โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 2 รหัสวิชา ส21232
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 2
ผู้สอน 1. นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์ 2. นางกฤษณา รุ่งเรือง

จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560
3. นายซูไฮมี เจ๊ะเซ่ง

2. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิ จกรรมต่างๆ ของสังคม
การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ขยันหมั่นเพียร
ยอมรั บ ผลที่ เ กิ ด จากการกระท าของตนเอง และยอมรั บ ความหลากหลายทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิ ธี
ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ
ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียน เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
มีวินัยในตนเอง
3. ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่
ร่วมกัน อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
รวม 4 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค
30
คะแนน
- คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
- คะแนนหลังกลางภาค
30
คะแนน
- คะแนนสอบปลายภาค
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ข้อ 1
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
20 - แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน
หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
- กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
นาเสนอข่าว/กิจกรรมการเป็น
พลเมืองดี
- แบบฝึกหัด การอ่าน
กรณีศึกษา แล้วตอบคาถาม
- การตรวจคาตอบจาก
แบบทดสอบ สมุด และใบงาน
- ชิ้นงาน สมุดบันทึกไดอารี่
ความดีของฉัน 10 คะแนน
ข้อ 2

การมีส่วนร่วมในสังคม

10

สื่อการสอน
1) Note Book
2) Projector
3) หนังสือกิจกรรม หน้าที่
พลเมือง 1-2 ม.1
4) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร โทรทัศน์
5) ข่าว/ เหตุการณ์การเมือง
การปกครองของไทย
6) คลิปวิดีโอ รายการ
พลเมืองดี
7) CD เพลงพลเมืองดี
8) สื่อ Powerpoint เรื่อง
พลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย
- แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน 1) Note Book
หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2) Projector
จานวน 10 ข้อ
3) หนังสือกิจกรรม หน้าที่
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย พลเมือง 1-2 ม.1
ในห้องเรียน
4) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
- แบบฝึกหัด การอ่าน
วารสาร
กรณีศึกษา แล้วตอบคาถาม
5) ข่าว เหตุการณ์การมีส่วน
- การตรวจคาตอบจาก
ร่วมในสังคม
แบบทดสอบ สมุด และใบงาน 6) คลิปวิดีโอ กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในสังคม
7) CD เพลงเกี่ยวการการ
สร้างความสามัคคี
8) สื่อ Powerpoint เรื่อง
การมีส่วนร่วมในสังคม

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560)
ผลการเรียนรู้
ข้อ 1
ข้อ 2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
20 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 32 ข้อ
- การมีส่วนร่วมในสังคม
รวม 16 คะแนน
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย
แสดงการคิดวิเคราะห์ จานวน 2 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ข้อ 3
ความหลากหลายทางสังคม
15 - แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน
วัฒนธรรม
หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จานวน 10 ข้อ
- กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
นาเสนองาน/หัวข้อเรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีและสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- แบบฝึกหัด การจับคู่ บัตรคา
กับภาพเหตุการณ์
- การตรวจคาตอบจาก
แบบทดสอบ สมุด และใบงาน
- ชิ้นงาน 10 คะแนน

ข้อ 4

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี

15

สื่อการสอน
1) Note Book
2) Projector
3) หนังสือกิจกรรม หน้าที่
พลเมือง 1-2 ม.1
4) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร โทรทัศน์
5) ข่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆของประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6) คลิปวิดีโอ วัฒนธรรม
ประเพณีของกลุ่มประเทศ
ในเอเชียอาคเนย์
7) CD เพลงอาเซียนร่วมใจ
8) สื่อ Powerpoint เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศต่างๆในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน 1) Note Book
หลังเรียน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2) Projector
จานวน 10 ข้อ
3) หนังสือกิจกรรม หน้าที่
- แบบฝึกหัด การอ่าน
พลเมือง 1-2 ม.1
กรณีศึกษา แล้วตอบคาถาม
4) หนังสือพิมพ์ คลิปวิดีโอ
- การตรวจคาตอบจาก
5) ข่าว สถานการณ์การใช้
แบบทดสอบ สมุด และใบงาน ความรุนแรงหรือความ
ขัดแย้งทางการเมือง
6) สื่อ Powerpoint เรื่อง
ปัญหาความขัดแย้ง

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (ระหว่างวันที่ 19–23 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการเรียนรู้
ข้อ 3
ข้อ 4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ความหลากหลายทางสังคม
20 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 28 ข้อ
วัฒนธรรม
รวม 14 คะแนน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย
- การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
แสดงการคิดวิเคราะห์ จานวน 2 ข้อ (ข้อละ 3 คะแนน)
โดยสันติวิธี
รวม 6 คะแนน

4.6 ชิ้นงาน (STEM)
1) สมุดภาพการ์ตูนความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนเรียนรู้/บูรณาการ
ข้อ 3

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

1) สมุดภาพการ์ตูน
สมุดภาพ
ออกแบบชิ้นงานตาม การ์ตูน
ความถนัด ความคิด
สร้างสรรค์หลากหลาย
สวยงาม
2) รูปแบบชิ้นงานมี
ความคิดสร้างสรรค์
ตามจินตนาการ
3) มีความประณีตสวยงาม
4) บรรยายใต้ภาพเล่าเรื่อง
สังคมวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

1 เล่ม

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง

10 คะแนน
วันจันทร์ที่
(ก่อนกลางภาค) 16 กุมภาพันธ์
2561

