
 

 
 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 

                                            (Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1.  ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 4   รหัสวิชา ส30234 
 จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2565 
  ผู้สอน   นางสาวกนกอร วงศ์จ าปา, นางสาววรารักษ์  บุษยานนท์, นางสาวปิยธิดา พูลสมบัติ, 
                นางสาวกัญจน์ณิชา กอบมณีโรจน์ 
2.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบาย 
สาธารณะที่ตนสนใจการเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ การรู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อการคาดการณ์เหตุการณ์ 
ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูลการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกัน 
ปัญหาความขัดแย้ง 
 โดยใช้กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง อีกทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาธิปไตยและการส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการใช้หลักสันติวิธี 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง    
อันน าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 7. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
 8. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 9. วิเคราะห์ข่าวสารและการเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ 
 10. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
 11. มีส่วนรวมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
 
 รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 



 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 31 ต.ค. 2565           
โดยมอบหมาย ใบงานเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชดเชย
การสอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ความกล้าหาญทางจริยธรรม  
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง                     
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การใช้กระบวนการประชาธิปไตย 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
การใช้กระบวนการประชาธิปไตยชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
Classroom, Google Meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การติดตามและประเมินข่าวสาร 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
การติดตามและประเมินข่าวสาร  ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Classroom, Google Meet) 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 การรู้ทันข่าวสาร การรู้ทันสื่อ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
ความขัดแย้ง ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google Classroom, 
Google Meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Classroom, Google Meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การเจรจาไกล่เกลี่ย 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การเจรจาต่อรอง  

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่อง การเจรจาต่อรอง ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
Classroom, Google Meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การระงับความขัดแย้ง 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 วินัยในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 



สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 แนวทางการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 บทบาทเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4 (ส30234) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4 (ส30234) 

 
5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน 
   คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน (ชิ้นงาน STEM 5 คะแนน) 
   คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 
   คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน (ชิ้นงาน STEM 5 คะแนน) 
   คะแนนสอบปลายภาค 20  คะแนน 
   รวม   100 คะแนน 
5.2) คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 
5,6,7,8,9,10 

พลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย 

30 1. ตรวจสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบ 
3. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

- Power Point  
- วิดีโอ 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ผลการการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ข้อที่ 
5,6,7,8,9,10 

พลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย 

20 1. ข้อสอบปรนัย แบบเลือกค าตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
2. ข้อสอบอัตนัย แบบแสดงความคิดเห็น 
 จ านวน 2 ข้อ 
 

 
 
 
 
 



 
5.4) คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการการ

เรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 5,11 การจัดการความ 
ขัดแย้งและสันติวิธี 

30 1. ตรวจสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบ 
3. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

- Power Point  
- วิดีโอ 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ข้อที่ 5,11 การจัดการความ 
ขัดแย้งและสันติวิธี 

30 1. ข้อสอบปรนัย แบบเลือกค าตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
2. ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ 

  
5.6)  ชิ้นงาน powerpoint พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (STEM) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมายเหตุ ก าหนดส่ง
ชิ้นงาน ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน 

ข้อที่  
5,6,7,8,9,10 

1. powerpoint 
2. น าเสนอ 
3. รูปแบบการน าเสนอ 
4. ความตรงต่อเวลา 

ชิ้นงาน 1 10 คะแนน 
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค 5 
คะแนน) 

17 ก.พ. 2566 

 


