โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 1 รหัสวิชา ส30231
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง นางสาวเจียมนภา ตนสาลี
2. คาอธิบายรายวิชา
มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ
เคารพ การสนทนาการแต่ งกาย การมี สั ม มาคารวะ เห็ น คุณ ค่า อนุ รัก ษ์ สื บ สาน ประยุก ต์แ ละเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน
ใฝ่หาความรู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตารา
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็ นผู้มีระเบียบ
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
1. มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
3. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

4. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและ
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม 5 ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้
1, 2, 5

80 : 20
30
20
30
20
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
- ความเป็นไทย
30
- แผนผังความคิด
- การทาใบงาน
- แผ่นผับ
- จัดทาสื่อนาเสนอ
Power Point
เรื่อง ความเป็นไทย

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- หนังสือเรียน
หน้าที่พลเมือง
- ห้องสมุด
- ระบบ
สารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560)
ผลการเรียนรู้
1, 2, 5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ความเป็นไทย
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้
3,5

4,5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
- รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
15
- แผนผังความคิด
เทิดทูนสถาบัน
- การทาใบงาน
พระมหากษัตริย์
- แผ่นผับ
- การนาเสนอ

- พระบรมราโชวาทและ
หลักการทรงงาน

15

- แผนผังความคิด
- การทาใบงาน
- แผ่นผับ
- การตรวจแบบทดสอบ
ปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
--ห้องสมุด
- ระบบ
สารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต
- Note Book
- Projector
--ห้องสมุด

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560)
ผลการเรียนรู้
3,5

4,5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- รักชาติ ยึดมั่นใน
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ศาสนาและเทิดทูน
4 ตัวเลือก จานวน 28 ข้อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
- พระบรมราโชวาทและ
หลักการทรงงาน
- พระบรมราโชวาทและ
หลักการทรงงาน

4.6 ชิ้นงานนาเสนองานจากโปรแกรม POWER POINT เรื่องความเป็นไทย (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1, 2, 5
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
จัดทาสื่อนาเสนอ
Power Point
เรื่อง ความเป็นไทย
3. การคานวนระยะเวลา
ของจัดทาสื่อนาเสนอ
Power Point
เรื่อง ความเป็นไทย
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบสื่อนาเสนอ
Power Point
เรื่อง ความเป็นไทย
5. ความสวยงามน่าสนใจ
ของสื่อนาเสนอ
Power Point
เรื่อง ความเป็นไทย

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
นาเสนอ
งาน
โปรแกรม
Power
Point
เรื่อง
ความ
เป็นไทย

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 5 ก.ค. 2560
(ก่อนกลางภาค
คะแนน)

