โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 4 รหัสวิชา ส22234
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางพลอยนภัส เอี่ยมสวัสดิ์, นายซูไฮมี เจ๊ะเซ่ง
2. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียน
และโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย
คานึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา
และวาจา ดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรองการระงับ
ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
3. ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม 5 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

80 : 20
30
20
30
20
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน )
คะแนน
คะแนน (ชิน้ งาน 5 คะแนน )
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี การดาเนินชีวิตตามวิถี
15
- วัดผลจากกิจกรรมและ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
ใบงาน
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมคาตอบ จานวน 5 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 1 ข้อ
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การมีส่วนร่วมทางการ
15
- วัดผลจากกิจกรรมและ
การตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล เมืองการปกครอง
ใบงาน
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
กิจกรรมต่างๆ และรู้ทัน
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ข่าวสาร
จานวน 20 ข้อ
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
10 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี - การดาเนินชีวิตตามวิถี
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
4 ตัวเลือก จานวน 32 ข้อ
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
- การมีส่วนร่วมทางการ
- แบบทดสอบอัตนัย
การตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล เมืองการปกครอง
จานวน 2 ข้อ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ และรู้ทัน
ข่าวสาร
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคม
15
- วัดผลจากกิจกรรมและ
ในภูมิภาคเอเชี ยอย่างสั นติ และ หลากหลาย
ใบงาน
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
4. มี ส่ ว น ร่ ว มและ เสน อแน ว ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม
15
- วัดผลจากกิจกรรมและ
ทางการแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ขัดแย้ง
ใบงาน
โดยสันติวิธี
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 16 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน - การอยู่ร่วมกันในสังคม
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ในภูมิภาคเอเชี ยอย่างสั นติ และ หลากหลาย
4 ตัวเลือก จานวน 32 ข้อ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
- การจัดการความ
- แบบทดสอบอัตนัย
4. มี ส่ ว น ร่ ว มและ เสน อแน ว ขัดแย้ง
จานวน 2 ข้อ
ทางการแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
โดยสันติวิธี
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
4.6 ชิ้นงาน สมุดรูปภาพ บันทึกความดีของฉัน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ ตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ
และรู้ทันข่าวสาร
3. เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน
4. มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
1. แนวคิดการออกแบบ สมุด
เค้าโครงเรื่องให้น่าสนใจ รูปภาพ
1 ชิ้น
2. มีความคิดสร้างสรรค์ใน บันทึก
การสร้างชิ้นงาน
ความดี
3. มีความสวยงามประณีต ของฉัน

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลา ส่ง
งาน

10
16 กุมภาพันธ์ 2561
คะแนน
(ก่อน
กลาง
ภาค 5
คะแนน
และ
หลัง
กลาง
ภาค 5
คะแนน)

