โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 3 รหัสวิชา ส 22233
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางพลอยนภัส เอี่ยมสวัสดิ์ นายปริญ โชตินาราวัฒน์ และ นางสาวพรชนก เรืองขจร
2. คาอธิบายรายวิชา
มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย
การมี สัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนาผู้อื่ นให้มี ความเอื้อ เฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อ สัง คม เห็น คุณค่ า
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนาผู้อื่นให้มี การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ
ความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกาไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง สามารถอยู่ร่ว มกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธีและมีวินัยในตนเอง

3. ผลการเรียนรู้
1. มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย
2. แสดงออกและแนะนาผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4. เป็นแบบอย่างและแนะนาผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค

30
20

คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)
คะแนน

- คะแนนหลังกลางภาค

30

คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)

- คะแนนสอบปลายภาค

20

คะแนน

รวม
100
4.2 คะแนนก่อนสอบกลางภาค รวม 30 คะแนน

ผลการเรียนรู้
ข้อ 1
ข้อ 6

ข้อ 2
ข้อ 6

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
งามมารยาทไทย
15
- การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
- แบบทดสอบปรนัยหลังเรียน
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
- การนาเสนองาน
น้าใจเอื้อเฟื้อ
15
- ตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
- การนาเสนองาน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Power Point
- ใบงาน

- Note Book
- Projector
- Power Point
- ใบงาน

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน
ผลการเรียนรู้
ข้อ 1
ข้อ 6
ข้อ 2
ข้อ 6

หน่วยการเรียนรู้
งามมารยาทไทย
น้าใจเอื้อเฟื้อ

คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 32 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้
ข้อ 3
ข้อ 6

ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
งามเหลือวัฒนธรรมประเพณี
15 - ตรวจคาตอบจากสมุดและใบงาน - Note Book
ไทย
- Projector
- Power Point
- ใบงาน
น้อมใจรักชาติ ศาสนา และ
15 - ตรวจคาตอบจากสมุดและใบงาน - Note Book
พระมหากษัตริย์
- ตรวจชิ้นงาน
- Projector
- Power Point
- Internet

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน
ผลการเรียนรู้
ข้อ 3
ข้อ 6
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
งามเหลือวัฒนธรรมประเพณีไทย
20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 32 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
น้อมใจรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

4.6 ชิ้นงาน สมุดเล่มเล็กนิทานคุณธรรม (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้
/บูรณาการ
ข้อ 1,2,3,4,5,6
1. แนวคิดการออกแบบเค้าโครง
เรื่องให้น่าสนใจ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างชิ้นงาน
3. มีความสวยงามประณีต

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
สมุดเล่ม
เล็ก
นิทาน
คุณธรรม

1

หมายเหตุ

กาหนดส่งชิ้นงาน

10 คะแนน
10 สิงหาคม 2561
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนน และหลัง
กลางภาค 5 คะแนน)

