
ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5. นางสาวพรเพ็ญ  เล้ียงวิทยา อ21101 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1/1-1/5 15 
  อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร1 1/4 2 
  อ30203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5/3 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 19 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 23 

6. นางสาวกิตติมา  สุขศิริ จ20201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1 1/1-1/5 10 
  จ20205 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร5 3/1-3/4 8 
  จ30205 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร5 6/1-6/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 26 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิ่มเวลารู้ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 30 

7. นางสยามล  ใจฉลาด จ20203 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร3 2/1-2/5 10 
  จ30201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1 4/1-4/4 8 
  จ30203 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร3 5/1-5/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 26 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ,เพิม่เวลารู้ 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 31 

8. Mr.Eugene Wanje ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.1 5 
  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.2 5 
  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.3 4 
  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.4 4 
  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.5 4 
  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.6 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 26 

 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมแนะแนว 
1 นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์  แนะแนว 2/1,2/2,2/3,2/5 4 
   แนะแนว 3/1-3/4 4 
   แนะแนว 4/1-4/4 4 
   แนะแนว 5/1-5/4 4 
   แนะแนว 6/1-6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 20 
  ,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 113 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

ผู้บริหาร 
1. นายโสภณ  ทองจิตร ว22101 วิทยาศาสตร์ 2/1 3 
  ว20203 เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม 2/5 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 5 

2. นางงามพรรณ  ธิปัตย์ ส20231 หน้าท่ีพลเมือง1 1/1-1/5 5 
  ส20233 หน้าท่ีพลเมือง3 2/1-2/5 5 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 10 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี  ๒๒๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  มอบหมายงานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 ด้วยโรงเรียนพนมศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพนมศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) และให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุข 
มีคุณลักษณะที่ดี มีสมรรถนะ มีทักษะตรงตามหลักสูตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีสอน  ภาคเรียนท่ี ๒    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแนบท้ายคำส่ังนี้ ให้มีหน้าท่ี  
           ๑.วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล ตลอดท้ัง
แนวทางการดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                   ๒.จัดทำหน่วยการเรียนรู้  กำหนดการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ และจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน 

                   ๓.ออกแบบกิจกรรม และจัดการเรียนรู้ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักเรียนผ่านตัวชี้วัด  
ตามสาระการเรียนรู้ 
                   ๔.อื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

   ให้ผู้มีรายช่ือท่ีได้รับคำส่ังแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จัดทำเอกสารทางการศึกษา            
ท่ีเกี่ยวข้องในรายวิชาท่ีสอน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                             ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๕  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

  
           ลงช่ือ 
             (นางผกา  สามารถ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 



ตารางมอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 228/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ส20232 หน้าท่ีพลเมือง2 1/1-1/5 5 
  ส30242 การเงินการคลัง 5/3,5/4 4 
  ส33102 สังคมศึกษา 6/1-6/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

2. นายพลนิวัฒน์ โรจนว์ิเชียรรัตน์ ส23104 ประวัติศาสตร์ 3/1-3/4 4 
  ส31102 สังคมศึกษา 4/1-4/4 8 
  ส30241 วิถีพอเพียง 6/3,6/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ 3 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 19 

3. นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ส23102 สังคมศึกษา 3/1-3/4 12 
  ส32104 ประวัติศาสตร์ 5/1-5/4 4 
  ส30234 หน้าท่ีพลเมือง4 5/4 1 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

4. นายเอกศักดิ์  นกช่วย ส21102 สังคมศึกษา 1/1,1/2 6 
  ส21104 ประวัติศาสตร์ 1/1-1/5 5 
  ส22104 ประวัติศาสตร์ 2/1-2/5 5 
  ส30222 กฎหมายน่ารู้ 4/4 2 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 18 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ 3 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

 

 

 

 

 

 



มอบหมายการสอน แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ท่ี 228/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา รายวิชา ชั้น/ห้อง รวมจำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. นางสาวพัชรภรณ์  กล่ินเกษร ส20236 หน้าท่ีพลเมือง6 3/1,3/4 4 
  ส31104 ประวัติศาสตร์ 4/1,4/4 4 
  ส32102 สังคมศึกษา 5/1-5/4 8 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 16 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 20 

6. นายจักรี  ภูมา ส22102 สังคมศึกษา 2/1-2/5 15 
  ส30232 หน้าท่ีพลเมือง2 4/1,4/4 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 19 
  ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ 3 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 22 

7. นางสาวสุดารัตน์  ทองคำ ส21102 สังคมศึกษา 1/3-1/5 9 
  ส20234 หน้าท่ีพลเมือง4 2/1-2/5 5 
  ส30234 หน้าท่ีพลเมือง4 5/1-5/3 3 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอน 17 
  ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,วิถีพุทธ,ประชุมระดับ 4 
  รวมจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี ๑๓๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งต้ังกรรมการดำเนินงานนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................... 

 ด้วยโรงเรียนพนมศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ซึ่งกำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีกำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการจึงได้กำหนดให้มีการนิเทศติดตามการสอนของครูให้เป็นไปตามระบบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาและอำนวยการ คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ฝ่ายจัดทำเอกสาร ฝ่ายนิเทศการสอน คณะกรรมการนิเทศการสอนข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ 
      ๑.๑ นายโสภณ  ทองจิตร      ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นางงามพรรณ ธิปัตย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      ๑.๓ นางวริษา   บุญกิจ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.๔  นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.๒  กรรมการ  
      ๑.๕ นายเกริกเกยีรติ  จำนง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.๖ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๑.๗ นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.๘ นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
   
หน้าที่ ให้การปรึกษา ส่ังการ กำกับติดตามการดำเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
      ๒.๑ นางณัฐิญา   คาโส   ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
      ๒.๒ นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
      ๒.๓ นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.๒   กรรมการ  
      ๒.๔ นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๒.๕ นางสาวโสรญา รัตนบุรี   ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๒.๖ นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๒.๗ นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  วางแผนการดำเนินงานกำกับและติดตามการนิเทศการสอน จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู ตรวจเยี่ยม
นิเทศการสอนและสังเกตการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 



-๒- 
 

 ๓. ฝ่ายจัดทำเอกสาร 
       ๓.๑ นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
       ๓.๒ นางสาวโสรญา รัตนบุรี   ครู คศ.๑  กรรมการ 
       ๓.๓ นายพีระ  เหมือดนอก   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
       ๓.๔ นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  จัดทำแบบบันทึกการนิเทศการสอนเพื่อมอบให้กับฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง จัดทำแบบบันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างครูผู้สอน เกียรติบัตร และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
 
 ๔. ฝ่ายนิเทศการสอน ( ดำเนินการ ระหว่าง  มิถุนายน  ๒๕๖๔– ตุลาคม  ๒๕๖๔ ) 
      ๔.๑. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๔.๒. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
               นายศุภชัย   เรืองเดช   ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๔.๓. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
       ๔.๔. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
               นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  กรรมการ 
       ๔.๕. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
               นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
       ๔.๖. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
              นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๔.๗. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
              นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๔.๘. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
              นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.๒  กรรมการ 

 ๕. คณะกรรมการนิเทศการสอนข้ามกลุม่สาระการเรียนรู้  
 

ท่ี 
 

กลุ่มสาระคู่นิเทศ 
 

ผู้นิเทศร่วม 
๑. ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณะผู้บริหารโรงเรียน 
๒. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ คณะผู้บริหารโรงเรียน 
๓. สังคมศึกษา  สุขศึกษาและพลศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน 
๔. การงานอาชีพ  ศิลปศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน 

 

หน้าที่  ดำเนินการนิเทศการสอน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษา แก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระอื่น 
เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระอื่นๆ ตามปฏิทินการนิเทศการสอน ภาคเรียนท่ี ๑  
(ระหว่างเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๔– ตุลาคม  ๒๕๖๔) 



-๓- 
 

 ๖. คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ  
      ๖.๑ นางณัฐิญา  คาโส                ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
      ๖.๒ นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๖.๓ นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๖.๔ นางสาวโสรญา รัตนบุรี   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ดำเนินการสรุปผลนิเทศการสอน ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนสภาพจริงจากแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู เพื่อพิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลการประเมินระดับดี
เย่ียม ดีมาก และระดับดี รวมทั้งแจ้งให้ครูท่ีมีผลการประเมินระดับพอใช้และระดับปรับปรุงทราบเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 
  ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ อย่าให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้ 

                            ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                                                                                                                                                          

       ลงช่ือ 

  (นายโสภณ  ทองจิตร)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 



 

ตารางการนิเทศการสอน 

โรงเรียนพนมศึกษา  อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจำภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้นิเทศร่วม หมายเหตุ 

๑. กรกฎาคม ๒๕๖๔  - นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯนิเทศครูในกลุ่มสาระฯ) 

นายโสภณ  ทองจิตร 
นางงามพรรณ ธิปัตย์ 
นางณัฐิญา  คาโส 
นายศุภชัย  เรืองเดช 

- ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดทำตารางการ
นิเทศแจ้งผู้นิเทศร่วม และดำเนินการตาม
กำหนดให้ครบทุกคน แล้วนำผลการนิเทศส่ง
คณะกรรมการประเมินผล 

๒. สิงหาคม ๒๕๖๔ - นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุ่มฯ) 
1) ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 
2) วิทยาศาสตร์ ฯ– คณิตศาสตร์ 
3) สังคมศึกษาฯ – สุขศึกษาและพละศึกษา 
4) การงานอาชีพ – ศิลปศึกษา 

นายโสภณ  ทองจิตร 
นางงามพรรณ ธิปัตย์ 
นางณัฐิญา  คาโส 
นายศุภชัย  เรืองเดช 

- ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯคู่นิเทศ ประสานงาน
กันทำตารางนิ เทศแจ้งผู้นิ เทศร่วม  และ
ดำเนินการตามกำหนด ให้ครบทุกคน แล้วนำ
ผลการนิเทศส่งคณะกรรมการประเมินผล 

๓. ตุลาคม ๒๕๖๔ - คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลสรุปผลการ
ประเมินแจ้งผู้บริหารทราบ 

 - มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ ท่ีมีผลการประเมิน
ระดับ ดีเย่ียม/ดีมาก/และดี 
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แบบวิเคราะห์เนื้อหาที่บูรณาการ 
ระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 

รหัสวิชา ส20235   รายวิชา หน้าที่พลเมือง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 

สาระท่ี 2    หน้าที่พลเมอืง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน สาระสำคัญ ผลการเรียนรู ้ K P A สาระการเรยีนรู ้ เนื้อหาท่ีบูรณารายวิชาเพ่ิมเติม 
การป้องกันการทุจริต 

ส 2.1  เข้าใจ
และปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของ
การเป็นพลเมือง
ดีมีค่านิยมที่ดี
งาม และธำรง
ประ   เพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
ดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทย  และ
สังคมโลกอย่าง
สันติสุข 
 
 
 
 

ผลประโยชน์ส่วนตน 
หมายถึง ความสนใจ
ตนเอง การคำนึงถึง
ตนเอง 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
หมายถึง การคำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

1. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได ้
2. สามารถคิดแยะ
แยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมได ้
3.ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของ
การต่อตา้นและ
ป้องกันการทุจริต 

มีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความ
แตกต่าง
ระหว่าง
จริยธรรมและ
การทจุรติ 
 

สามารถคิด
แยกแยะ
ระหว่าง
จริยธรรมและ
การทจุรติ 
(ชุมชน สังคม) 
ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆ 

 

ตระหนักและ
เห็น
ความสำคัญ
ของการ
ต่อต้านและ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1. สาเหตุของการทุจรติ
และทิศทาง การป้องกัน
การทจุรติในประเทศไทย 
2.ทฤษฎี ความ หมาย 
และรูปแบบของการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม 
(Conflict of interest) 
3. แก้ "ทุจริต" ต้องคิด
แยกแยะปรับวิธีคิด 
พฤติกรรมเปลี่ยน สังคม
เปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลก 
4. ตัวอย่างการขัด กัน
ระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วน 
รวมในรูปแบบต่างๆ 

ผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 5   รหัสวิชา ส20235                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จำนวน 20 ชั่วโมง                                  จำนวน   0.5  หน่วยกิต 

มีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ  การสนทนา 
การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสานและประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้  
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงานในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่องการใช้สิทธิและหน้าที ่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีส่วนรว่มและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกจิกรรมของห้องเรียน
และโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกัน  
และกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื ่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน  
มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตน  
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย   
2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที ่ของบุคคล 

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าที่พลเมือง           รหัสวิชา  ส2023   กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            เวลา 20 ชั่วโมง                                   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

หน่วยการเรยีนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ผลการเรียนรู ้

สาระสำคัญ จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 
การคดิแยะแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได ้
2. สามารถคิดแยะแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได ้
3.ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

ผลประโยชน์ส่วนตน หมายถึง 
ความสนใจตนเอง การคำนึงถึง
ตนเอง 
ผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การ
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

4 20 

หน่วยที่ 2  ความ
ละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความไม่ทนและ
ความละอายต่อการ
ทุจริต 
2.ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทน
และละอายต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
3.ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการ 
 

บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มี
ต่อสังคม 
-เคารพกติกาของสังคม 
-ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 
- มีระเบียบวินัย 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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หน่วยการเรยีนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ผลการเรียนรู ้

สาระสำคัญ จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

หน่วยที่ 3 จิต
พอเพียงต่อต้าน
ทุจริต 

มีความรูค้วามเข้าใจ 
STRONG/ จิตพอเพียง
ต่อต้านทจุรติ 

- ศึกษาความหมายและความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การสร้างฐานความคิดจิต
พอเพียงต่อตา้นการทุจรติให้เกิดขึ้น
เป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจก
บุคคล 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ 
"STRONG" เป็นแนวทางในการ
พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 
 

4 20 

หน่วย 4 พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

รับผิดชอบต่อตนเอง 
และผูอ่ื้น/สังคม 

 

ภาระและหน้าที่ของบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมต่อสวัสดิ
ภาพของสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ด้วย
เหตุที่บุคคลทุกคนเป็นส่วนประกอบ
ของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาด
เล็ก จนถึงสังคมขนาดใหญ่ได้แก่
ครอบครัว ชั้นเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และประเทศชาตติามลําดับ 
 

6 30 

รวม 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


