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๒. ตัวอยางหนวยการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา 

ส๒๑๒.....  หนาท่ีพลเมือง ๑           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑                ภาคเรียนท่ี ๑                         เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
 
๑. หนวยการเรียนรูท่ี ๓  ชื่อหนวยการเรียนรู  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. ผลการเรียนรู 

๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม    
๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  

๓. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ตัดสินใจโดยใชเหตุผล       

มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม มีความขยันหม่ันเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
๔. สาระการเรียนรู 
      ๑. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
          - มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม 
          - การตัดสินใจโดยใชเหตุผล 
      ๒. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
      ๓. ความขยันหม่ันเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
     ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
      ๑. มีวินัย 
     ๒. ใฝเรียนรู 
      ๓. มุงม่ันในการทํางาน 
      ๔. มีจิตสาธารณะ 
๗. ช้ินงาน / ภาระงาน 
           ภาระงานรวบยอด 

- บันทึกการเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
๘. การวัดและประเมินผล    
     ๑. เกณฑการประเมิน 
 ๒. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
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เกณฑการประเมิน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

๑. ปฏิบัติหนาท่ี 
เปนพลเมืองดี 
(การมีสวนรวม) 

มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ  
หรือกิจกรรม และ 
มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 
ในการแกปญหา 
และรับผิดชอบ              
ในผลท่ีเกิดข้ึน 

มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรม และ 
มีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ       
ในการแกปญหา 

มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม และ 
มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการ
แกปญหาโดยมี 
ครูเปนผูแนะนํา 

มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม  
แตไมมีสวนรวม       
ในการตัดสินใจ      
ในการแกปญหา 

๒. มีวินัยในตนเอง 
(ขยันหม่ันเพียร และ
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี) 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
ดวยความไมยอทอ      
และมีการตรวจสอบ 
ปรับปรุงงานท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ของงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
ดวยความไมยอทอ
และมีการตรวจสอบ
แตไมนําผล 
มาปรับปรุงงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายดวย 
ความไมยอทอโดยมี
ครูเปนผูแนะนํา 

ไมเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๓. ความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
และเสียสละตอสังคม 

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทนและ 
ไมกระทบตอตนเอง
และผูอ่ืน 

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน 

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน ซ่ึงมี
ครูเปนผูแนะนํา 

อุทิศกําลังกาย หรือ
กําลังทรัพยใหแก
ผูอ่ืนโดยหวัง
ผลตอบแทน 
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  
และเสียสละตอสังคม 

ปฏิบัติหนาท่ี 
เปนพลเมืองดี 

(การมีสวนรวม) 

มีวินัยในตนเอง
(ขยันหม่ันเพียร และ      
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี) 

รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒  
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               

๑๐               
 

เกณฑการใหคะแนน 
  ดีมาก = ๔ 
  ดี  = ๓  
  พอใช = ๒    
  ปรับปรุง = ๑ 
 
     

ลงชื่อ………………………………………………………… 
  (…………………………………….……………….) 
             ………./……………/……… 
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๙. กิจกรรมการเรียนรู   

กิจกรรมท่ี ๑ (ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ)  (เวลา ๔ ช่ัวโมง) 
ข้ันนํา 
๑. นักเรียนดู Video Clip เก่ียวกับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย แลวรวมกันวิเคราะหการกระทํา 

ของบุคคลท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองด ี
๒. นักเรียนดูภาพการรวมทํากิจกรรมของประชาชนท่ีเปนประโยชนตอสังคม เชน ปลูกตนไม 

ในสวนสาธารณะ ลอกคลอง ทําความสะอาดชุมชน สรางทางเขาหมูบาน ทําความสะอาดโบราณสถาน  
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ชวยกันกําจัดแหลงเพาะยุงลาย การรณรงคปองกันตอตานยาเสพติด เปนตน 
และรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลถึงผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรมในภาพ ครูเชื่อมโยง 
ใหนักเรียนเห็นวากิจกรรมเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของการกระทําท่ีแสดงถึงการเปนพลเมืองดี 

ข้ันท่ี ๑ การรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ 
   ๓. นักเรียนแบงกลุมรวมกันสืบคนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนท่ัวไป 
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ท่ีแสดงถึงการเปนพลเมืองดีจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ครูชี้แจงวิธีการทํางาน 
กลุมรวมกัน และการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ 

  ข้ันท่ี ๒  การประเมินคุณคาและประโยชน 
๔. สมาชิกในแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดสืบคนมาเลาสูกันฟง แลววิเคราะหตามประเด็นตอไปนี้ 
 - ลักษณะสําคัญของกิจกรรม 

- ผลดีตอผูปฏิบัติ 
- ผลดีตอสังคมและประเทศชาติ 
- สิ่งท่ีนักเรียนสามารถนําไปประยุกตปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  

 ๕. สมาชิกแตละกลุมรวมกันสรุปขอมูลจากการวิเคราะหท่ีแสดงถึงผลดีของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
แลวนําเสนอผลการวิเคราะห  กลุมผูฟงรวมกันเสนอแนะเพ่ิมเติม ครูตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
 ๖. นักเรียนรวมกันเขียนผังมโนทัศนแสดงแนวทางการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม 

ข้ันท่ี ๓  การเลือกและการตัดสินใจ 
๗. สมาชิกแตละกลุมรวมกันเลือกและตัดสินใจอยางมีเหตุผล เพ่ือเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

สังคม เชน 
-  การปลูกตนไมในสวนสาธารณะหรือในโรงเรียน 
-  รวมกิจกรรมประหยัดพลังงาน 
-  รักษาความสะอาดสาธารณสมบัติ 
-  รณรงคตอตานสิ่งเสพติด 
-  เผยแพรความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งทุกระดับ 
-  รวมกิจกรรมกับชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
         ฯลฯ 
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  ข้ันท่ี ๔ การปฏิบัติ 
 ๘. สมาชิกแตละกลุมวางแผนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม มีการแบงหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ แลวนําไปปฏิบัติและบันทึกผลการปฏิบัติในแบบบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสังคม โดยแสดงถึงการปฏิบัติดังนี้ 

-  การรวมมือกันทํากิจกรรมของสมาชิกในกลุมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
-  การแสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

ข้ันสรุป 
    ๙. นักเรียนและครูรวมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และผลดี 
ตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

กิจกรรมท่ี ๒  (กระบวนการสรางความตระหนัก)  (เวลา  ๒  ช่ัวโมง) 
 ข้ันสังเกต  
 ๑๐. นักเรียนสังเกตการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมของเพ่ือนสมาชิกในกลุม (กลุมเดิม 
ในกิจกรรมท่ี ๑) และผลัดกันเลาความประทับใจ หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 
ตอสังคม 

 ข้ันวิเคราะหวิจารณ 
๑๑. สมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี้ 
    - การเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมนั้นสงเสริมใหมีคุณลักษณะของพลเมืองดีอยางไรบาง 
    - ผลของการเขารวมกิจกรรมนั้นสงผลดีตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม อยางไร 

     - นักเรียนไดแสดงความเอ้ือเฟอเผื่อแผหรือเสียสละอยางไรบาง 
     - ขอคิดท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมมีอะไรบาง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางไร 
 ๑๒. ตัวแทนแตละกลุมรวมเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ดวยวิธีการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
 ๑๓. สมาชิกกลุมผูฟง ตั้งคําถามในประเด็นท่ีสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไป              
กลุมผูเสนอผลงานยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและตอบคําถามประเด็นท่ีสงสัยอยางมีเหตุผล ครูตรวจสอบ
ความถูกตองและใหขอเสนอแนะ 

 ข้ันสรุป 
  ๑๔. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความสําคัญและความจําเปนของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  
การมีน้ําใจเผื่อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
 ๑๕. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนบันทึกพฤติกรรมของตน ลงในสมุดบันทึกความดี และ 
สงครูผูสอนตามกําหนดเวลา เพ่ือใหครูประเมินผลงานตามประเด็นตอไปนี้ 

- การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม 
- การแสดงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
- ความขยันหม่ันเพียรและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 

๑๐. ส่ือ / แหลงการเรียนรู   
      ๑. Video Clip เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
      ๒. ภาพกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคม  


	เกณฑ์การให้คะแนน

