โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 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 ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางพลอยนภัส เอี่ยมสวัสดิ์ นายปริญ โชตินาราวัฒน์ นางสาวพรชนก เรืองขจร
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาหน้า ที่ พลเมือ งดี ต ามวิ ถีป ระชาธิป ไตย การตั ดสิ น ใจตรวจสอบขอมู ล เพื่ อใชประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ และรู ทันขาวสารการอยู่ร่วมกันภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่ง กันและกัน
และการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีของผู้มีวินัยในตนเอง
โดยใชกระบวนปฏิบัติตน มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน มีส่วนร่วมเสนอ
แนวทางและการปฏิบัติตน
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติตนในสัง คมได้อย่าง
ถูกต้อง นาไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ และรูทันข่าวสาร
๓. เห็นคุณค่าของการอยูร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๕. ปฏิบตั ิตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวม ๕ ผลการเรียนรู้

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

80 : 20 คะแนน
30 คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
20 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้
๑,๕

๒,๕

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
พลเมืองดีกับสังคมที่น่าอยู่
15 - แผนผังความคิด
- การทาใบงาน
- แผ่นผับ
- จัดทาหนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก

วินัย
และการมีส่วนร่วม

15

- แผนผังความคิด
- การทาใบงาน
- แผ่นผับ
- การนาเสนอ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- หนังสือเรียน
หน้าที่พลเมือง
- ห้องสมุด
- ระบบ
สารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต
- Note Book
- Projector
-ห้องสมุด
- ระบบ
สารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 2 - 8 มกราคม 2562)
ผลการเรียนรู้
๑,๒,๕

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- พลเมืองดีกับสังคมที่น่าอยู่
๒๐
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน ๒๐ ข้อ
- วินัยและการมีส่วนร่วม
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน ๓ ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้
๓,๕

๔,๕

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ความสุขที่ยั่งยืน
15
- แผนผังความคิด
- การทาใบงาน
- แผ่นผับ
- การนาเสนอ

แตกต่างโดยสันติวิธี

15

- แผนผังความคิด
- การทาใบงาน
- แผ่นผับ
- การตรวจแบบทดสอบ
ปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- ห้องสมุด
- ระบบ
สารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต
- Note Book
- Projector
--ห้องสมุด

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562)
ผลการเรียนรู้
๓,๔,๕

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ความสุขที่ยั่งยืน
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แตกต่างโดยสันติวิธี
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 3 ข้อ

4.6 ชิ้นงานหนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก (STEM)
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ จานวน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
1, 2, ๕
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ ชิน้ งาน
1 ชิ้น
จัดทาหนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก
เรื่องพลเมืองดี
3. การคานวนระยะเวลา
ของจัดทาหนังสือการ์ตูนเล่ม
เล็กกับเนื้อหาพลเมืองดี

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 21 ธ.ค. 2561
(ก่อนกลางภาค
คะแนน)

ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ จานวน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
1, 2, ๕
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบหนังสือการ์ตูน ชิน้ งาน
1 ชิ้น
เล่มเล็ก
5. ความสวยงามน่าสนใจ
ของหนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก
6. ความประณีตในการตัด
ต่อชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 21 ธ.ค. 2561
(ก่อนกลางภาค
คะแนน)

