โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 5 รหัสวิชา ส23235
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางสาวยศวีร์ สุขสุไนย์ ,นางสาวสุนิชา จาเหล่
2. คาอธิบายรายวิชา
มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมำรยำทไทย ในเรื่องกำรแสดงควำมเคำรพ กำรสนทนำ
กำรแต่งกำย กำรมีสัมมำคำรวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่ำ อนุรักษ์ สืบสำน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำไทย รวมถึง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง และมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึด
มั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมรำโชวำทในเรื่องกำรเสียสละ
ควำมซื่อสัตย์ หลักกำรทรงงำน ในเรื่องศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ แก้ปัญหำที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ และยอมรับผลที่เกิด
จำกกำรกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนกำรกลุ่ ม กระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรปฏิ บั ติ กระบวนกำรเผชิ ญ สถำนกำรณ์
กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก กระบวนกำรสร้ำง
ค่ำนิยม และกระบวนกำรสร้ำงเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นใน
ศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง อยู่รว่ มกับผู้อื่นอย่ำงสันติ จัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง
3. ผลการเรียนรู้
1. มีส่วนร่วม แนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผูม้ ีมารยาทไทย
2. แสดงออก แนะนาผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย

4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม 6 ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค
30
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน )
- คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
- คะแนนหลังกลางภาค
30
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน )
- สอบปลายภาค
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
10
- วัดผลจากกิจกรรมและ
1. มี ส่ ว นร่ ว ม แนะน ำผู้ อื่ น ให้ มารยาทไทย
ใบงาน
อนุรัก ษ์ และยกย่องผู้มีมำรยำท
ไทย
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ตนเอง
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมคาตอบ จานวน 5 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 1 ข้อ
10
- วัดผลจากกิจกรรมและ
2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใบงาน
ส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ตนเอง
จานวน 20 ข้อ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
10 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
3. เห็ น คุ ณ ค่ า อนุ รั ก ษ์ และสื บ ศิลปวัฒนธรรม
10
- วัดผลจากกิจกรรมและ - Note Book
สานขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี
ใบงาน
- Projector
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญา
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ไทย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
จานวน 20 ข้อ
ตนเอง
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
10 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
1. มี ส่ ว นร่ ว ม แนะน ำผู้ อื่ น ให้ อ นุ รั ก ษ์ - มารยาทไทย
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4 ตัวเลือก จานวน 28 ข้อ
และยกย่องผู้มีมำรยำทไทย
2. แสดงออก แนะน ำผู้ อื่ น และมี ส่ ว น - ศิลปวัฒนธรรม
- แบบทดสอบอัตนัย
ร่ว มในกิ จกรรมเกี่ ยวกั บ ควำมเอื้ อ เฟื้ อ
จานวน 2 ข้อ
เผื่อแผ่และเสียสละ
3. เห็ น คุ ณ ค่ า อนุ รั ก ษ์ และสื บ สาน
ขน บธร ร มเนี ย ม ปร ะ เพ ณี ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
4. เห็ น คุ ณ ค่ า อนุ รั ก ษ์ และสื บ ภูมิปัญญาไทย
8 - วัดผลจากกิจกรรมและใบงาน
สานขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ศี ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญา
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
ไทย
15 ข้อ
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง
5. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
12 - วัดผลจากกิจกรรมและใบงาน
ในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึง
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
16 ข้อ
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
- แบบทดสอบอัตนัย
ตนเอง
จานวน 2 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
6. ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม พระบรมราโชวาท และ 10 - วัดผลจากกิจกรรมและใบงาน
ราโชวาท หลักการทรงงาน และ หลักการทรงงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
พอเพียง
20 ข้อ
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
คาตอบ จานวน 10 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4. เห็ น คุ ณ ค่ า อนุ รั ก ษ์ และสื บ - ภูมิปัญญาไทย
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
สานขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
4 ตัวเลือก จานวน 28 ข้อ
ศี ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญา - พระบรมราโชวาท และ
- แบบทดสอบอัตนัย
ไทย
หลักการทรงงาน
จานวน 2 ข้อ
5. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึง

ความรักชาติยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
6. ประยุ ก ต์ และเผยแพร่ พ ระ
บรมราโชวาท หลัก การทรงงาน
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง
4.6 ชิ้นงาน Pop up book (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือ ผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
1. มารยาทไทย
2. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. ศิลปวัฒนธรรม
4. ภูมิปัญญาไทย
5. รักชาติ ศาส์น กษัตริย์
6. พระบรมราโชวาท และ
หลักการทรงงาน

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

ชิ้นงาน
ลักษณะประเภท จานวน
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

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

