โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 2 รหัสวิชา ส 30210
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นายพงศธร เป็นสูงเนิน
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกั บ กฎหมายเกี่ยวกั บการคุ้ มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค การรับราชการทหาร กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้โทษ รวมทั้ง สามารถนาไปใช้แก้ปัญ หาและ
แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมาย ตระหนักถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสัง คมไทยและสามารถหาแนวทาง
ป้องกันแก้ไขได้
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา จากสถานการณ์จริงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้มีความเข้าใจกฎหมาย ใฝ่เรียนรู้ รู้หลักที่ใช้ในการปกครองประเทศ เห็นความจาเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย
และปฏิบัติตนตามกฎหมาย รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทางาน เพื่อที่จะสามารถเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติได้สืบไป
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
1. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสามารถ
นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. รู้ เข้าใจ และเห็นความสาคัญของการรับราชการทหาร รวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
รับราชการทหารได้อย่างถูกต้อง
4. รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาและแนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทากฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในสังคมไทยและสังคมระดับโลก
5. ตระหนักถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทยและสามารถหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1
กฎหมายเกี่ยวกับการ
9
- การตรวจใบงานเรื่อง
คุ้มครองเด็ก
กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็ก
2
กฎหมายเกี่ยวกับการ
8
- กิจกรรมเติมคากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3
กฎหมายเกี่ยวกับการรับ
8
- กิจกรรมเล่มเกมกฎหมาย
ราชการทหาร
เกี่ยวกับการรับราชการทหาร

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Note Book
- Projector
- Note Book
- Projector

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-3
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
20
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 6 ข้อ
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
- กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
4
กฎหมายเกี่ ย วกั บ ยา 10
- การเติมคากฎหมายเกี่ยวกับ
เสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ
5
ปั ญ หาการใช้ ก ฎหมาย 15 - การนาเสนอโปสเตอร์
ใ น สั ง ค ม ไ ท ย แ ล ะ
กฎหมายน่ารู้
แนวทางป้องกันแก้ไข
- ชิ้นงาน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4-5
- กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
30
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 6 ข้อ
- ปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย
และแนวทางป้องกันแก้ไข
4.6 ชิ้นงานโปสเตอร์กฎหมายน่ารู้ (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/
วิธีการเก็บคะแนน
ตัวชี้วัด หรือ ผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
1-5
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. การวางกรอบเนื้อหาที่
จะนาเสนอ
3. ความสวยงามน่าสนใจ
ของโปสเตอร์กฎหมายน่ารู้

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
โปสเตอร์
กฎหมาย
น่ารู้

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 12 ม.ค. 60
(หลังกลาง
ภาค
คะแนน)

หมายเหตุ กิจกรรมการเรียนการสอนและชิ้นงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

