
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู 

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1.  ช่ือรายวิชา กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2  รหัสวิชา ส30222 

    จำนวนช่ัวโมง  2 ชั่วโมง / สัปดาห 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหนวยกิต  1.0 หนวยกิต 

    กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับช้ัน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

    ภาคเรียนท่ี  2      ปการศึกษา  2565 

    ผูสอน  นายพงศธร  เปนสูงเนิน 

 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ 

การรับราชการทหาร กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ รวมทั้งสามารถนำไปใชแกปญหาและแนะนำใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในสังคมไทยและสังคม 

ระดับโลก ศึกษาปญหาการใชกฎหมายในสังคมไทยและสามารถหาแนวทางปองกันแกไขได 

โดยใชทักษะกระบวนการวิเคราะห อธิบาย แกไขปญหา และสามารถแนะนำผูอ่ืนได 

เพื ่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ เกิดทักษะและสามารถนำไปใชปฏิบัต ิตนในสังคมได 

อยางถูกตอง นำไปสูคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะผูเรียนตามหลักสูตร 

 

3. ผลการเรียนรูของรายวิชา 

 1. อธิบายกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก รวมท้ังสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 2. อธิบายกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค รวมท้ังสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 3. อธิบายกฎหมายเก่ียวกับการรับราชการทหาร รวมท้ังสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 4. อธิบายกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ รวมท้ังสามารถนำไปใชแกปญหาและแนะนำใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม

กฎหมาย เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในสังคมไทยและสังคมระดับโลก 

 5. วิเคราะหปญหาการใชกฎหมายในสังคมไทยและสามารถหาแนวทางปองกันแกไขได 

รวม   5  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 



 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู 
 

สัปดาห วัน/เดือน/ป เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ปฐมนิเทศวิชากฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 (สอนชดเชยวันจนัทรของ

สัปดาหท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายแผนผังความคิดเรื่อง กฎหมาย

เก่ียวกับการคุมครองเด็ก สอนออนไลนโดยใชกลุม Line, google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก 1 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก 2 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 นำเสนองานกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก  

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค  

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 นำเสนองานกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค (สอนชดเชยวันหยุดใน 

วันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายแผนผังความคิดเรื่อง กฎหมายเก่ียวกับ 

การคุมครองผูบริโภค สอนออนไลนโดยใชกลุม Line, google meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 กฎหมายเก่ียวกับการรับราชการทหาร (สอนชดเชยวนัหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 

2565 โดยมอบหมายแผนผังความคิดเรื่อง กฎหมายเก่ียวกับการรับราชการ

ทหาร สอนออนไลนโดยใชกลุม Line, google meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

นำเสนองานกฎหมายเก่ียวกับการรับราชการทหาร  

สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2565  

กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 1 

(สอนชดเชยวันหยุดในวนัท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายแผนผังความคิดเรื่อง 

กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 1 สอนออนไลนโดยใชกลุม Line, google 

meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 1 (สอนชดเชยวันหยุดในวนัท่ี  

2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายแผนผังความคิดเรื่อง กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด

ใหโทษ 1 สอนออนไลนโดยใชกลุม Line, google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 2 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 นำเสนองานกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี  

16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายแผนผังความคิดเรื่อง กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด

ใหโทษ 2 สอนออนไลนโดยใชกลุม Line, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ปญหาและผลกระทบจากการใชกฎหมายในสังคมไทย 1 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ปญหาและผลกระทบจากการใชกฎหมายในสังคมไทย 2 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 จัดทำโปสเตอรกฎหมายนารู 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 จัดทำโปสเตอรกฎหมายนารู  



 

สัปดาห วัน/เดือน/ป เรื่องท่ีสอน 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 นำเสนองานโปสเตอรกฎหมายนารู 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรยีนรายวิชากฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 (ส30222) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรยีนรายวิชากฎหมายท่ีประชาชนควรรู 2 (ส30222) 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  สัดสวนคะแนนระหวางภาคตอปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนกอนกลางภาค 25 คะแนน   

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM) 

- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 

 

5.2 คะแนนกอนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกอนกลางภาค 

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน 

1 กฎหมายเกี ่ยวกับการ

คุมครองเด็ก 

10 - การตรวจใบงานเรื่อง

กฎหมายเก่ียวกับ 

การคุมครองเด็ก 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 

Point เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับ

การคุมครองเด็ก สอนออนไลน

โดยใชกลุม Line 

2 กฎหมายเกี ่ยวกับการ

คุมครองผูบริโภค 

8 - การตรวจใบงานเรื่อง 

กฎหมายเก่ียวกับ 

การคุมครองผูบริโภค 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 

Point เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับ

การคุมครองผูบริโภค  

สอนออนไลนโดยใชกลุม Line 

3 กฎหมายเกี ่ยวกับการ 

รับราชการทหาร 

7 - การตรวจใบงานเรื่อง 

กฎหมายเก่ียวกับ 

การรับราชการทหาร 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 

Point เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับ

การรับราชการทหาร  

สอนออนไลนโดยใชกลุม Line 

 

 

 



 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันท่ี 23, 26 - 29 ธ.ค. 2565)  
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบขอสอบ 

1-3 

 

- กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก 

- กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

- กฎหมายเก่ียวกับการรับราชการทหาร 

20 - แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 8 ขอ  

 

 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน 

4 กฎหมายเก่ียวกับ            

ยาเสพติดใหโทษ 

   15 - การตรวจใบงานเรื่อง 

กฎหมายเก่ียวกับ 

ยาเสพติดใหโทษ 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 

Point เรื่อง กฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ  

สอนออนไลนโดยใชกลุม Line 

5 ปญหาและผลกระทบ

จากการใชกฎหมาย 

ในสังคมไทย 

   10 - การเขียนเรียงความ

เรื่องปญหาและ 

แนวทางการแกปญหา

จากการใชกฎหมายใน

สังคมไทย 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 

Point เรื่อง ปญหาและแนว

ทางการแกปญหาจากการใช

กฎหมายในสังคมไทย  

สอนออนไลนโดยใชกลุม Line 

 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันท่ี 27 - 28 ก.พ. , 1 - 3 มี.ค. 2566)    
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบขอสอบ 

4 - 5 - กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 

- ปญหาและผลกระทบจากการใช

กฎหมายในสังคมไทย 

30 แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ขอ 

 

 

 

 

 



 

5.6 ช้ินงานโปสเตอรกฎหมายนารู (STEM) 
 

หนวยการเรียนรูหรือ

สาระการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด หรือ ผลการ

เรียนรู/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

สงงาน 
ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 

1 - 5 1. ใบบันทึกกิจกรรม 

2. การวางกรอบเนื้อหา 

ท่ีจะนำเสนอ 

3. ความสวยงามนาสนใจ 

ของโปสเตอรกฎหมายนารู 

ชิ้นงาน

โปสเตอร

กฎหมาย

นารู 

 

 

1 ชิ้น 10  คะแนน 

(หลังกลางภาค) 

 17 ก.พ. 66 

 


