โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabut)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 4 รหัสวิชา ส 30234
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์ นางเพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ นางสาวปิยธิดา พูลสมบัติ
2. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู้ น า และการเป็ น สมาชิก ที่ ดี การใช้ สิ ท ธิแ ละหน้ าที่ การใช้เสรีภ าพอย่ างรับ ผิ ดชอบ ความกล้ าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และ
การรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็น นโยบาย สาธารณะที่ ตนสนใจ มีการส่ ว นร่ว มและตั ดสิน ใจเลื อกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่ า ทั น
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เมื่อเกิดความ
ขัดแย้ งโดยสั นติสุข ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่าย
ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวน
แก้ ปั ญ หา กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและการ
วิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง
ผลการเรียนรู้
6. เป็นแบบอย่างละส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ

8. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
9.รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
10. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
11.มีส่วนรวมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้ง
12.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
รวม

80 : 20 คะแนน
30 คะแนน ( ชิน้ งาน 5 คะแนน STEM )
20 คะแนน
30 คะแนน ( ชิน้ งาน 5 คะแนน STEM )
20 คะแนน
100 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
6,7,8,9,10
- ใบงาน
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
30
- แผนผังความคิด
ประชาธิปไตย
- ppt
- ภาพยนตร์สั้น

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- ใบงาน
- ppt
- ภาพยนตร์สั้น

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 ( วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560 )
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
6,7,8,9,10
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ประชาธิปไตย
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
11,12
30
- ใบงาน
การจัดการความขัดแย้งและสันติ
- แผนผังความคิด
วิธี
- ppt
- ภาพยนตร์สั้น

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- ใบงาน
- ppt
- ภาพยนตร์สั้น

4.5 คะแนนปลายภาค รวม 20 คะแนน ( วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 – 5 มีนาคม 2561 )
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
11,12
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
การจัดการความขัดแย้งและสันติ
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
วิธี
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน สมุดนิทานเล่มเล็ก(STEM)
หน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
หรือสาระการ
ลักษณะ จานวน
เรียนรู้/ ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ประเภท ชิ้นงาน
ผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
6,7,8,9,10,11,12
1. การวางกรอบเนือ้ หาที่
จะนาเสนอ
สมุด
1
2. แนวคิดการออกแบบ
นิทาน
เค้าโครงเรื่องให้น่าสนใจ เล่มเล็ก
3. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างชิน้ งาน
4. ความสวยงาม ความ
ต่อเนื่อง ความประณีตใน
การตัดต่อชิน้ งาน

หมายเหตุ

10 คะแนน
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

กาหนดส่งงาน

8 กุมภาพันธ์ 2561

