
รายละเอียดวิชา

วิชา หนาที่พลเมือง                                             รหัสวิชา ส31101               จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1-9                                   ภาคเรียนที่ 1/2557                             ครูผูสอน มิสวิลาวัลย   ศรีโสภา

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  สังคม

     1.1  โครงสรางทางสังคม

     1.2  การจัดระเบียบสังคม

     1.3  การขัดเกลาทางสังคม

     1.4  ลักษณะสังคมไทย

ส 2.1 ม.4-6/2  วิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลา

              ทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

2. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทาง

สังคม

    2.1  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

    2.2  ปญหาทางสังคม

    2.3  แนวทางการแกปญหาและพัฒนา

    สังคม

ส 2.1 ม.4-6/2  วิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลา

              ทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

3. พลเมืองดี

    3.1  ความหมายและความสำคัญ

    ของการเปนพลเมืองดี

    3.2  ลักษณะของพลเมืองดี

ส 2.1 ม.4-6/3  ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อ

               เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก

4.  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

    4.1  รูปแบบของรัฐ

    4.2  พระราชสถานะและพระราช

    อำนาจของพระมหากษัตริย 

    4.3  การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ

    4.4  ปญหาการเมืองไทย

       ส 2.2 ม.4-6/1  วิเคราะหปญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศจากแหลง 

              ขอมูลตางๆ พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข

ม.4-6/3  วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเปนที่ตองธํารงรักษา

              ไวซ่ึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

              พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ม.4-6/4  เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช

              อํานาจรัฐ

5. กฎหมาย

    5.1  กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง

    และครอบครัว

    5.2  กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนและ

    ประเทศ (พฤกษศาสตร)

    5.3  ขอตกลงระหวางประเทศ 

    (ASEAN)

ส 2.1 ม.4-6/1  วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง 

              ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

6. สิทธิมนุษยชน

    6.1 สิทธิมนุษยชน

    6.2 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

    6.3 องคการระหวางประเทศที่มี

    บทบาทในดานสิทธิมนุษยชน

ส 2.1 ม.4-6/1  วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง 

              ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก

ม.4-6/4  ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และ

              เสนอแนวทางพัฒนา

7. ความสัมพันธระหวางประเทศ

    7.1 การประสานประโยชน รวมกัน

    ระหวางประเทศ (ASEAN)

ส 2.2 ม.4-6/2  เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นําไปสูความ

              เขาใจ และ การประสานประโยชนรวมกันระหวางประเทศ

8. วัฒนธรรม

    8.1 วัฒนธรรมไทย (FSG)

    8.2 การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ

    วัฒนธรรมไทย (ทองถิ่น)

ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะหความจําเปนที่ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ       

             อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล

การวัดและประเมินผล

] คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค ทดสอบ

ประเมินการสงงาน

แบบทดสอบ

แบบบันทึกการสงงาน

25 ส 2.1 ม.4-6/2

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1 ม.4-6/1-5

3. หลังกลางภาค ทดสอบ

ใบงาน

แบบทดสอบ

การตรวจใบงาน

25 ส 2.1 ม.4-6/1,4

ส 2.2 ม.4-6/1,3-4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1 ม.4-6/1,4-5

ส 2.2 ม.4/2 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1. สังเกต

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบสังเกต

2. แบบฝกหัด

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ 1.  สังเกต

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบสังเกต

2. แบบฝกหัด

- สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจแบบฝกหัด แบบฝกหัด - -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย] ]                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต] ] ]

3.   มีวินัย] ] ] ] ] ] 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง ] ] ] ] ] 6.   มุงม่ันในการทำงาน] ]

7.   รักความเปนไทย] ] ] ] ] 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข] ] ] ] 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร] ] ] ] 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา] ] ] ] 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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