
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา  หน้าที่พลเมือง  4 รหัสวิชา  ส22234 
   จำนวนชั่วโมง  1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน   นางพลอยนภัส  เอี่ยมสวัสดิ์ , นางสิริพร  รัตนกรีฑากุล , นายปริญ  โชตินาราวัฒน์ 
     
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาปฏิบัต ิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถ ีประชาธิปไตย ในเร ื ่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง            
ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ    
ต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื ่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ        
และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่     
ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย
อย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ
ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติตน มีส่วนร่วมและรับผิดชอบเห็นคุณค่า มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง    
และปฏิบัติ 

เพื ่อให้นักเรียนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและความสามารถมาใช้ปฏิบัติตนในสังคม                
ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร  
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 
   3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 



 
 4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 การติดตามข่าวสารบ้านเมือง  

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง  
การติดตามข่าวสารบ้านเมือง ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google classroom, Google 
meet) 

2 7 พ.ย. –11 พ.ย.2565 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
3 14 พ.ย.–18 พ.ย.2565 การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี 
4 21 พ.ย.–25 พ.ย.2565 การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียน และโรงเรียน 
5 28 พ.ย.– 2 ธ.ค. 2565 การติดตามข้อมูล 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค.2565 การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน  

(สอนชดเชยวันหยุดในวนัที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรือ่ง การปฏิบัติตน 
เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
classroom, Google meet) 

7 12 ธ.ค.–16 ธ.ค.2565 ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม
(สอนชดเชยวันหยุดในวนัที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง ความหลากหลาย
ทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, Google classroom, Google meet) 

8 19 ธ.ค.–22 ธ.ค.2565 
 

23 ธ.ค.2565 

ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องศาสนา 
และสิ่งแวดล้อม  
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค.–29 ธ.ค.2565 
30 ธ.ค.2565 

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(สอนชดเชยวันหยุดในวนัที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง การอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google classroom, Google 
meet,) 

10 2 ม.ค.–6 ม.ค. 2566 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
(สอนชดเชยวันหยุดในวนัที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรือ่ง การอยู่ร่วมกัน 



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
classroom, Google meet) 

11 9 ม.ค.–13 ม.ค.2566 การเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น  
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน การใช้ของส่วนรวม  

(สอนชดเชยวันหยุดในวนัที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง การช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน การใช้ของส่วนรวม ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
classroom, Google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ความขัดแย้ง การละเมิดสิทธิ  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี การเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง  
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี การระงับความขัดแย้ง 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมือง 4 (ส22234) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมือง 4 (ส22234) 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม           100 คะแนน 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1. 
ข้อ 5. 

พลเมืองดีกับสังคมที่น่าอยู่ 15 - การตรวจคำตอบ      
จากสมุดและใบงาน 

- Power Point 
- ใบงาน 



 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

- แบบทดสอบปรนัย   
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ 
- การนำเสนองาน  

- สอนผ่าน Line , 
Google 
classroom , 
Google meet 

 
ข้อ 2. 
ข้อ 5. 

วินัยและการมีส่วนร่วม 15 - การตรวจคำตอบ     
จากสมุดและใบงาน 
- การนำเสนองาน 
- ชิ้นงาน  5  คะแนน 
(STEM) 

- Power Point 
- ใบงาน 
- สอนผ่าน Line , 
Google 
classroom , 
Google meet 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่ 23 , 26–29 ธ.ค. 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1. 
ข้อ 5. 

พลเมืองดีกับสังคมที่น่าอยู่ 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ  ข้อ 2. 

ข้อ 5. 
วินัยและการมีส่วนร่วม 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 3. 
ข้อ 5. 

ความสุขที่ยั่งยืน 15 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย     
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ  

- Power Point 
- ใบงาน 
- สอนผ่าน 
Line , Google 
classroom , 
Google meet 



 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 4. 
ข้อ 5. 

แตกต่างโดยสันติวิธี 15 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย     
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
 

- Power Point 
- ใบงาน 
- สอนผ่าน 
Line , Google 
classroom , 
Google meet 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ. , 1-3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 3. 
ข้อ 5. 

ความสุขที่ยั่งยืน 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน  2 ข้อ  ข้อ 4. 

ข้อ 5. 
แตกต่างโดยสันติวิธี 

 
5.6  ชิ้นงาน กล่อง Pop up  (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1. 
ข้อ 2. 
ข้อ 3. 
ข้อ 4.  
ข้อ 5. 

1. แนวคิดในการออกแบบ
ชิ้นงานให้สอดคล้อง       
กับหัวข้อท่ีนักเรียนเลือก 
2. ความคิดสร้างสรรค์      
ในการออกแบบชิ้นงาน 
3. ความสวยงาม        
ความประณีตของชิ้นงาน 

            
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
10  คะแนน  
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

                 
24 ก.พ. 66 
 

 
 
 
 


