัการเรียนรู ้

หนว่ยท่ี ๔ ช่ือหน่วย พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม ชันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ้

เวลา ๓ ช่ัวโมง แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความเป็นพลเมือง 

๑. ผลการเรียนรู ้
  ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัพลเมืองและมีความรับผดิชอบตอ่สังคม 
  ๑.๒ ปฏิบตัิตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
  ๒.๑ บอกความหมายของการเปน็ผลเมืองดีได ้
  ๒.๒ ยกตัวอย่างการปฏิบตัิให้เปน็พลเมืองที่ดีได ้
  ๒.๓ บอกผลเสียที่เกิดจากการไม่ปฏิบัตตินตามหน้าท่ีของพลเมืองที่ดีได้ 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ๓.๑ ความรู ้
      ความหมายของพลเมืองที่ดี พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัตหิน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งกิจท่ีต้องทำ 
และกิจท่ีควรทำหน้าท่ี หมายถึง กิจที่ต้องทำ หรือควรทำ เป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำ หรือห้ามมิให้กระทำ ถ้าทำก็ 
จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทำหรือไมล่ะเว้น 
การกระทำตามที่กาหนดจะได้รบัผลเสียโดยตรง คือ ไดร้ับโทษ หรอืถูกบังคับ เช่น ปรับ จำคุก หรือประหาร 
ชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งท่ีระบุกจิที่ต้องทำ ได้แก่ กฎหมาย เป็นตน้ 
  ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกดิ) 
      ความสามารถในการคดิ 
  ๓.๓ คณุลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
      คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๔. กิจกรรมการเรียนรู ้
  ๔.๑ ข้ันตอนการเรียนรู ้
      ๑) ช่ัวโมงท่ี ๑ 
        ๑. นักเรียนดู วีดโีอ เรื่องหกัเหลี่ยมคอร์รปัช่ัน เริ่มที่คณุ...จบที่คุณ นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า 
ตัวละครในเรื่องดังกลา่วมีการกระทำใดท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมอืงดี การกระทำใดท่ีแสดงว่าเป็นพลเมือง 
ไม่ดี และการเป็นพลเมืองไมด่ี มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร 
        ๒. นักเรียนดภูาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมในสังคม เช่น 
          ๒.๑ ภาพการปลูกป่า 
          ๒.๒ ภาพการเลือกตั้ง 
          แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบจากการกระทำของบุคคลในภาพว่าส่งผลต่อ 
สังคมละประเทศชาติอย่างไร 
        ๓. นักเรียนทำใบงานเรื่อง เขาทำอะไร ? 
        ๔. ครู และนักเรียนสรุป ความหมายของพลเมืองที่ดี หมายถงึ “ ผู้ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีพลเมืองได ้
ครบถ้วน ทั้งกิจท่ีต้องทำ และกิจท่ีควรทำหน้าท่ี หมายถึง กิจที่ต้องทำ หรือควรทำ เป็นสิ่งที่กำหนดใหท้ำ หรือ 
ห้ามมิให้กระทำ ถ้าทำก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณ ี
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ถ้าไม่ทำหรือไมล่ะเว้นการกระทำตามที่กำหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ 
จำคุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ต้องทำ ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น” 
      ๒) ช่ัวโมงท่ี ๒ 
          ๑. นักเรียนจับกลุม่ ๕ – ๗ คน ทำใบงานเรื่อง บทบาทหน้าท่ีพลเมืองที่ด ี
          ๒. นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัตตินให้เป็นพลเมืองที่ดี ว่าตอ้งปฏิบัติอย่างไรบา้งโดยให้นักเรียน 
ไปค้นคว้าจากแหล่งเรยีนรู้ตา่ง ๆ 
          ๓. นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันนำเสนอผลงานกลุ่มในช้ันเรียนโดยครูช่วยแนะนำเพิ่มเติมในแนว 
ทางการปฏิบัติตนตามบทบาทหนา้ที่ผลเมืองที่ดี 
          ๔. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปการปฏิบัตตินให้เป็นพลเมืองดี 
          ๕. ครูให้นักเรียนกลุม่เดิมช่วยกันวางแผนทำกิจกรรมร่วมกนัท่ีแสดงถึงการปฏิบตัิตนตามบทบาท 
หน้าท่ีของพลเมืองดีและผลเสยีจากการไม่ปฏิบัตติามหน้าท่ีการเป็นพลเมืองดีในขอบข่าย ดังนี้ 
             ๕.๑ เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
             ๕.๒ ทาประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ
          ๖. นักเรียนแต่ละกลุม่เขียนแผนดำเนินกจิกรรมลงในแบบบนัทึกปฏิบัติตนพลเมืองดีและผลเสยีที่ 
เกิดจากการไม่ปฏิบัตติามหน้าท่ีพลเมืองดี แล้วส่งแผนดำเนินกิจกรรมต่อคร ู
          ๗. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปความเป็นพลเมืองดีว่า “บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้อง 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี ท่ีจะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเปา้หมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนญูที่กาหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดำรง 
อยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่าง 
ถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพ 
กฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาของชุมชน 
และสังคม มีคณุธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุข” 
  ๔.๒ สื่อการเรยีนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
      ๑) วีดีโอ เรื่องหักเหลี่ยมคอรร์ัปชั่น เริ่มที่คณุ...จบที่คณุ 
         https://www.youtube.com/watch?v=ihrlY๖zniZw 
      ๒) ใบงานเรื่อง เขาทำอะไร ? 
      ๓) ใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองด ี
๕. การประเมินผลการเรียนรู ้
   ๕.๑ วิธีการประเมิน 
       ๑) ตรวจใบงานเรื่อง เขาทำอะไร ? 
       ๒) ตรวจใบงานเรื่อง บทบาทหน้าท่ีพลเมืองด ี
   ๕.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมนิ 
       ๑) ใบงานเรื่อง เขาทำอะไร ? 
       ๒) ใบงานเรื่อง บทบาทหน้าท่ีพลเมืองด ี
   ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
       นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ๘๐ ขึ้นไป 
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๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ................................................ ครูผูส้อน 
     (.................................................) 

๗. ความคดิเห็นผู้บริหาร 
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
       ลงช่ือ.....................................ผู้บรหิาร 
               (นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
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ใบงาน เรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองดี 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงถึงบทบาทหน้าท่ีผลเมืองดีต่อโรงเรียนและสังคม 

บทบาทหน้าที่ 
พลเมืองดีต่อโรงเรียน 

และสังคม 
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แบบบันทึกปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนบันทึกปฏิบัตตินเป็นเยาวชนท่ีดี โดยครอบคลมุในเรื่อง การทำประโยชน์ในโรงเรยีนและ 
สังคม 

พฤติกรรม 

ตัวอย่าง 
การเก็บขยะใน 
โรงเรียน/ชุมชน 

ผลดจีากการปฏิบัต ิ

สภาพแวดล้อมด ี
ไม่มสีิ่งสกปรก 

ผลเสียจากการไม่ปฏิบตั ิ

สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 
บริเวณพื้นท่ีส่วนรวมมีสิ่งสกปรก 
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ภาพกิจกรรม คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลล าพูน ร่วมท ากิจกรรมการด าเนินงาน 

ตามหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลำพูน 

ที่  82 / 2565 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงประมาณ 2565 
 

 เพื ่อให้การดำเนินโครงการการขับเคลื ่อนการสร้างเสร ิมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงประมาณ 2565 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ขับเคลื่อนสู่โรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการ การนิเทศกำกับติดตามโรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการป้องกันทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และขยายผลให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตของแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 
ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงประมาณ 2565 ดังนี้ 

1. นายวรเชษฐ์    จันทร์ภิรมย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง   รองประธานกรรมการ 
3. นางดอกไม้   ทองชัย   รองประธานกรรมการ 
4. นายกิติพงษ์   วงศ์ธิเวท  รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวพรรณเพ็ญ   บุญประเสริฐ  กรรมการ 
6. นางจิดาภา   ประภาวิลัย  กรรมการ 
7. นางสาวอำภา   ลัยยะนาท  กรรมการ 
8. นายอัฌชานนท์    แก้วเป้า   กรรมการ 
9. นางทันยา    นิตตา   กรรมการ 
10. นางศิริพร    ขวัญสิน   กรรมการ 
11. นางพราวพิมล   ศรีไชยวงค์  กรรมการ  
12. นางศรัญญา    จินะกาศ   กรรมการ  
13. นางสาวณัฐฐิพร    หนูดา   กรรมการ  
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14. นางสาวสายฝน    ต๊ะวันนา   กรรมการ  
15. นางเกวลิน    เสนา   กรรมการ  
16. นางสาวประทุมพร   พลสันต์   กรรมการ  
17. นางสาวณัชชา    ใยด ี   กรรมการ  
18. นายวศิน    สินธุปัน   กรรมการ   
19. นายนันทพัทธ์   ยะสง่า     กรรมการ   
20. นางวราภรณ์   ฝั้นต๊ะ      กรรมการ  
21. นายศุภวิชญ์   กันชูลี   กรรมการ   
22. นางปณิธิดา   นาคมณี   กรรมการ   
23. นางนภัสสร   ศิลประเสริฐ  กรรมการ  
24. นายชัยกมล   สิงห์คุณ   กรรมการ  
25. นางสาวิตรี    อินแถลง   กรรมการ  
26. นางสาวอรวรรณ  อรวรรณา  กรรมการ 
27. นางสาวจันจิรา    มะโนเพ็ญ  กรรมการและเลขานุการ 
28. นายอุทาน   ประสงค์ทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  
 1. วางแผนพัฒนาโครงการการขับเคลื ่อนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงประมาณ 2565 
 2. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโครงการ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
 4. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน 
 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
  สั่ง ณ วันที่ 4 เดือนสิงหาคม 2565 
 
 

 
 

(นางดอกไม้   ทองชัย) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
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