โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 1 รหัสวิชา ส21231
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน 1. นางวีรนิ ทร์ คู่โนรัมย์
2. นางกฤษณา รุ่งเรือง

2. คาอธิบายรายวิชา
มี ส่ ว นร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ม ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ ง กาย
การมี สั ม มาคารวะ แสดงออกถึ ง ความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ แ ละเสี ย สละต่ อ สั ง คม เห็ น คุ ณ ค่ า และ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งของความรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ใน ศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน
ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิ บัติ ตนเป็น ผู้มี วินั ย ในตนเอง ในเรื่อ งความซื่ อสั ตย์ สุจ ริ ต ขยั นหมั่ นเพีย ร อดทน ใฝุ ห าความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

3. ผลการเรียนรู้
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม 6 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
30
- คะแนนสอบกลางภาค
20
- คะแนนหลังกลางภาค
30
- คะแนนสอบปลายภาค
20
รวม
100

80 : 20 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน

ผลการเรียนรู้
ข้อ 1

ข้อ 2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
มารยาทงามตามรอยไทย

10

10

สื่อการสอน

1) สอบปฏิบัติการไหว้
2) ใบงานการอนุรักษ์
มารยาทไทย
3) แบบทดสอบแบบปรนัย
ก่อนเรียนหลังเรียน เรื่อง
มารยาทไทย แบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
4) ชิ้นงานในสมุด
สรุปผังความคิดการแสดง
ความเคารพมารยาทการไหว้
10 คะแนน

1) Note Book
2) Projector
3) หนังสือกิจกรรม
หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1
4) สื่อ Powerpoint
เรื่องการแสดงความเคารพ
มารยาทไทย
5) คลิปวิดีโอ มารยาทไทย
6) CD เพลงเด็กดีทักทาย
สวัสดี หรือเพลงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียน

1) นักเรียนปฏิบัติตนแสดงออก
ถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละต่อสังคม
2) ใบงานการมีจิตอาสา
กิจกรรมภาพถ่ายที่นักเรียน
ปฏิบัติตนแสดงออกถึงความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อ
สังคม แบ่ง 3 ด้าน
- ครอบครัว
- โรงเรียน
- ชุมชน เช่น วัด ตลาด ฯลฯ

1) Note Book ,Projector
2) หนังสือกิจกรรม
หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1
3) สื่อ Powerpoint
4) ข่าว เหตุการณ์การ
ปฏิบัติตนการแสดงออกถึง
ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม
5) คลิปวิดีโอ การ์ตูน
ตัวอย่าง คุณธรรมความมี
น้าใจ ความเสียสละและ
กิจกรรมจิตอาสา
6) CD เพลงรักกันไว้เถิด

ผลการเรียนรู้
ข้อ 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
รักความเป็นไทย

10

1) ใบงานศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทย
2) ใบงานเรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
3) แบบทดสอบแบบปรนัย
ก่อนเรียนหลังเรียน เรื่อง
รักความเป็นไทย แบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
4) ชิ้นงานในสมุด
สรุปผังความคิด
ประเพณีไทย 4 ภาค

สื่อการสอน
1) Note Book
2) Projector
3) หนังสือกิจกรรม
หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1
4) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร โทรทัศน์
5) ข่าว/ เหตุการณ์เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาไทย
6) คลิปวิดีโอ รายการ
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
7) CD เพลงรักษ์ประเพณี
ไทย ,ค่านิยม12ประการ
8) สื่อ Powerpoint เรื่อง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560)

ผลการเรียนรู้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
มารยาทงามตามรอยไทย
มารยาทงามตามรอยไทย
รักความเป็นไทย

20

- แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
รวม 10 คะแนน
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย
แสดงการคิดวิเคราะห์ จานวน 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน

ผลการเรียนรู้

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน

ข้อ 4 , 5

ตามรอยพ่อหลวง

15

ข้อ 6

วินัยสร้างได้ด้วยตนเอง

15

1) ใบงาน
- คุณค่าของความรักชาติ
- คุณค่าการนับถือศาสนา
- คุณค่าการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2) ชิ้นงานในสมุด
สรุปผังความคิด
- คุณค่าของความรักชาติ
- คุณค่าการนับถือศาสนา
- คุณค่าการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สื่อการสอน

1) Note Book
2) Projector
3) หนังสือกิจกรรม
หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1
4) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร โทรทัศน์
5) ข่าว/ เหตุการณ์เกี่ยวกับ
ความรักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
6) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับพระ
บรมราโชวาท และหลักการ
ทรงงาน
7) CD เพลง บทเพลงแห่ง
แผ่นดิน ,ต้นไม้ของพ่อ,
ค่านิยม12ประการ
8) สื่อ Powerpoint เรื่อง
ความ รักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
1) ใบงาน เรื่องความมีวินัย
1) Note Book
สร้างได้ด้วยตนเอง
2) Projector
2) แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน 3) หนังสือกิจกรรม หน้าที่
หลังเรียน แบบปรนัย
พลเมือง 1-2 ม.1
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4) หนังสือพิมพ์ คลิปวิดีโอ
จานวน 10 ข้อ
ความมีวินัย
3) แบบฝึกทักษะ
5) ข่าว สถานการณ์ความ
อ่านกรณีศึกษา
มีวินัย
แล้วตอบคาถาม
6) สื่อ Powerpoint
4) การตรวจคาตอบจาก
เรื่องความมีวินัยสร้างได้
แบบทดสอบ สมุด และใบงาน ด้วยตนเอง

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 4 – 8 กันยายน 2560)
ผลการเรียนรู้
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ตามรอยพ่อหลวง
- แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 28 ข้อ
ตามรอยพ่อหลวง
20
รวม 14 คะแนน
วินัยสร้างได้ด้วยตนเอง
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย
แสดงการคิดวิเคราะห์ จานวน 2 ข้อ (ข้อละ 3 คะแนน)
4.6 ชิ้นงาน (STEM)
1) ( ต้นไม้ของพ่อ ) ปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง คนละ 1 ต้น

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนเรียนรู้/บูรณาการ
ข้อ 4 ,5

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง

สมุดบันทึกภาพถ่าย
การปลูกพืชผักสวนครัว
พืชผักสวน คนละ 1 ต้น 10 คะแนน
วันพฤหัสบดีที่
แบบเกษตรอินทรีย์ใน
ครัวคนละ
(ก่อนปลายภาค) 31 สิงหาคม
ครัวเรือนของนักเรียนโดย 1 ต้น
พ.ศ. 2560
ใช้หลักวิถีพอเพียง
1) นักเรียนปลูกพืชผักสวน
สวนครัวที่บ้าน เพื่อใช้
บริโภคในครัวเรือน
บันทึกการเจริญเติบโต
และบันทึกภาพ
2) นักเรียนสามารถเลือก
ปลูกพืชผักสวนครัว
คนละ 1 ต้น ตามที่
ครอบครัวของนักเรียน
ชอบรับประทาน
3) เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
ชนิดของดินที่เหมาะสม
แก่การเพาะปลูก
4) ออกแบบภาชนะในการ
เพาะปลูกเลือกจากวัสดุ
เหลือใช้
5) ยึดหลักความพอเพียง
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

