
 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 2  รหัสวิชา ส21232 
จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สปัดาห์      20 ชั่วโมง / ภาคเรียน    จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่   2                                                         ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  นางกฤษณา  รุ่งเรือง  นายซูไฮม ี เจ๊ะเซ่ง 

 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันละกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธีในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกันด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง 
การระงับความขัดแย้ง   

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแสดงออก กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการ          
คิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ   

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง 
น าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม   

ต่าง ๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ความเป็นพลเมืองดี  (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 31 

ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง ความเป็นพลเมืองดี ชดเชยการ
สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม  
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียน 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่  5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียน
ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของโรงเรียน 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่  12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของโรงเรียน
ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2564 การตรวจสอบข้อมูล   
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่  30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
ความหลากหลายของวิถีชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชดเชย
การสอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ความหลากหลายของวิถีชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่  2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
ความหลากหลายของวิถีชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชดเชย
การสอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ความหลากหลายทางด้านศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่  16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
ความหลากหลายทางด้านศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ความหลากหลายทางด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ความขัดแย้ง 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ตัวอย่างความขัดแย้งในสังคม  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2 (ส21232) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2 (ส21232) 



 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80  :  20  คะแนน 

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน (ชิ้นงาน STEM 10 คะแนน) 
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
รวม   100 คะแนน 
 

 5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 
 
 
 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 20 1) ตรวจใบงาน 
2) ตรวจงานในสมุด 
3) ตอบค าถามประจ าหน่วย  
 
 

1) สื่อ Powerpoint 
เรื่องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
2) สื่อวิดีโอ Youtube เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
3) Application Line 

ข้อ 2 ร่วมด้วยช่วยกัน 10 1) ตรวจใบงาน 
2) ตรวจงานในสมุด 
3) ตอบค าถามประจ าหน่วย 

1) สื่อ Powerpoint เรื่อง
ร่วมด้วยช่วยกัน 
2) Application Line 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26 – 29 ธันวาคม 2565) 

 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1 
ข้อ 2 
 

- พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
- ร่วมด้วยช่วยกัน 

20 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 24 ข้อ 
รวม 12 คะแนน 

- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย  
แสดงการคิดวิเคราะห์ จ านวน 2 ข้อ (ข้อละ 4 คะแนน) 



 

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 3 
 

สานมิตรภาพ 
กับเพ่ือนบ้านของเรา 

15 1) ตรวจใบงาน 
2) ตรวจงานในสมุด 
3) ตอบค าถามประจ าหน่วย 
4) ชิ้นงาน (STEM)  

1) สื่อ Powerpoint 
เรื่องสานมิตรภาพ 
กับเพ่ือนบ้านของเรา 
2) Application Line  

ข้อ 4 รู้รักสามัคคี ด้วยสันติวิธี 15 1) ตรวจใบงาน 
2) ตรวจงานในสมุด 
3) ตอบค าถามประจ าหน่วย 
 

1) สื่อ Powerpoint 
เรื่องรู้รักสามัคคี  
ด้วยสันติวิธ ี
2) สื่อวิดีโอ Youtube เรื่อง 
รู้รักสามัคคี ด้วยสันติวิธี 
3) Application Line 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566) 

 
           5.6 ช้ินงาน (STEM) สมุดภาพ ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ 
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ ก าหนดเวลาส่ง ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน 
ชิ้นงาน 

ข้อ 3 
 
 

1) ออกแบบชิ้นงานตาม
ความถนัด ความคิด
สร้างสรรค์หลากหลาย
สวยงาม 
2) รูปแบบชิ้นงานมีความคิด
สร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
3) มีความประณีตสวยงาม 
4) การบรรยายใต้ภาพ 

สมุดภาพ  1 ชิ้น 10 คะแนน  
(หลังกลางภาค) 

3 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 4 
ข้อ 5 
 

- สานมิตรภาพ 
กับเพ่ือนบ้านของเรา 
- รู้รักสามัคคี ด้วยสันติวิธี 

20 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 24 ข้อ 
รวม 12 คะแนน 

- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย  
แสดงการคิดวิเคราะห์ จ านวน 2 ข้อ (ข้อละ 4 คะแนน) 
รวม 8 คะแนน 


