โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 6 รหัสวิชา ส23236
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวยศวีร์ สุขสุไนย์ , นางศศิพรรณ เกษมสุขเจริญชัย
2. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่ วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทาหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค
เอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของโลก ใน
เรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วม และเสนอแนวทาง
ป้องกันปัญหาความขัดแย้ งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจต
คติ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
3. ผลการเรียนรู้
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. มีส่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ดชอบในการตั ดสิ นใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทาหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติ และพึงพาซึ่งกันและกัน
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้วินัยในตนเอง
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. ปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี พลเมืองดีตามวิถี
15
- วัดผลจากกิจกรรมและ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
ใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมคาตอบ จานวน 5 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 1 ข้อ
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ ความรับผิดชอบ
6
- วัดผลจากกิจกรรมและ
ตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบ
ใบงาน
การท าหน้ า ที่ ข องบุ ค คลเพื่ อ ใช้
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ประกอบการตัดสินใจ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
10 ข้อ
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน ความปรองดอง
9
- วัดผลจากกิจกรรมและ
ภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติและ สมานฉันท์
ใบงาน
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
10 ข้อ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม - พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
วิถีประชาธิปไตย
4 ตัวเลือก จานวน 28 ข้อ
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน - ความรับผิดชอบ
- แบบทดสอบอัตนัย
การตัดสินใจ ตรวจสอบ
จานวน 2 ข้อ
ข้อมูล ตรวจสอบการทา
หน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ
3. เห็นคุณค่าของการอยู่
- ความปรองดองสมานฉันท์
ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของ
โลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
4. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน สังคมวัฒนธรรมใน
15
- วัดผลจากกิจกรรมและใบ
ในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่าง
ภูมิภาคต่างๆของโลก
งาน
สันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
5. มีส่วนร่วมและเสนอแนว
การแก้ปัญหาความ
6
- วัดผลจากกิจกรรมและใบ
ทางการป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้ง
งาน
ขัดแย้ง
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 16 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ความมีวินัย
9
- วัดผลจากกิจกรรมและใบ
งาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมคาตอบ จานวน 10 ข้อ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 26 ก.พ.-5 มี.ค. 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน - สังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติ ต่างๆของโลก
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
จานวน 28 ข้อ
5. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการ - การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
- แบบทดสอบอัตนัย
ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
- ความมีวินัย
จานวน 2 ข้อ
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
4.6 ชิ้นงาน Pop up book (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือ ผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
1. พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความปรองดอง
สมานฉันท์
4. สังคมวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคต่างๆของโลก
5. การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง
6. ความมีวินัย

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการ
ออกแบบ
3. ประสิทธิภาพของ
เนื้อหา
4. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงามความ
ประณีตของ Pop up
book

ชิ้นงาน
ลักษณะประเภท จานวน
ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
Pop up book

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 16ก.พ.2561
(ก่อนกลาง
ภาค 5
คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

